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Smernica č. 3/2021 o priznávaní tehotenského štipendia študentkám Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici (ďalej len „tehotenské štipendium“) je vydaná v súlade so zákonom
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej tiež „Zákon o vysokých školách“).
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Zákon o vysokých školách upravuje základné podmienky, ktoré musí študentka spĺňať, aby
jej mohlo byť tehotenské štipendium priznané.
Procesnú stránku priznávania tehotenského štipendia upravuje zákon č. 71/1967 Zb. Správny
poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len Správny poriadok).
Čl. 2
Posúdenie nároku na tehotenské štipendium
Študentke, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike a nemá nárok na výplatu
tehotenského zo Sociálnej poisťovne sa jej v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným
dňom pôrodu určeným lekárom priznáva tehotenské štipendium, najmä na účel pokrytia
zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom študentky, špeciálnymi materiálnymi
potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa.
Na tehotenské štipendium má študentka právny nárok.

Čl. 3
Výška tehotenského štipendia
V zmysle § 96 b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je výška tehotenského štipendia 200 eur
mesačne. Vláda môže ustanoviť nariadením inú výšku tehotenského štipendia.
Čl. 4
Rozhodovací proces
Konanie o priznávaní tehotenského štipendia sa všeobecne riadi ustanoveniami Správneho
poriadku a ustanoveniami tejto smernice. Administráciu celej agendy o priznávaní
tehotenského štipendia zabezpečuje Rektorát Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Referát pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality (ďalej len referát)
a osoby poverené rektorom/rektorkou (ďalej zodpovedné osoby). Rektor/rektorka koná
a rozhoduje vo veci priznania tehotenského štipendia pre študentky UMB. Zodpovedná osoba
môže na tieto účely vyhotovovať kópie originálov dokumentov priložených k žiadosti
študentky o priznanie tehotenského štipendia a potvrdzovať ich vyhotovenie z originálu.
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1. Začiatok konania
a)

Prvou podmienkou priznania tehotenského štipendia je doručenie podania študentky
(písomnej žiadosti o priznanie tehotenského štipendia). Súčasťou žiadosti majú byť
podklady potrebné na vydanie príslušného rozhodnutia o priznaní tehotenského štipendia.
Vzor žiadosti o priznanie tehotenského štipendia je uvedený v prílohe 1 smernice.
Skutočnosti uvádzané v žiadosti sa preukazujú pomocou príloh k žiadosti:



lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným
lekárom. Toto potvrdenie musí byť doručené spolu so žiadosťou o priznanie tehotenského
štipendia,



potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že jej nevznikol nárok na výplatu tehotenského.
Toto potvrdenie musí byť doručené spolu so žiadosťou o priznanie tehotenského
štipendia.

b) Doručením žiadosti na referát sa začína správne konanie o priznanie tehotenského
štipendia (§ 18 správneho poriadku) a začína plynúť lehota na rozhodnutie. Žiadosť má
byť vybavená bezodkladne, spravidla najneskôr do tridsiatich dní od jej doručenia (§ 49
správneho poriadku). Rozhodujúcim dátumom začiatku konania je prezentačná pečiatka,
teda deň, keď bola žiadosť doručená. Žiadateľ môže požadovať potvrdenie o prijatí jeho
žiadosti, z ktorého bude zrejmé, kto a kedy žiadosť prijal (§ 19 ods. 5 správneho
poriadku).
c)

Zodpovedná osoba overí, či žiadosť spĺňa základné náležitosti v súlade s § 19 ods. 2
správneho poriadku. V prípade, že žiadosť má formálne alebo vecné nedostatky, je
potrebné písomne požiadať žiadateľa o jej doplnenie. Zodpovedná osoba preruší správne
konanie a vyzve žiadateľa, aby nedostatky v určenej lehote odstránil. Súčasne ho poučí,
že v opačnom prípade konanie zastaví.

d) Tehotenské štipendium sa priznáva na to isté obdobie iba raz. Zodpovedná osoba si musí
pred vydaním rozhodnutia overiť u žiadateľky, že nepožiadala o priznanie tehotenského
štipendia na inej vysokej škole (napríklad formou čestného vyhlásenia). V prípade, že
študentka požiadala o priznanie tehotenského štipendia na viacerých vysokých školách,
všetky vysoké školy sú príslušné na vydanie rozhodnutia v danej veci, a preto je potrebné
postupovať podľa § 7 správneho poriadku (rozhodne vysoká škola, ktorá začala konanie
ako prvá, prípadne podľa dohody vysokých škôl, alebo podľa rozhodnutia ministerstva).
e) Vyhodnotenie splnenia podmienok sa uskutoční ku dňu podania žiadosti. Žiadosť
o tehotenské štipendium je možné podať až po 27. týždni pred očakávaným dňom pôrodu
určeným lekárom.
2. Prerušenie konania
a) Konanie sa preruší, ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil
nedostatky žiadosti a jej príloh rozhodujúcich na vybavenie žiadosti.
b) Konanie sa môže prerušiť najdlhšie na dobu 30 dní.
c) Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa nemožno odvolať.
d) V konaní sa pokračuje ihneď ako pominú prekážky, pre ktoré sa konanie prerušilo,
prípadne len čo uplynie lehota stanovená na prerušenie konania.
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e) Pokiaľ je konanie prerušené, lehoty na vybavenie žiadosti neplynú.
3. Zastavenie konania
Konanie sa zastaví, ak
a) sa zistí, že ten, kto podal žiadosť, nie je účastníkom konania a nejde o konanie, ktoré
môže začať Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
b) žiadateľka vzala svoj návrh na začatie konania späť,
c) žiadateľka zomrela, alebo bola vyhlásená za mŕtvu,
d) žiadateľka na výzvu referátu v určenej lehote neodstránila nedostatky svojho podania
a bola o možnosti zastavenia konania poučená,
e) sa zistí, že vec nie je príslušná na konanie a ju nemožno postúpiť príslušnému orgánu,
f) sa zistí, že vo veci už začala konať iná vysoká škola,
g) sa zistí, že pred podaním návrhu vo veci začal konať súd, ak osobitný zákon
neustanovuje inak,
h) odpadol dôvod konania začatého na podnet Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici,
i) v tej istej veci sa právoplatne rozhodlo,
j) tak ustanoví osobitný zákon.
Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa čl. 4 ods. 3) písm. b), c), f), g) a h) tejto
smernice sa nemožno odvolať.
Rozhodnutie o zastavení konania podľa čl. 4 ods. 3) písm. b) a c) tejto smernice sa iba
vyznačí v spise.
4. Vydanie rozhodnutia
a) Zodpovedná osoba je povinná zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým
účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie,
b) V súlade s platnou legislatívou vyhodnotí predloženú žiadosť a jej prílohy a to každý
doklad jednotlivo a všetky doklady v ich vzájomnej súvislosti.
c) Písomné rozhodnutie rektora/rektorky sa vydáva:
ca)

o prerušení konania vo veci priznania tehotenského štipendia,

cb) o priznaní tehotenského štipendia do 30 dní odo dňa začatia konania,
v komplikovaných prípadoch do 60 dní,
cc)

o zamietnutí žiadosti o priznanie tehotenského štipendia (nepriznané, nevznikol
nárok) do 15, 30, 60 dní podľa zložitosti prípadu,

cd) o zastavení konania podľa čl. 4 ods. 3 písm. d) tejto smernice do 15 dní od
vzniku udalosti.
d) Rozhodnutie o priznaní tehotenského štipendia musí spĺňať náležitosti určené
správnym poriadkom (§ 47 správneho poriadku), teda musí obsahovať výrok,
odôvodnenie a poučenie o odvolaní. Okrem toho v písomnom vyhotovení rozhodnutia
je potrebné uviesť názov vysokej školy, dátum vydania rozhodnutia.
e) Rozhodnutie musí mať úradnú pečiatku (okrúhlu pečiatku so štátnym znakom)
a podpis s uvedením mena, priezviska, titulov a funkcie oprávnenej osoby.
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f) Pri výroku rozhodnutia je potrebné uviesť, na akú dobu sa tehotenské štipendium
priznáva. Tehotenské štipendium sa priznáva najviac do konca toho mesiaca,
v ktorom študentka prestane byť študentkou.
g) Nárok na tehotenské štipendium zaniká vznikom nároku na výplatu rodičovského
príspevku po narodení dieťaťa, na ktoré študentka poberá tehotenské štipendium,
vznikom nároku na výplatu tehotenského zo Sociálnej poisťovne, skončením
tehotenstva.
h) Študentka oznámi vysokej škole skutočnosť podľa čl. 4 bod 4 písm. g) do desiatich
pracovných dní odo dňa kedy nastala. Študentka, ktorej bolo za rovnaké obdobie
poskytnuté tehotenské štipendium a vyplatené tehotenské zo Sociálnej poisťovne, je
povinná vrátiť vysokej škole poskytnuté tehotenské štipendium za príslušné obdobie.
i) Zákon o vysokých školách § 96 b ustanovuje, že na tehotenské štipendium nemá nárok
študentka, ktorá poberá tehotenské zo Sociálnej poisťovne.
j) Tehotenské štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom
bola žiadosť podaná na referát. Dňom podania žiadosti je doručenie na podateľňu
Rektorátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, alebo osobné doručenie na
referát. Za deň podania žiadosti sa pokladá ten deň, v ktorom bola žiadosť doručená.
Tehotenské štipendium sa priznáva aj za mesiace júl a august.
k) Splnenie podmienok na priznanie tehotenského štipendia sa posudzuje ku dňu podania
žiadosti. Tehotenské štipendium patrí za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky
nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca.
l) Tehotenské štipendium sa poskytuje v mesačnej výške najneskôr desiaty deň
príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike,
ktorého číslo uvedie študentka v žiadosti o priznanie tehotenského štipendia.
m) Rozhodnutie vo veci konania o priznaní tehotenského štipendia sa musí doručiť
študentke do vlastných rúk. Ak si študentka preberá rozhodnutie osobne, potvrdí
osobné prevzatie rozhodnutia svojím podpisom a dátumom prevzatia na kópii
rozhodnutia. Ak sa doručuje rozhodnutie poštovou prepravou, zodpovedná osoba je
povinná zabezpečiť
doručenie v obálke s doručenkou „Do vlastných rúk“
s opakovaným doručením.
n) V prípade, že študentka využije svoje právo na odvolanie proti rozhodnutiu
rektora/rektorky, zodpovedná osoba zabezpečí postúpenie spisového materiálu
odvolaciemu orgánu do 30 dní odo dňa doručenia odvolania účastníka konania
a upovedomí o tom žiadateľa/účastníka konania, ktorým je študentka.
Odvolacím orgánom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len
ministerstvo) ako štátny odvolací orgán podľa § 102 ods. 2 písm. n) zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách v prípade študentov verejných vysokých škôl.
Ministerstvo rozhodnutie rektora/rektorky zmení alebo zruší, inak odvolanie
zamietne a rozhodnutie potvrdí. Ministerstvo rozhodnutie zruší a vec vráti univerzite
na nové prerokovanie a rozhodnutie, pokiaľ je to vhodnejšie najmä z dôvodov
rýchlosti a hospodárnosti (§ 59 ods. 3 správneho poriadku). Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici je viazaná právnym názorom Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky.
o) Tehotenské štipendium nie je možné poskytovať odo dňa, keď si študentka prevzala
vydané rozhodnutie, ale odo dňa, keď rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť (15 dní
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odo dňa doručenia rozhodnutia). V prípade, že sa študentka voči rozhodnutiu
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici odvolá, je potrebné počkať, kým
o odvolaní študentky nie je rozhodnuté v druhostupňovom konaní. Až následne je
možné začať študentke poskytovať priznané tehotenské štipendium (pokiaľ nebolo
konanie vrátené prvostupňovému správnemu orgánu na nové konanie). Rozhodnutie
sa stáva právoplatným v deň, keď je účastníkovi konania doručené rozhodnutie
o odvolaní.
Čl. 8
Záverečné ustanovenia
Smernica č. 3/2021 o priznávaní tehotenského štipendia študentkám Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.04.2021.

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
rektor UMB

Príloha 1
Vzor žiadosti o priznanie tehotenského štipendia
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Príloha 1 k Smernici č. 3/2021 o priznávaní tehotenského štipendia študentkám Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici
Titul, meno a priezvisko:........................................................ Rod. číslo:....................................
Adresa trvalého pobytu: ..............................................................................................................
Telefón: .............................................................. E-mail: ....................................................@student.umb.sk
___________________________________________________________________________

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Referát štipendií
Národná 12
974 01 Banská Bystrica
V ....................................... dňa ..................................

VEC
Žiadosť o priznanie tehotenského štipendia
Týmto Vás žiadam o priznanie tehotenského štipendia z prostriedkov štátneho rozpočtu.
Tehotenské štipendium mi poskytujte bankovým prevodom na tuzemský bankový účet –
IBAN:
SK _ _

____

____

____

____

____

Za kladné vybavenie Vám vopred ďakujem.
S úctou
........................................................
podpis žiadateľky

Upozornenie:
Telefonický kontakt a študentská mailová adresa uvedená v žiadosti o sociálne štipendium je
povinný údaj a študent je povinný ich po podaní žiadosti aktívne používať.
Pokiaľ neskontrolujete svoj študentský mail a nezdvihnete telefónne číslo uvedené v žiadosti
môže sa stať, že Vám uniknú dôležité informácie a Vaša žiadosť nebude vybavená.
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Informácie o žiadateľke
Meno, priezvisko a rodné číslo: ...............................................................................................
Názov študijného program: .....................................................................................................
Fakulta: ....................................................................................................................................
forma štúdia:

denná – externá1

stupeň štúdia:

prvý – druhý – tretí1

prerušenie štúdia v uvedenom študijnom programe:................................................................

POVINNÉ PRÍLOHY K ŽIADOSTI:
 lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným
lekárom,
 potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že Vám nevznikol nárok na výplatu tehotenského.
Nárok na tehotenské štipendium zaniká:
a) vznikom nároku na výplatu rodičovského príspevku po narodení dieťaťa na dieťa,
na ktoré študentka poberá tehotenské štipendium,
b) vznikom nároku na výplatu tehotenského,
c) skončením tehotenstva,
d) skončením štúdia.

Vyhlásenie žiadateľky
Vyhlasujem, že všetky údaje v predložených prílohách sú pravdivé a každú skutočnosť,
ktorá má vplyv na nárok na tehotenské štipendium a na jeho výplatu oznámim vysokej
škole prostredníctvom referátu štipendií do desiatich pracovných dní odo dňa, kedy
nastala. Som si vedomá, že ak si túto povinnosť nesplním včas a tehotenské štipendium
mi bude vyplatené neoprávnene, som povinná ho vrátiť.

..................................................
podpis žiadateľky
Predložené potvrdenia musia byť originály.
Vysoká škola každú žiadateľku vyrozumie rozhodnutím rektora o priznanej výške tehotenského
štipendia, v ktorom žiadateľku poučí o možnosti odvolania sa voči nemu.

1

nehodiace preškrtnite

8

