
Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vnútorný predpis 

schválený Akademickým senátom FMFI UK dňa 21.10.2019 
 
 
 
 
 

Dodatok č. 2 k Štipendijnému poriadku FMFI UK  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ročník 2019 



 2  

Dodatok č. 2 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 
dodatku č. 1 sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V čl. 1 písm. f) sa na konci slovo „a“ nahrádza čiarkou.  

2. V čl. 1 písm. g) sa na konci bodka nahrádza slovom „a“ a pripája sa písmeno h), ktoré znie: 

„h) podrobnosti o poskytovaní podnikových štipendií.“. 

3. V čl. 2 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie: 

„(5) Na základe zmluvy medzi UK a podnikateľom môže byť študentovi poskytnuté podnikové 
štipendium zo zdrojov podnikateľa.7a “. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie: 
„ 7a Definíciu podnikateľa upravuje § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov.“. 

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6. 

4. 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 študijných odboroch fyzika, fyzika a všeobecné lekárstvo, 
c) všetky magisterské študijné programy v študijných odboroch fyzika, 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 študijných odboroch informatika, informatika a biológia, 
g) všetky magisterské študijné programy v študijnom odbore informatika.“. 

5. V čl. 9 ods. 3 sa pripájajú písmená c) a d), ktoré znejú: 

„c) študentom bakalárskych študijných programov a magisterských študijných programov na pozíciách 
pedagogických pomocných síl, 
d) študentom bakalárskych študijných programov a magisterských študijných programov na pozíciách 
vedeckých pomocných síl.“. 

6. Článok 10 vrátane nadpisu znie: 

„Čl. 10 
Jednorazové mimoriadne štipendium 

(1) Fakulta priznáva jednorazové mimoriadne štipendium študentom  
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a) bakalárskych študijných programov,  
b) magisterských študijným programov a 
c) doktorandských študijných programov v dennej forme štúdia. 

(2) Jednorazové mimoriadne štipendium môže byť priznané na podporu aktivít študentov, ktoré súvisia s 
ich štúdiom, prezentovaním vlastných vedeckých alebo odborných výsledkov, zvyšovaním kvalifikácie, 
prípravou na prax, propagáciou štúdia alebo fakulty. Podrobnosti o podporovaných aktivitách určuje 
výzva na podávanie žiadostí o priznanie jednorazového mimoriadneho štipendia (ďalej len „výzva“), 
ktorú vypisuje dekan spravidla v mesiacoch október a marec príslušného akademického roka. 

(3) Písomnú žiadosť o priznanie jednorazového mimoriadneho štipendia podáva študent prodekanovi pre 
bakalárske a magisterské štúdium v termíne a spôsobom určeným vo výzve. Žiadosť obsahuje 

a) identifikačné údaje študenta (meno a priezvisko, študijný program, stupeň štúdia a rok štúdia), 
b) údaje o aktivite, o ktorej podporu sa študent uchádza (najmä názov aktivity, ciele aktivity, časové 
trvanie aktivity), 
c) finančné nároky aktivity a ich odôvodnenie, 
d) ďalšie údaje podľa požiadaviek uvedených vo výzve. 

(4) Ak žiadosť o priznanie jednorazového mimoriadneho štipendia podáva študent doktorandského 
študijného programu v dennej forme štúdia, žiadosť okrem údajov podľa odseku 3 obsahuje 

a) vyjadrenie školiteľa o zapojení alebo nezapojení sa doktoranda do projektov školiteľa, 
b) vyjadrenie školiteľa o možnosti alebo nemožnosti podpory aktivity, ktorá je predmetom žiadosti, 
z finančných prostriedkov projektov školiteľa, a 
c) informáciu o podaných žiadostiach doktoranda o udelenie Grantu UK. 

(5) Jednorazové mimoriadne štipendium priznáva dekan.  

(6) Študent nemá právny nárok na priznanie jednorazového mimoriadneho štipendia. Rozhodnutie dekana 
o priznaní jednorazového mimoriadneho štipendia alebo o zamietnutí žiadosti je konečné a nie je možné 
proti nemu podať opravný prostriedok. 

(7) Minimálna suma finančných prostriedkov vyčlenená na jednorazové mimoriadne štipendiá je 5 % 
príjmov fakulty zo školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a súbežné štúdium24 za príslušný 
akademický rok. Nevyčerpané finančné prostriedky vyčlenené na jednorazové mimoriadne štipendiá vo 
výzvach vypísaných v príslušnom akademickom roku sa využijú na jednorazové mimoriadne štipendiá vo 
výzvach vypísaných v nasledujúcich akademických rokoch.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie: 
„ 24 § 92 ods. 5 a 6 zákona o vysokých školách.“. 

7. Za siedmu časť sa vkladá nová ôsma časť, ktorá vrátane nadpisu znie: 

„ÔSMA ČASŤ 
PODNIKOVÉ ŠTIPENDIÁ 

Čl. 18a 
Poskytovanie podnikového štipendia 

Poskytovanie podnikového štipendia upravuje § 97a zákona o vysokých školách a zmluva o štipendijnom 
programe, ktorú uzatvára UK s podnikateľom. Zmluvu o štipendijnom programe v mene UK uzatvára 
dekan.“. 

Doterajšia ôsma časť sa označuje ako deviata časť. 

8. V čl. 19 ods. 1 sa za slovom „fakulty“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovami „doktorandských 
štipendií“ sa vkladajú slová „a podnikových štipendií“.  
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9. V čl. 19 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie: 

„(4) Fakulta zašle študentovi, ktorému bolo priznané motivačné štipendium, informáciu o priznaní 
štipendia na adresu elektronickej pošty, ktorú mu pridelila UK (univerzitné e-mailové konto).“. 

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6. 

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

„Čl. 19a 
Prechodné ustanovenia k dodatku č. 2 účinnému od 21. októbra 2019 

(1) Odborové štipendiá priznávané študentom druhého a vyššieho roku štúdia bakalárskych študijných 
programov a odborové štipendiá priznávané študentom magisterských študijných programov sa v 
akademickom roku 2019/2020 priznajú podľa sústavy študijných odborov účinnej do 31. augusta 2019 a 
štipendijného poriadku fakulty v znení účinnom do 21. októbra 2019. 

(2) Odborové štipendiá priznávané študentom prvého roku štúdia bakalárskych študijných programov sa v 
akademickom roku 2019/2020 priznajú podľa sústavy študijných odborov účinnej od 1. septembra 2019 a 
štipendijného poriadku fakulty v znení účinnom od 21. októbra 2019.“.  

 

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 

 


