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Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky 
a informatiky (ďalej len „dodatok“) je vnútorný predpis Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty 
matematiky, fyziky a informatiky (ďalej len „fakulta“ alebo „FMFI UK“), vydaný podľa: 

 § 33 ods. 3 písm. c) 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“), 

 čl. 29 ods. 4 Organizačného poriadku FMFI UK. 

Čl. I 
Štipendijný poriadok fakulty schválený akademickým senátom fakulty dňa 16. septembra 2013 sa mení 
a dopĺňa takto: 

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 16a ods. 6 zákona o vysokých školách“ nahrádza 
citáciou „§ 95 zákona o vysokých školách“. 

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa slovo „študentov“ nahrádza slovom „študentom“. 

3. Článok 6 vrátane nadpisu znie: 

„Čl. 6 

Priznávanie odborového motivačného štipendia 

(1) Študijné odbory, ktorých študenti majú nárok na priznanie odborového motivačného štipendia, určí 
ministerstvo v metodike.  

(2) Na odborové motivačné štipendium nemá nárok študent, 

a) ktorý príslušný študijný program študuje dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia alebo  

b) ktorému už bolo poskytované odborové motivačné štipendium v príslušnom roku štúdia alebo 
v jeho časti v študijnom programe príslušného stupňa vysokoškolského vzdelania. 

(3) Pri rozhodovaní o priznaní odborového motivačného štipendia sa zohľadnia študijné výsledky 
z predchádzajúceho štúdia (ďalej len “priemer”). Rozlišujú sa tri skupiny študentov: 

a) Študenti prvého roku štúdia študijného programu prvého stupňa; u týchto študentov sa za priemer 
považuje získaný percentil z externej časti maturitnej skúšky z predmetu matematika absolvovanej 
v školskom roku, ktorý bezprostredne predchádza akademickému roku, v ktorom sa odborové 
motivačné štipendium priznáva. Ak študent nevykonal maturitnú skúšku z predmetu matematika, 
hodnota priemeru je 0.  

b) Študenti prvého roku štúdia študijného programu druhého stupňa; u týchto študentov  sa za 
priemer považuje vážený študijný priemer za celé štúdium riadne skončeného študijného 
programu prvého stupňa, ktorý bol skončený v akademickom roku, ktorý bezprostredne 
predchádza akademickému roku, v ktorom sa odborové motivačné štipendium priznáva. 
Ak študent riadne skončil študijný program prvého stupňa v študijnom odbore bez nároku na 
priznanie odborového motivačného štipendia podľa metodiky ministerstva, hodnota priemeru je 4. 
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c) Ostatní študenti; u týchto študentov sa za priemer  považuje vážený študijný priemer  za celé 
doterajšie štúdium na danom stupni štúdia.  

(4) Študenti sa zaraďujú do poradovníka na základe priemeru, v prípade študentov podľa odseku 3 písm. a) 
zostupne, v prípade študentov podľa odseku 3 písm. b) a c) vzostupne. Poradovníky sa vytvárajú pre 
každý študijný odbor a každú skupinu študentov osobitne.  

(5) V jednotlivých poradovníkoch vytvorených pre skupinu študentov podľa odseku 3 sa určí hranica 
priemeru pre priznanie odborového motivačného štipendia. 

(6) V jednotlivých poradovníkoch vytvorených pre skupiny študentov podľa odseku 3 písm. b) a c) sa 
hranica priemeru pre priznanie motivačného štipendia určí tak, aby celkový počet študentov 
s priznaným odborovým motivačným štipendiom v každom z poradovníkov nepresiahol percentuálny 
podiel stanovený zákonom o vysokých školách.14 

(7) V závislosti od množstva účelových prostriedkov štátneho rozpočtu pridelených fakulte dekan určí 
základ pre výpočet výšky odborového motivačného štipendia. 

(8) Pre účely určenia výšky odborového motivačného štipendia sa študenti v jednotlivých poradovníkoch 
vytvorených pre skupiny študentov podľa odseku 3 písm. b) a c) rozdelia na tri podskupiny  I, II, III.  

(9) V každom z poradovníkov zvlášť sú hranice určujúce priznanie/nepriznanie štipendia (podľa odsekov 5 
a 6) a podskupinu I/II/III (podľa odseku 8) dané priemerom. 

(10) Odborové motivačné štipendium je pre študenta   

a) prvého roku štúdia študijného programu prvého stupňa rovné základu podľa odseku 7, 

b) podskupiny I rovné dvojnásobku základu podľa odseku 7, 

c) podskupiny II rovné jedenapolnásobku základu podľa odseku 7, 

d) podskupiny III rovné základu podľa odseku 7. 

(11) Dekan prizná odborové motivačné štipendium na základe rozhodnutia podľa čl. 5 ods. 4. Štipendium 
podľa tohto článku sa poskytuje bez podania žiadosti s výnimkou študenta v prvom roku štúdia 
študijného programu druhého stupňa, ktorý absolvoval bakalárske štúdium na inej fakulte UK alebo na 
inej vysokej škole. Takýto študent musí o priznanie odborového motivačného štipendia požiadať a 
doložiť listiny preukazujúce splnenie kritérií na jeho priznanie.  

(12) Odborové motivačné štipendium sa priznáva spravidla v októbri príslušného akademického roku a 
poskytuje v rovnakých častiach v jednotlivých semestroch akademického roka, v ktorom bolo 
priznané. 

(13) Proti rozhodnutiu o priznaní, resp. nepriznaní odborového motivačného štipendia môže študent podať 
žiadosť o preskúmanie rozhodnutia podľa čl. 13.  

(14) Menný zoznam študentov fakulty, ktorým bolo priznané odborové motivačné štipendium, sa zverejní 
na úradnej výveske fakulty a na webovom sídle fakulty.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie: 

„14  § 96a ods. 3 zákona o vysokých školách.“ 
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4. V čl. 8 odsek 2 znie: „Základ pre výpočet výšky prospechového štipendia (ďalej len „základ“) určuje 
dekan v závislosti od množstva účelových prostriedkov štátneho rozpočtu pridelených fakulte a príjmov 
zo školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a súbežné štúdium podľa § 92 ods. 5 a 6 zákona 
o vysokých školách.“ 

5. V čl. 10 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú: 

„(6) Jednorazové mimoriadne štipendium môže dekan priznať študentom bakalárskeho, magisterského a 
doktorandského štúdia na podporu ich odbornej, vzdelávacej a inej činnosti. Žiadosť o pridelenie 
tohto typu štipendia podávajú študenti na základe výzvy spravidla dvakrát ročne.  

(7) Minimálna suma prostriedkov vyčlenená na štipendiá podľa odseku 6 je 5% príjmov zo školného za 
prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a súbežné štúdium podľa § 92 ods. 5 a 6 zákona o vysokých 
školách za príslušný akademický rok. V prípade nedostatku kvalitných žiadostí sa nevyužité 
prostriedky prenášajú do ďalšieho akademického roka.“ 

 Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 8 a 9. 

6. V čl. 11 ods. 1 sa vypúšťajú slová „získaných podnikateľskou činnosťou“. 

7. V čl. 11 ods. 5 sa za slovo „rozvoji“ vkladajú slová „alebo propagácii“. 

Čl. II 
Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia akademickým senátom fakulty. 

 
 
 
 
 

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 
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