
Čl. 6 
Priznávanie motiva čného štipendia za vynikajúci prospech 

 
(1) Dekan fakulty priznáva motivačné štipendium za vynikajúci prospech 
(ďalej v tomto článku len “štipendium“) počnúc druhým rokom štúdia 
študentovi bakalárskeho študijného programu alebo študentovi spojeného 
prvého a druhého stupňa štúdia podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých 
školách, ktorý študuje v dennej forme štúdia, za vynikajúce plnenie študijných 
povinností v predchádzajúcom akademickom roku, ak  

a) nemal prerušené štúdium,  
b) vo všetkých predmetoch, ktoré mal zapísané, získal hodnotenie A až E 

[12], 
c) získal najmenej 54 kreditov[13],  
d) nemal zapísaný predmet opakovane[14].  

 
(2) Dekan fakulty prizná štipendium aj študentovi študujúcemu podľa odseku 
1 v prvom roku štúdia, ak v predchádzajúcej časti akademického roka  

a) nemal prerušené štúdium,  
b) vo všetkých predmetoch, ktoré mal pre príslušnú časť zapísané, získal 

do začiatku letného semestra daného roku hodnotenie A až E[12],  
c) získal najmenej 27 kreditov[13], 
d) nemal zapísaný predmet opakovane[14]. 

Štipendium sa priznáva v prvej polovici letného semestra príslušného 
akademického roka. 
 

(3) Dekan fakulty priznáva štipendium v prvom roku štúdia študentovi 
magisterského študijného programu, ktorý študuje v dennej forme štúdia, za 
vynikajúce plnenie študijných povinností v poslednom roku bakalárskeho 
štúdia, na ktorý nadväzuje magisterské štúdium, ak v ňom  

a) neprekročil štandardnú dĺžku štúdia  
b) nemal prerušené štúdium 
c) vo všetkých predmetoch, ktoré mal zapísané, získal hodnotenie A až E 

[12], 
d) nemal zapísaný predmet opakovane[14]. 

V ďalších rokoch magisterského štúdia sa priznáva štipendium študentovi 
dennej formy štúdia za vynikajúce plnenie študijných povinností v 
predchádzajúcom akademickom roku, ak nemal v tom roku prerušené 
štúdium. 
 

Čl. 7 
Kritéria priznávania motiva čného štipendia za vynikajúci prospech 

 
 
(1) Na účely posúdenia plnenia študijných povinností sa vytvoria skupiny 
študijných programov[16]:  

- všetky študijné programy v študijnom odbore Učiteľstvo akademických 
predmetov,  

- všetky študijné programy v študijnom odbore Fyzika, Fyzika a 
Všeobecné lekárstvo,  



- všetky študijné programy v študijných odboroch Matematika, 
Aplikovaná matematika a Štatistika,  

-  všetky študijné programy v študijných odboroch Informatika, 
Aplikovaná informatika a Kognitívna veda.  

Pre účely priznania štipenida sa  študenti jednotlivých skupín študijných 
programov rozdelia na dve skupiny; jednu podľa Čl. 6, ods. 1 a ods.3, druhú 
podľa Čl.6, ods. 2.  
 
(2) Osobitne pre každú skupinu študijných programov podľa ods. 1 sa 
študenti, ktorí spĺňajú podmienky podľa čl. 6 zaraďujú do poradovníka na 
základe váženého študijného priemeru (ďalej iba „VŠP“) vzostupne - od 
najnižšieho VŠP po najvyšší VŠP.  Pre študentov prvého ročníka 
magisterského štúdia, ktorí v poslednom roku bakalárskeho štúdia získali 
menej ako 54 kreditov, sa VŠP myslí horší z VŠP za celé bakalárske štúdium 
a VŠP v poslednom roku bakalárskeho štúdia. 
 



 
 



Odôvodnenie: 
 
So zmenou štipendijného poriadku UK sa začali vyplácať motivačné štipendiá 
aj prvákom magisterského štúdia a to podľa výsledkov v treťom (poslednom) 
roku bakalárskeho štúdia. Aj pre nich však zostala podmienka zisku aspoň 54 
kreditov v roku, čo spôsobuje, že viacero výborných študentov, ktorým pre 
ukončenie štúdia stačilo v treťom ročníku menej kreditov, štipendium 
nedostalo. Navrhujem,aby sa v prípade, keď študent v  treťom ročníku 
bakalárskeho štúdia nezískal ani 54 kreditov a inak spĺňa podmienky na 
udelenia štipendia,  za VŠP bral horší z VŠP za tretí ročník a VŠP za celé 
bakalárske štúdium.  
 
Návrh FMFI_SP.doc je aktuálizáciou štipendijného poriadku FMFI a UK. Z 
pohľadu zásahov do ŠP UK ide okrem “vynútených” formulačných zmien o 
doplnenie kritérií priznávania prospechového štipendia podľa zvyklostí fakulty 
a ich aktualizáciu pre prvý ročník magisterského štúdia. Z pohľadu pôvodného 
ŠP fakulty ide o rozšírenie pôvodného SP tam, kde to nový ŠP UK 
umožňoval. Štruktúru som zachovala podľa pôvodného ŠP. 
 
Červeným sú zmeny v príslušnom prebratom texte, resp. nové z pohľadu 
pôvodného ŠP fakulty. 
 
Pripajam subory s povodnym FMFI a terajsim UK ŠP 
 
(3) Čl. 3  o sociálnom štipendiu je prebratý z UK. 
(4) Čl. 4 je z UK 
(5) Čl 5 vznikol spojením UK a FMFI a doplnením o pravidlá pre 1mgr. 
Ďalšie zmeny sú vyznačené v texte 
(6) Čl.6 – základom je Čl. 6 FMFI, do ktorého sú z UK doplnené úpravy 
súvisiace s priznávaním štipendia 1mgr. 
(7) Čl 7 je mierne modifikovaný Čl. 7  z FMFI 
(8) Čl. 8 podľa FMFI 
(9) Čl 9 doplnený Čl 9 z FMFI (zmeny červenou) 
(10) Čl 10 doplnený Čl. Z FMFI (zmeny červenou) 
(11) Čl. 11 z UK 
(12) Čl 12 z UK 
 


