
Oddelenie vzdelávania a sociálnych vecí RUK 
Šafárikovo námestie 6 
P.O. Box 440 
814 99 Bratislava 1 

Vec: Žiadosť o priznanie tehotenského štipendia 

Titul, meno a priezvisko: 

Adresa trvalého pobytu: 

Telefón: 

E-mail:

Stupeň štúdia:

Študijný program:

Pedagogická fakulta UK

Prerušené štúdium od:

Žiadam o priznanie tehotenského štipendia v súlade § 96b ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o 
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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,

3. kópiu občianskeho preukazu.

Bankový účet, na zasielanie tehotenského štipendia, IBAN: 

Názov banky/kód banky: 

Majiteľ/názov účtu: 

V  dňa 

_____________________ 
podpis žiadateľky

III. stupeňI. stupeň II. stupeň



Príloha č. 1 

POTVRDENIE O TOM, ŽE ZAČAL 27. TÝŽDEŇ PRED OČAKÁVANÝM DŇOM 
PÔRODU URČENÝM LEKÁROM  

Meno a priezvisko pacientky: 

Adresa trvalého pobytu: 

Dátum narodenia: 

Na základe lekárskeho vyšetrenia potvrdzujem, že menovanej pacientke začal 27. týždeň pred 
očakávaným dňom pôrodu: *........................................ 

Toto potvrdenie sa vydáva na žiadosť pacientky pre účely priznania tehotenského štipendia 
podľa § 96b zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

______________________________________ Dňa: 

odtlačok pečiatky a podpis oprávneného lekára 



Príloha č. 2 

POTVRDENIE SOCIÁLNEJ POISŤOVNE O TOM, ŽE NEVZNIKOL NÁROK NA 
VÝPLATU TEHOTENSKÉHO  

Meno a priezvisko:  

Adresa trvalého pobytu: 

Dátum narodenia:  

Potvrdzujem, že menovaná poistenkyňa nespĺňa podmienky nároku na tehotenské v zmysle § 

47a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Toto 

potvrdenie sa vydáva na žiadosť menovanej pre účely priznania tehotenského štipendia podľa 

§ 96b zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

znení neskorších predpisov.

Dňa: _______________________________ 
odtlačok pečiatky Sociálnej poisťovne 
a podpis zodpovedného zamestnanca 
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