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Na tehotenské štipendium má právny nárok tehotná študentka, ktorá má trvalý pobyt v 
Slovenskej republike a nemá nárok na výplatu tehotenského v zmysle § 47a zák. č. 461/2003 Z. z. o  
sociálnom poistení. 

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

Podmienkou je začiatok 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu (tj. 13. týždeň 
tehotenstva), určený lekárom, o čom je potrebné predložiť lekárske potvrdenie. Najskôr v tomto 
období je možné priznať študentke tehotenské štipendium, ktoré slúži na pokrytie zvýšených výdavkov 
spojených so zdravotným stavom študentky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na 
narodenie dieťaťa. 

 

Tehotenské štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola 
podaná žiadosť a poskytuje sa mesačne najneskôr 10. deň príslušného kalendárneho mesiaca na 
bankový účet vedený v Slovenskej republike. 

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. 

Tehotenské štipendium sa poskytuje aj za mesiace júl a august. 
 

Nárok na tehotenské štipendium zaniká: 

 vznikom nároku na tehotenské zo Sociálnej poisťovne 

 vznikom nároku na rodičovský príspevok po narodení dieťaťa 

 skončením tehotenstva 

 skončením štúdia 
Ak nastane niektorá z vyššie uvedených skutočností, študentka je povinná toto oznámiť do 10 

pracovných dní na Študijné oddelenie VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave - referentovi pre sociálne 
a motivačné štipendiá. V opačnom prípade je zo zákona povinná neoprávnene poskytnuté tehotenské 
štipendium za príslušné obdobie vrátiť. 

 
Ako si má študentka požiadať o tehotenské štipendium? 

 podať/zaslať poštou písomnú žiadosť na Študijné oddelenie VŠZaSP sv. Alžbety, P.O.Box 104, 
810 00 Bratislava s označením „TŠ“ 

 priložiť lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu 

 priložiť potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o tom, že jej nevznikol nárok na výplatu tehotenského 

 pri prerušenom štúdiu - potvrdenie o prerušení štúdia z dôvodu tehotenstva 

 
 
 
 
 
 

V Bratislave, 13. 4. 2021 

 
 

Zodpovedný: dr. E. Vršková, poverená vedením ŠO VŠ 
Vypracoval: A. Šramková, referent ŠO pre sociálne, tehotenské a motivačné štipendiá 
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