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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. 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 28. mája 2018 sa mení
a dopĺňa takto:
1. V preambule sa slová „§ 33 ods. 2 písm. c)“ nahrádzajú slovami „§ 33 ods. 3 písm. c)“.
2. V čl. 3 ods. 1 sa za slovom „republike“ vkladajú slová „alebo ktorým bola poskytnutá doplnková
ochrana“.
3. V čl. 8 ods. 2 sa za slovom „fakulty“ vkladajú slová „všetkých stupňov a všetkých foriem štúdia“.
4. V čl. 9 ods. 3 písm. b) sa za slovom „kvalitné“ vkladá slovo „študijné“ a vypúšťajú sa slová
„bakalárskeho študijného programu“.
5. V čl. 18 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
„a) do vykonania dizertačnej skúšky najmenej vo výške 6. platovej triedy a prvého platového stupňa
osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov
podľa osobitného predpisu,33
b) po vykonaní dizertačnej skúšky najmenej vo výške 7. platovej triedy a prvého platového stupňa
osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov
podľa osobitného predpisu; takto upravené doktorandské štipendium patrí doktorandovi od prvého dňa
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom doktorand úspešne vykonal dizertačnú
skúšku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:
„33 Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

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