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Dodatok č. 3 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. 2 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 v znení 
dodatkov č. 1, 2 a 3 sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V čl. 5 sa vypúšťa odsek 6. 

2. V čl. 6 ods. 4 sa slovo „zostupne“ nahrádza slovami „od najvyššieho priemeru po najnižší priemer“ 
a súčasne sa slovo „vzostupne“ nahrádza slovami „od najnižšieho priemeru po najvyšší priemer“. 

3. V čl. 7 ods. 3 sa slovo „VŠP“ nahrádza slovom „vážený študijný priemer“ v príslušnom tvare. 

4. V čl. 7 odsek 5 znie: 

„(5) Osobitne pre každú skupinu študijných programov podľa odseku 4 sa študenti, ktorí spĺňajú 
podmienky podľa odsekov 1 až 3, zaraďujú do poradovníka od najnižšieho váženého študijného priemeru 
po najvyšší vážený študijný priemer.“. 

5. V čl. 8 ods. 3 uvádzacej vete sa slovo „VŠP“ nahrádza slovom „váženým študijným priemerom“. 

6. V čl. 8 ods. 4 uvádzacej vete sa slovo „VŠP“ nahrádza slovom „váženým študijným priemerom“. 

7. V čl. 9 odsek 1 znie: 

„(1) Mimoriadne štipendium možno priznať študentovi, ktorý študuje študijný program prvého stupňa 
alebo druhého stupňa, za  

a) vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia vrátane štátnych skúšok, 
b) mimoriadne kvalitnú bakalársku alebo diplomovú prácu študenta, 
c) vynikajúci výsledok vo vedeckej činnosti, v umeleckej činnosti alebo v športovej činnosti (napr. 

príspevok na študentskej vedeckej konferencii, autorstvo alebo spoluautorstvo práce, ktorá 
predstavuje výnimočný prínos v oblasti vedy, výskumu alebo umenia), 

d) úspešnú reprezentáciu fakulty alebo Slovenskej republiky v študentských vedeckých činnostiach 
alebo vo vedomostných, športových alebo umeleckých súťažiach alebo 

e) aktívny podiel na práci v oblasti výskumu alebo výučby v rámci pracovísk fakulty.“. 

8. V čl. 9 ods. 2 sa slová „písm. c) až g)“ nahrádzajú slovami „písm. c) až e)“. 

 

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

 
 
 

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 
predseda Akademického senátu FMFI UK dekan FMFI UK 

 


