
Tehotenské štipendium na Strednej zdravotníckej škole  

Celestíny Šimurkovej v Trenčíne v školskom roku 2022/2023 

POSTUP PRI PODANÍ ŽIADOSTI O TEHOTENSKÉ ŠTIPENDIUM 

Priznávanie tehotenského štipendia (TŠ) sa riadi §149a Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školského zákona).  

Tehotenské štipendium je určené najmä na účel pokrytia zvýšených výdavkov spojených so 

zdravotným stavom žiačky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie 

dieťaťa. 

Podmienky priznania štipendia:  

 musí ísť o žiačku, ktorá je tehotná, 

 táto žiačka má trvalý pobyt v SR, 

 nesmie poberať dávku – tehotenské zo Sociálnej poisťovne. 

Žiačka si podá písomnú žiadosť, ku ktorej musí priložiť:  

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

zákona) t. j. od skončenia 12. týždňa tehotenstva a 

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

V žiadosti žiačka školy uvedie aj bankový účet vedený v Slovenskej republike, na ktorý bude 

škola posielať tehotenské štipendium. 

Žiadosť spolu s informáciami si môžete vyzdvihnúť na študijnom oddelení školy.  

 

Žiačka doručí žiadosť spolu s potrebnými dokladmi na študijné oddelenie školy. 

Výška tehotenského štipendia je 200 eur mesačne. Stredná škola poskytuje tehotenské 

štipendium v mesačnej výške najneskôr 10. deň príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet 

vedený v Slovenskej republike, ktorého číslo uvedie žiačka v žiadosti o priznanie tehotenského 

štipendia. 

Tehotenské štipendium sa priznáva od 1. dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť. 

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. 

O priznaní tehotenského štipendia rozhodne riaditeľ školy. Tehotenské štipendium sa 

poskytuje aj za mesiace júl a august. 

Nárok na tehotenské štipendium zaniká:  

 vznikom nároku na výplatu  rodičovského príspevku po narodení dieťaťa na dieťa, na ktoré 

žiačka poberá tehotenské štipendium, 

 vznikom nároku na tehotenské, 

 skončením tehotenstva, t. j. pôrodom (potratom), 



 podmienečným vylúčením 

 dňom, kedy prestala byť žiačkou školy. 

Žiačka oznámi škole uvedené skutočnosti do 10 pracovných dní odo dňa, kedy k nim prišlo. 

 


