Na rokovanie AS FMFI UK dňa 14. novembra 2005

Štipendijný poriadok
Fakulty matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave
(zmeny a doplnenie)
1. Nadpis
PRVÝ ODDIEL
ŠTIPENDIUM Z PROSTRIEDKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU
(SOCIÁLNE ŠTIPENDIUM)
zmeniť na
PRVÝ ODDIEL
ŠTIPENDIUM Z PROSTRIEDKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU
2. Za článok 3 doplniť články 4 až 7:
Čl. 4
Motivačné štipendium
(1) Študentom fakulty sa priznáva z účelových prostriedkov štátneho rozpočtu motivačné
štipendium7)ako
a) prospechové štipendium,
b) mimoriadne štipendium 8) .
(2) Na účely priznávania motivačného štipendia sa
a) študijné odbory v súlade s § 109 ods. 1 zákona považujú za študijné programy9,
b) študent doktorandského štúdia vo vedných odboroch alebo v umeleckých odboroch, ktorý
dokončuje štúdium podľa § 109 ods. 1 zákona, považuje za študenta študijného programu
tretieho stupňa9.
Čl. 5
Pravidlá priznávania prospechového štipendia a posudzovania plnenia študijných
povinností
(1) Prospechové štipendium sa priznáva študentovi študijného programu v druhom roku štúdia
alebo v ďalšom roku štúdia študujúcemu v dennej forme štúdia za vynikajúce plnenie študijných

) § 96 ods. 5 zákona o vysokých školách
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povinností v predchádzajúcom akademickom roku10, ak neštuduje študijný program tretieho
stupňa, neprekročil štandardnú dĺžku štúdia11 a počas predchádzajúceho akademického roka
a) nemal prerušené štúdium,
b) vo všetkých predmetoch, ktoré mal zapísané, získal hodnotenie A až E 12,
c) získal najmenej 54 kreditov13,
d) nemal zapísaný predmet opakovane14.
(2) Prospechové štipendium sa priznáva študentovi študijného programu v prvom roku štúdia
študujúcemu v dennej forme štúdia za vynikajúce plnenie študijných povinností v
predchádzajúcej časti akademického roku15, ak neštuduje študijný program tretieho stupňa
a počas nej
a) nemal prerušené štúdium,
b) vo všetkých predmetoch, ktoré mal pre príslušnú časť zapísané, získal hodnotenie A až
E12,
c) získal najmenej 27 kreditov13.
(3) Na účely posúdenia plnenia študijných povinností sa vytvoria skupiny študijných
programov16:
- všetky študijné programy v študijnom odbore Učiteľstvo akademických
predmetov,
- všetky študijné programy v študijnom odbore Fyzika,
- všetky študijné programy v študijných odboroch Matematika, Aplikovaná
matematika a Štatistika,
- všetky študijné programy v študijných odboroch Informatika a Aplikovaná
informatika.
Skupiny študijných programov sa osobitne vytvoria pre priznanie štipendia podľa ods. 1 a ods. 2.
(4) Počet študentov fakulty, ktorým sa priznáva prospechové štipendium podľa ods. 1 v každej zo
skupín vytvorených podľa ods. 3, je jedna desatina z počtu študentov fakulty študujúcich dennou
formou študijné programy zaradené do príslušnej skupiny študijných programov k 31.10.
akademického roka, za ktorý sa posudzuje plnenie študijných povinností, okrem študentov
fakulty študujúcich študijné programy tretieho stupňa17. Takto získaný počet sa upravuje na
najbližšie párne číslo smerom nahor.
(5) Počet študentov fakulty v prvom roku štúdia, ktorým sa priznáva prospechové štipendium
podľa ods. 2 v každej zo skupín vytvorených podľa ods. 3, je jedna desatina z počtu študentov
fakulty študujúcich dennou formou študijné programy zaradené do príslušnej skupiny študijných
programov v prvom roku štúdia k 31.10. akademického roka, v ktorom sa prospechové
štipendium priznáva, okrem študentov študujúcich študijné programy tretieho stupňa17. Takto
získaný počet sa upravuje na najbližšie párne číslo smerom nahor.
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(6) Prospechové štipendium podľa ods. 1 sa priznáva vo výške18
a) dvaaštvrťnásobku základu zisteného podľa § 92 ods. 1 zákona o vysokých školách prvej
polovici z desiatich percent študentov v každej skupine študijných programov; celková výška sa
zaokrúhľuje na celé tisíckoruny nahor,
b) jednej polovice sumy vypočítanej podľa písmena a) druhej polovici z desiatich percent
študentov v každej skupine študijných programov
(7) Prospechové štipendium podľa ods. 2 sa priznáva vo výške jednej polovice sumy vypočítanej
podľa ods. 6; suma prospechového štipendia sa zaokrúhľuje na celé stokoruny nadol19.
(8) Osobitne pre každú skupinu študijných programov podľa ods. 3 sa študenti, ktorí spĺňajú
podmienky podľa ods.1 resp. 2 zaraďujú do poradovníka na základe váženého študijného
priemeru (ďalej iba „VŠP“) vzostupne - od najnižšieho VŠP po najvyšší VŠP.
(9) Dekan prizná prospechové štipendium v každej skupine študijných programov podľa ods. 1
takému počtu študentov, ktoré zodpovedá 10 % študentov z celkového počtu študentov fakulty
študujúcich študijné programy príslušnej skupiny študijných programov k 31. 10. hodnoteného
akademického roka v poradí úspešnosti podľa VŠP. V prípade rovnosti VŠP pri hranici 10 %
dekan zohľadní ďalšie z nasledujúcich kritérií
a) počet získaných kreditov za obdobie, za ktoré sa posudzuje plnenie študijných
povinností13, prednosť majú študenti s vyšším získaným počtom kreditov,
b) počet opravných termínov potrebných na absolvovanie predmetov20, prednosť majú
študenti s nižším počtom opravných termínov,
c) rok štúdia, prednosť majú študenti s nižším rokom štúdia.
(10)
a) V prípade, že v niektorej zo skupín študijných programov dosahuje jeden alebo viac študentov
rovnaké plnenie kritérií podľa ods. 9 tak, že nie je možné rozdeliť desať percent študentov,
ktorým bolo priznané prospechové štipendium podľa ods. 1, na dve polovice, štipendium vo
výške podľa ods. 6 písm. a bude priznané aj všetkým študentom, ktorí dosahujú rovnaké plnenie
kritérií ako posledný študent z prvej polovice študentov. O počet študentov, ktorým sa prizná
štipendium vo výške podľa ods. 6 písm. a navyše, sa zníži počet študentov, ktorým sa prizná
štipendium vo výške podľa ods. 6 písm. b.
b) V prípade, že v niektorej zo skupín študijných programov dosahuje jeden alebo viac študentov
rovnaké plnenie kritérií podľa ods. 9 ako posledný študent, ktorému má byť priznané
prospechové štipendium podľa ods. 121, prospechové štipendium bude priznané všetkým takýmto
študentom vo výške podľa ods. 6 písm. b.
c) V prípade, že v niektorej zo skupín študijných programov dosahuje jeden alebo viac študentov
rovnaké plnenie kritérií podľa ods. 9 ako posledný študent, ktorému má byť priznané

§3 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR č. 453/2005 Z.z. o rozsahu a ďalších podrobnostiach o priznávaní motivačného
štipendia
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prospechové štipendium podľa ods. 222, prospechové štipendium bude priznané všetkým takýmto
študentom vo výške podľa ods. 7.
d) Štipendiá, ktoré vzniknú úpravou počtu študentov, ktorým je priznané prospechové štipendium
podľa ods. 4 ,5 a 10 písm. a, b a c sú hradené z prostriedkov fakulty.
Čl. 6
Priznanie prospechového štipendia
(1) Pravidlá, podľa ktorých sa posudzuje plnenie študijných povinností študentmi fakulty sú
zverejnené na mieste obvyklom pre úradné oznamy fakulty pred začiatkom akademického roka,
v ktorom sa prospechové štipendium priznáva. V akademickom roku 2005/2006 sú pravidlá
fakulty zverejnené pred vydaním rozhodnutia o priznaní prospechového štipendia.
(2) Prospechové štipendium sa priznáva bez toho, aby oň študent žiadal. Študentovi, ktorému sa
prizná prospechové štipendium, sa vydá osobitné rozhodnutie.
(3) Prospechové štipendium podľa ods. 1 sa priznáva v októbri príslušného akademického roku23,
v akademickom roku 2005/06 v novembri 200524. Prospechové štipendium podľa ods. 2 sa
priznáva v prvej polovici letného semestra príslušného akademického roku25.
(4) Menný zoznam študentov fakulty, ktorým bolo priznané prospechové štipendium, sa zverejní
na úradnej výveske fakulty a na internetovej stránke fakulty.
(5) Priznané prospechové štipendium sa študentom v druhom alebo ďalšom roku štúdia poskytuje
v rovnakých častiach v jednotlivých semestroch akademického roka, v ktorom bolo priznané.
Priznané prospechové štipendium sa študentom v prvom roku štúdia poskytuje v priznanej výške
v semestri, v ktorom bolo priznané.
Čl. 7
Pravidlá priznávania mimoriadneho štipendia
(1) Mimoriadne štipendium možno priznať študentovi študujúcemu v dennej forme štúdia, ktorý
neštuduje študijný program tretieho stupňa, za
a) úspešnú reprezentáciu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky, Univerzity Komenského
alebo Slovenskej republiky v umeleckých, športových alebo vo vedomostných súťažiach,
b) vynikajúci výsledok vo vedeckej činnosti, obzvlášť ŠVOČ, v umeleckej činnosti alebo v
športovej činnosti,
c) vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia alebo
d) mimoriadne kvalitnú bakalársku alebo diplomovú prácu študenta.
(2) Mimoriadne štipendium sa priznáva najviac vo výške jedenaštvrťnásobku základu zisteného
podľa § 92 ods. 1 zákona; takto určená výška sa zaokrúhľuje na celé tisíckoruny nahor26.
čl. 4 ods. 5 tohoto predpisu
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(3) Mimoriadne štipendium možno priznať za ten istý výsledok v činnosti alebo v súťaži podľa
ods. 1 písm. a) a b) len raz27.
(4) Mimoriadne štipendiá sa priznávajú v akademickom roku spravidla dvakrát, a to
a) k 17. novembru,
b) ku koncu akademického roku.
Návrh na udelenie jednorazového štipendia podľa ods. 1 podáva príslušný prodekan.
(4) O priznanie mimoriadneho štipendia študent nežiada. Priznanie mimoriadneho štipendia nie je
nárokovateľné.
(5) Mimoriadne štipendiá je možné priznať v celkovej sume do výšky na to účelovo určených
finančných prostriedkov.

3. Čísla pôvodných článkov 4 až 10 a odkazy pod čiarou vhodne prečíslovať.
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