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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. 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 28. mája 2018 v znení 

dodatkov č. 1 a 2 sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V čl. 5 ods. 8 sa vypúšťajú slová „váženého študijného“. 

 

2. V čl. 5 odsek 12 znie: 

„(12) Odborové štipendium sa priznáva bez podania žiadosti, keď študent splní kritériá pre jeho priznanie 

podľa tohto článku, s výnimkou študenta v prvom roku štúdia magisterského študijného programu, ktorý 

absolvoval bakalárske štúdium na inej fakulte UK alebo na inej vysokej škole. Takýto študent musí 

o priznanie odborového štipendia písomne požiadať v lehote do 15. októbra príslušného akademického 

roka a doložiť listiny uvedené v čl. 8 ods. 3.“. 

 

3. V čl. 6 odsek 1 znie: 

„(1) Fakulta priznáva prospechové štipendium študentom dennej formy štúdia  

a) bakalárskych študijných programov so štandardnou dĺžkou štúdia tri akademické roky počnúc prvým 

rokom štúdia,  

b) bakalárskych študijných programov so štandardnou dĺžkou štúdia štyri akademické roky počnúc 

druhým rokom štúdia,  

c) magisterských študijných programov počnúc prvým rokom štúdia.“.  

 

4. V čl. 6 ods. 5 za sa slovo „programu“ vkladajú slová „so štandardnou dĺžkou štúdia tri akademické 

roky“. 

 

5. V čl. 6 odsek 7 znie: 

„(7) Na účely posúdenia plnenia študijných povinností sa vytvoria skupiny študijných programov:  

a) všetky študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy,  

b) všetky bakalárske študijné programy v študijnom odbore fyzika a v kombinácii študijných odborov 

fyzika a všeobecné lekárstvo, 

c) všetky magisterské študijné programy v študijnom odbore fyzika a v kombinácii študijných odborov 

fyzika a všeobecné lekárstvo, 

d) všetky bakalárske študijné programy v študijnom odbore matematika,  

e) všetky magisterské študijné programy v študijnom odbore matematika,  

f) všetky bakalárske študijné programy v študijnom odbore informatika a v kombinácii študijných 

odborov informatika a biológia, informatika a matematika, 

g) všetky magisterské študijné programy v študijnom odbore informatika.“.  

 

6. V čl. 6 odsek 13 znie: 
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„(13) Prospechové štipendium sa priznáva bez podania žiadosti, keď študent splní kritériá pre jeho 

priznanie podľa tohto článku, s výnimkou študenta v prvom roku štúdia magisterského študijného 

programu, ktorý absolvoval bakalárske štúdium na inej fakulte UK alebo na inej vysokej škole. Takýto 

študent musí o priznanie odborového štipendia písomne požiadať v lehote do 15. októbra príslušného 

akademického roka a doložiť listiny uvedené v čl. 8 ods. 3.“. 

 

7. V čl. 8 odsek 3 znie: 

„(3) Študent, ktorý v rozhodnom období pre posudzovanie nároku na priznanie motivačného štipendia bol 

študentom 

a) inej fakulty UK alebo inej vysokej školy so sídlom na území Slovenskej republiky, predloží dodatok 

k diplomu, výpis výsledkov štúdia alebo iné listiny preukazujúce splnenie kritérií na priznanie 

príslušného motivačného štipendia, 

b) uznanej vysokej školy23a zriadenej podľa právnych predpisov iného štátu, predloží  

i.  dodatok k diplomu, výpis výsledkov štúdia alebo iné listiny preukazujúce splnenie kritérií na 

priznanie príslušného motivačného štipendia,  

ii.  preklad dokumentov uvedených v bode i. do slovenského jazyka, 

iii. dokument obsahujúci prevod hodnotení absolvovaných predmetov v hodnotenom období do 

klasifikačnej stupnice používanej na UK vrátane spôsobu jeho prevodu,  

iv. dokument obsahujúci výpočet váženého študijného priemeru v hodnotenom období vrátane spôsobu 

jeho výpočtu.“. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie: 

„23a § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných 

kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. 

 

8. V čl. 9 ods. 3 sa vypúšťa písmeno a). Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c). 

 

9. Čl. 9 ods. 3 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie: 

„d) absolventom doktorandských študijných programov v dennej forme štúdia za skoršiu obhajobu 

dizertačnej práce.“. 

 

10. V čl. 10 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie: 

„(5) Jednorazové mimoriadne štipendium nemôže byť priznané tým študentom doktorandského 

študijného programu v dennej forme štúdia po dizertačnej skúške, ktorí nepožiadali v danom 

akademickom roku o grant UK.“. 

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8. 

 

11. Články 16 a 17 vrátane nadpisu znejú: 

„Čl. 16 

Tvorba štipendijného fondu 

Tvorbu štipendijného fondu fakulty upravuje § 16a zákona o vysokých školách a vnútorný predpis fakulty 

zásady hospodárenia a podnikateľskej činnosti fakulty. 

 

Čl. 17 

Použitie štipendijného fondu 

(1) Použitie štipendijného fondu fakulty upravuje § 16a zákona o vysokých školách a vnútorný predpis 

fakulty zásady hospodárenia a podnikateľskej činnosti fakulty. 
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(2) Finančné prostriedky pridelené fakulte podľa čl. 15 ods. 1 Štipendijného poriadku UK použije fakulta 

prioritne na priznávanie mimoriadnych štipendií, ktoré sú spojené s udelením akademických pochvál 

rektora a cien rektora v príslušnom kalendárnom roku podľa piatej časti Štipendijného poriadku UK. 

Zostatok finančných prostriedkov môže fakulta použiť na priznávanie iných mimoriadnych štipendií 

alebo prospechových štipendií. 

(3) Jednorazové štipendium z vlastných zdrojov Rektorátu UK priznané rektorom poskytuje 

a v akademickom informačnom systéme eviduje fakulta, na ktorej je študent zapísaný na štúdium. 

Rektorát UK prevedie fakulte zodpovedajúce finančné prostriedky vo výške priznaného štipendia 

z vlastných zdrojov.“. 

Poznámky pod čiarou k odkazom 29 až 31 sa vypúšťajú. 

 

12. V čl. 18 odseky 5 až 7 znejú: 

„(5) Zvýšenie doktorandského štipendia sa priznáva rozhodnutím. V rozhodnutí o priznaní zvýšenia 

doktorandského štipendia sa uvádza výška zvýšenia doktorandského štipendia a odôvodnenie jeho 

priznania. 

(6) Doktorandské štipendium sa poskytuje mesačne, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, za 

ktorý vznikol nárok na doktorandské štipendium. Doktorandské štipendium patrí za celý kalendárny 

mesiac, aj keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca. 

(7) Poskytovanie doktorandského štipendia sa skončí 

a) úspešnou obhajobou dizertačnej práce, 

b) prekročením štandardnej dĺžky štúdia študijného programu, 

c) poskytnutím doktorandského štipendia, ktoré je štyridsiatym ôsmim doktorandským štipendiom 

poskytnutým počas štúdia študijného programu alebo 

d) iným skončením štúdia.36 “. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 36 znie: 

„36 § 66 zákona o vysokých školách.“. 

 

13. Článok 18 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie: 

„(8) Počas prerušenia doktorandského štúdia sa doktorandské štipendium neposkytuje.“ 

 

14. Za článok 19a sa vkladá nový článok 19b, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„Čl. 19b 

Prechodné ustanovenia k dodatku č. 3 účinnému od 1. septembra 2020 

Na účely priznávania odborového štipendia študentom prvého roku štúdia bakalárskych študijných 

programov v akademickom roku 2020/2021  

a) sa za priemer považuje hodnotenie z internej časti maturitnej skúšky z predmetu matematika 

absolvovanej v školskom roku 2019/2020; ak študent v školskom roku 2019/2020 nevykonal maturitnú 

skúšku z predmetu matematika, hodnota priemeru je 5, 

b) v prípade rovnosti priemeru dekan zohľadní aritmetický priemer hodnotení z internej časti maturitnej 

skúšky zo všetkých predmetov maturitnej skúšky, 

c) výšku odborového štipendia určí dekan po prerokovaní vo vedení fakulty; ustanovenia čl. 5 ods. 9 

a ods. 11 písm. a) sa nepoužijú.“. 
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Čl. II 

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

 

 

 

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 

dekan FMFI UK predseda Akademického senátu FMFI UK 
 


