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Návrh uznesenia: 

Uznesenie č. x/05.05.2021 

Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 9/2018 Štipendijný 

poriadok Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá:        

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.     

rektor UK        
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V Bratislave 14.04.2021 

 
 
Vážená pani predsedníčka, 
 

v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého Akademický senát 
UK schvaľuje na návrh rektora vybrané vnútorné predpisy vysokej školy, si Vás dovoľujem 
požiadať, aby ste zaradili do programu najbližšieho zasadnutia Akademického senátu UK 
nasledujúci bod:  

1) Schválenie návrhu rektora na vydanie vnútorného predpisu č. ..../2021 Dodatok č. 2 
k vnútornému predpisu č. 9/2018 Štipendijný poriadok Univerzity Komenského 
v Bratislave. 

Predložený návrh predpisu je reakciou na zákon č. 426/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony (novela zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ktorého predmetom je zavedenie 
tehotenského štipendia. Tehotenské štipendium má byť za podmienok uvedených v zákone 
vyplácané tehotnej študentke vysokej školy.  

Návrh uznesenia Akademického senátu UK:  

Uznesenie č. ............................  

Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 9/2018 Štipendijný 
poriadok Univerzity Komenského v Bratislave. 

S pozdravom 

 

 
 
 
 
 
 
 
Vážená pani  
prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 
predsedníčka  
Akademický senát UK  
 



 

 

 

 

  

 

Ročník 2021 

Vnútorné predpisy 
Univerzity Komenského v Bratislave 

Vnútorný predpis č. ..../2021 
 

schválený Akademickým senátom 
Univerzity Komenského v Bratislave  

 

Dodatok č. 2 
k vnútornému predpisu č. 9/2018  

Štipendijný poriadok 
Univerzity Komenského v Bratislave 



Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „AS UK“) v súlade s § 15 ods. 
1 písm. j) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) schválil ............ 2021 
vnútorný prepis  č. ......../2021 Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 9/2018 Štipendijný poriadok 
Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „štipendijný poriadok“). 
 
 

I. 
 
Štipendijný poriadok sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
1. V čl. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie: 

„c) podrobnosti o postupe priznávania a poskytovania tehotenského štipendia študentkám 
UK,“. 

 
 Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená d) až i). 
 
2. V čl. 2 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie: 

„c) tehotenské štipendiá z prostriedkov poskytnutých na tento účel zo štátneho rozpočtu,“. 
 

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d). 
 
3. Nadpis tretej časti znie:  

„Motivačné štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu a tehotenské štipendiá z prostriedkov 
štátneho rozpočtu“. 

 
4. Za článok 8 sa vkladá nový článok 8a, ktorý vrátane nadpisu znie: 
 

„Čl. 8a 
Tehotenské štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu 

Priznávanie tehotenského štipendia 
 

(1)  Tehotenské štipendium upravuje zákon o vysokých školách.21a 
 
(2)  Písomnú žiadosť o priznanie tehotenského štipendia podáva študentka rektorovi 

prostredníctvom Úseku pre vzdelávanie a sociálne veci Rektorátu UK. O priznaní 
tehotenského štipendia rozhoduje rektor v lehote 15 dní odo dňa doručenia žiadosti. 
Vzor žiadosti o priznanie tehotenského štipendia tvorí prílohu č. 1 tohto štipendijného 
poriadku. 

 
(3) Študentka oznámi rektorovi prostredníctvom Úseku pre vzdelávanie a sociálne veci 

Rektorátu UK skutočnosť o zániku nároku na tehotenské štipendium podľa § 96b ods. 
9 písm. a), b) alebo c) zákona o vysokých školách do desiatich pracovných dní odo dňa, 
kedy nastala. Na základe skutočnosti podľa predchádzajúcej vety Úsek pre vzdelávanie 
a sociálne veci Rektorátu UK vydá potvrdenie o zániku nároku na tehotenské 
štipendium.“. 



 
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie: 
„21a § 96b zákona o vysokých školách.“. 

 
5. V čl. 16 ods. 1 písmeno a) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „motivačné štipendiá“ 

sa vkladajú slová „a tehotenské štipendiá“.  
 

6. V čl. 19 ods. 1 sa za slová „ motivačných štipendií,“ vkladá čiarka a slová „tehotenských 
štipendií“. 
 

7. V čl. 19 ods. 4 sa za slová „ motivačných štipendií,“ vkladá čiarka a slová „tehotenských 
štipendií“. 

 
8. Vkladá sa Príloha č. 1, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku. 

 
II. 

 
Tento dodatok č. 2 k štipendijnému poriadku nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia 
v AS UK. 
 
 
 
prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.   prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 
  predsedníčka AS UK       rektor UK    
 
 
 
 



Príloha č. 1 k vnútornému predpisu č. 9/2018 

 

Žiadosť o priznanie tehotenského štipendia 

v zmysle § 96b ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Meno a priezvisko: 

Adresa trvalého pobytu: 

Fakulta: 

Študijný program, rok a forma štúdia: 

 

Žiadam o priznanie tehotenského štipendia a čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto 
žiadosti a jej prílohách sú pravdivé a som si vedomá právnych následkov v prípade uvedenia 
nepravdivých údajov. V prílohe prikladám: 

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

2. potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že študentke nevznikol nárok na výplatu 
tehotenského. 

 

Bankový účet, na zasielanie tehotenského štipendia, IBAN: 

Názov banky/kód banky: 

Majiteľ/názov účtu: 

 

 

 

V Bratislave, dňa        podpis žiadateľky 

 


