
EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „EU v Bratislave“) vydáva podľa čl. 10 
Organizačného poriadku EU v Bratislave 

Opatrenie č. 3/2021 

k poskytovaniu tehotenského štipendia študentkám EU v Bratislave 

v znení dodatku č. 1 a č. 2 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Tehotnej študentke, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike a nemá nárok na výplatu 
tehotenského1 sa 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.  

2. Na tehotenské štipendium má študentka právny nárok podľa ust. § 96b odst. 2 Zákona č. 131/2002 Z 
z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/131/ 20210401.html) .  

3. Za študentku sa na účely tehotenského štipendia považuje aj osoba, ktorej bolo štúdium prerušené z 
dôvodu tehotenstva.  

 

Čl. 2 

Priznanie tehotenského štipendia 

1. Tehotenské štipendium priznáva študentke EU v Bratislave, ktorá má na tehotenské štipendium nárok, 
rektor EU v Bratislave.  

2. Tehotenské štipendium priznáva rektor EU v Bratislave vydaním rozhodnutia o priznaní tehotenského 
štipendia.  

3. K priznaniu tehotenského štipendia prikladá študentka EU v Bratislave, ktorá žiada o tehotenské 
štipendium, nasledovné doklady:  

a) vyplnenú a podpísanú žiadosť o tehotenské štipendium (Príloha 1 tohto opatrenia),  

b) kópiu občianskeho preukazu, resp. dokladu o udelení trvalého pobytu v Slovenskej republike. 1§ 
47a zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 426/2020 Z. z.  

c) lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom. 

4. Doklady, uvedené v čl. 2 ods. 3 písm. a) a c) predkladá študentka, ktorá žiada o tehotenské štipendium, 
v origináli.  

5. Vyplnenú a podpísanú žiadosť so všetkými prílohami doručí študentka, ktorá o tehotenské štipendium 
žiada, tomu oddeleniu príslušnej fakulty, ktoré má vo svojej kompetencii sociálne veci študentov.  

6. Oddelenie príslušnej fakulty, ktoré má vo svojej kompetencii sociálne veci študentov, preskúma 
predložené dokumenty, overí ich správnosť a pripraví rozhodnutie rektora o priznaní tehotenského 
štipendia (vzor rozhodnutia tvorí Prílohu 4 tohto opatrenia).  

7. Oddelenie príslušnej fakulty, ktoré má vo svojej kompetencii sociálne veci študentov, predloží 
rozhodnutie o priznaní tehotenského štipendia na podpis rektorovi EU v Bratislave, po vydaní 
rozhodnutia o priznaní tehotenského štipendia, doručí rozhodnutie danej študentke, vedie evidenciu 
priznaných tehotenských štipendií, ich administráciu a zabezpečí vyplácanie tehotenského štipendia v 
stanovenej lehote.  
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8. Ak podmienky na poskytnutie tehotenského štipendia boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca,
v ktorom bola žiadosť doručená, tehotenské štipendium patrí za celý kalendárny mesiac.

9. Tehotenské štipendium sa poskytuje aj za mesiace júl a august.

10. Výška tehotenského štipendia je 200,- eur (slovom dvesto eur) mesačne a poskytuje sa študentke v
mesačnej výške na bankový účet vedený v Slovenskej republike, ktorého číslo uvedie študentka v
žiadosti o priznanie tehotenského štipendia.

11. EU v Bratislave poskytuje tehotenské štipendium 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.

Čl. 3 

Zánik nároku na tehotenské štipendium 

1. 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 (https://www.slov-
lex.sk/pravnepredpisy/SK/ZZ/2002/131/20210401.html),

c) skončením tehotenstva alebo

d) skončením štúdia.

2. Študentka poberajúca tehotenské štipendium je povinná oznámiť študijnému oddeleniu príslušnej
fakulty skutočnosť, na základe ktorej jej zanikol nárok na tehotenské štipendium podľa čl. 3 ods.
1 písm. a) až c) tohto opatrenia do desiatich pracovných dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.

3. Študentka, ktorej bolo za rovnaké obdobie poskytnuté tehotenské štipendium a zároveň
vyplatené tehotenské, je povinná vrátiť EU v Bratislave poskytnuté tehotenské štipendium za
príslušné obdobie.

Čl. 4 

Ochrana osobných údajov a záverečné ustanovenia 

1. Na účely preukazovania nároku na tehotenské štipendium podľa čl. 2 tohto opatrenia, zisťovania,
preverovania a kontroly správneho postupu preukazovania nároku na tehotenské štipendium,
ochrany a domáhania sa práv študentky a EU v Bratislave je EU v Bratislave oprávnená spracúvať
osobné údaje študentky v rozsahu potrebnom na rozhodnutie o priznaní tehotenského štipendia.

2. EU v Bratislave je oprávnená na účely uvedené v ods. 1 tohto článku aj bez súhlasu dotknutej
osoby získavať jej osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných
dokladov na nosič informácií v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania.

3. Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom 1. apríla 2021.

4. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom 1. júna 2022.

5. Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť dňom 26. septembra 2022.

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave 

https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/SK/ZZ/2002/131/20210401.html
https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/SK/ZZ/2002/131/20210401.html
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Kontakty pre prípadné otázky týkajúce sa priznávania tehotenského štipendia: 

Fakulta Meno kontaktnej 
osoby 

Funkcia Kontakt 

NHF EUBA Mgr. Marta Hytková referentka pre 
sociálnu starostlivosť 
o študentov

marta.hytkova@euba.sk 
+421 2 6729 1210

OF EUBA Ing. Jana Styková referentka pre 
sociálne veci 

jana.stykova@euba.sk 
+421 2 6729 1185

FHI EUBA Mgr. Bronislava 
Blahová 

referentka pre 
sociálne veci 

bronislava.blahova@euba.sk 
+421 2 6729 5738

FPM EUBA Mgr. Slávka 
Bieliková 

študijná referentka slavka.bielikova@euba.sk 
+421 2 6729 5538

FMV EUBA Mgr. Renáta Balcová referentka fakulty renata.balcova@euba.sk 
+421 2 6729 5547

FAJ EUBA Zuzana Bihariová referentka pre 
sociálne záležitosti 

zuzana.bihariova@euba.sk 
+421 2 6729 5216

PHF EUBA Ing. Helena 
Masnicová 

študijná referentka helena.masnicova@euba.sk 
+421 55 722 3218

EUBA RNDr. Daniela 
Lukáčová 

referentka daniela.lukacova@euba.sk 

+421 2 6729 5288

mailto:daniela.lukacova@euba.sk



