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Tento dokument má charakter riadenej dokumentácie a podlieha zmenovému konaniu. Je 
duševným majetkom organizácie Katolícka univerzita v Ružomberku. Je určený len 
pre vnútorné potreby organizácie. Neriadené kopírovanie a rozširovanie je zakázané. Tretej 
strane je možné dokument poskytnúť len so súhlasom rektora. 

 

 Platí od: 22. 06. 2021 Účinnosť od: 22. 06. 2021 

 Titul, meno, priezvisko Funkcia Dátum Podpis 

Správca: PhDr. Mgr. Mariana 
Magerčiaková, PhD. 

prorektorka KU 
pre vzdelávanie 

  

Odporúča  
schváliť: doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. rektor KU  16. 02. 2021  

Schválil: doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, 
PhD. 

predseda AS KU  22. 26. 2021  

 

Originál podpísaného Dodatku č. 1 k VP-KU-34 Štipendijný poriadok Katolíckej univerzity  
v Ružomberku č. VP-KU-48 zo dňa 22. 06. 2021 je uložený a k nahliadnutiu prístupný                             
na referáte pre riadenie kvality a vnútornú legislatívu. 



 
            Katolícka univerzita 
                 v Ružomberku 

Číslo dok.:          
VP-KU-48 

Revízia č.: 0  

VNÚTORNÝ PREDPIS 
Dodatok č. 1 k VP-KU-34 Štipendijný poriadok Katolíckej univerzity 

v Ružomberku  

Výtlačok č.: 1 

Strana 1 z 5 

 

 

 

REK/2153/2021 

 

DODATOK Č. 1 K VP-KU-34 ŠTIPENDIJNÝ PORIADOK 
KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU  

 
Názov 
dokumentu 

Dodatok č. 1 k VP-KU-34 Štipendijný poriadok  
Katolíckej univerzity v Ružomberku  

Verzia: 1 
Dátum vydania: 22. 06. 2021 
Status: VEREJNÝ 

 

 Meno Dátum Podpis 
Vypracoval: PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD. 08. 02. 2021  
Odporučil 
na schválenie: 

doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. 16. 02. 2021  

Schválil: doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD. 22. 06. 2021  

 

História dokumentu 

V tejto časti sú zaznamenané údaje o histórii tvorby dokumentu pre prípad potreby 
jeho prepracovania a opätovného schválenia a distribuovania. 

Číslo 
verzie 

Platné 
Komentár (dôvod zmeny alebo aktualizácie) 

Od Do 
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Akademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej len „AS KU“) podľa § 9 ods. 1 
písm. b) a § 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 VŠ") a v súlade so 
zákonom č. 426/2020 Z. z., ktorý svojím čl. II., ods. 5 s účinnosťou od 1. apríla 2021 dopĺňa 
zákon o VŠ o nový § 96b Tehotenské štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu, sa uzniesol 
na tomto dodatku č. 1 k Štipendijnému poriadku Katolíckej univerzity v Ružomberku  ako jej 
vnútornom predpise č. k VP-KU-34  (ďalej len „Štipendijný poriadok KU“).  

 

Štipendijný poriadok KU sa dopĺňa nasledovne: 

v článku 2 Zdroje financovania štipendií v znení: 

ods. 2, bod a) z prostriedkov určených na tento účel zo štátneho rozpočtu: sociálne štipendium, 
motivačné štipendium a tehotenské štipendium, 

ods. 3 Štipendijný fond KU sa okrem prostriedkov podľa § 16a ods. 2 a ods. 3 zákona o VŠ 
vytvára z časti výnosov zo školného (§ 90 ods. 20) a z časti dotácie na sociálnu podporu 
študentov (§ 89 ods. 7) určenú na sociálne štipendiá a motivačné štipendiá (§ 96a) a tehotenské 
štipendiá (§ 96b). Štipendijný fond sa používa na poskytovanie štipendií podľa § 95 až § 97 
zákona o VŠ a pôžičiek podľa § 101 ods. 3 zákona o VŠ. 

ods. 5 Prostriedky univerzitného štipendijného fondu sú určené na poskytovanie sociálnych 
štipendií, motivačných štipendií a tehotenských štipendií a štipendií z vlastných zdrojov. 
Prostriedky fakultných štipendijných fondov sú určené na poskytovanie motivačných 
štipendií a štipendií z vlastných zdrojov.  

a 

v článku 3 Štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu sa dopĺňa o novú časť D. v znení: 

D. Tehotenské štipendium 

(1) Tehotnej študentke KU, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike a nemá nárok na 
výplatu tehotenského, 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. Na tehotenské štipendium má študentka 
právny nárok. 
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(2) Za študentku sa na účely tehotenského štipendia považuje aj osoba, ktorej bolo štúdium 
prerušené z dôvodu tehotenstva. 

(3) Výška tehotenského štipendia je 200 eur mesačne. Vláda môže ustanoviť nariadením inú 
výšku tehotenského štipendia; výška tehotenského štipendia uvedená v prvej vete stráca 
platnosť ustanovením jej výšky nariadením vlády.  

(4) Tehotenské štipendium sa priznáva na základe písomnej žiadosti študentky, ktorej 
prílohou je lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu 
určeným lekárom, a potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že jej nevznikol nárok na 
výplatu tehotenského. 

(5) O priznaní tehotenského štipendia rozhoduje rektor KU. 

(6) Tehotenské štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola 
podaná žiadosť. 

(7) 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. 

(8) KU 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. 

(9) 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 alebo 
d) skončením štúdia. 

(10) Študentka oznámi KU skutočnosť podľa odseku 9 písm. a), b) alebo písm. c) do desiatich 
pracovných dní odo dňa, kedy nastala. 

(11) Osoba, ktorej bolo za rovnaké obdobie poskytnuté tehotenské štipendium a vyplatené 
tehotenské, je povinná vrátiť KU poskytnuté tehotenské štipendium za príslušné obdobie. 

(12) Na účely preukazovania nároku podľa odseku 1, zisťovania, preverovania a kontroly 
správneho postupu preukazovania nároku na tehotenské štipendium, ochrany 
a domáhania sa práv študentky a KU je KU oprávnená spracúvať osobné údaje študentky 
v rozsahu potrebnom na rozhodnutie o priznaní tehotenského štipendia. KU je na tieto 
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účely oprávnená 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. 

 
 
 
 

doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.                     doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. 
                    predseda AS KU                                                      rektor KU 


