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Dodatok č. 4 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, 2 a 3 sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V čl. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie: 

„c) podrobnosti o postupe priznávania a poskytovania tehotenského štipendia študentkám fakulty,“. 

Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená d) až i). 

 

2. V čl. 2 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie: 

„c) tehotenské štipendiá z prostriedkov poskytnutých na tento účel zo štátneho rozpočtu,“. 

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d). 

 

3. V čl. 5 ods. 1 sa za slovom „štúdia“ vkladajú slová „bakalárskych študijných programov a 

magisterských študijných programov“. 

 

4. V čl. 5 sa vypúšťa odsek 2. Doterajšie odseky 3 až 15 sa označujú ako odseky 2 až 14. 

 

5. V čl. 5 ods. 5 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 4“. 

 

6. V čl. 5 ods. 6 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 4“. 

 

7. V čl. 5 ods. 9 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 6“. 

 

8. V čl. 5 ods. 10 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 8“. 

 

9. Za tretiu časť sa vkladá nová štvrtá časť, ktorá vrátane nadpisu znie: 

 

„ŠTVRTÁ ČASŤ 

TEHOTENSKÉ ŠTIPENDIÁ Z PROSTRIEDKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU 

 

Čl. 8a 

Priznávanie tehotenského štipendia 

 

(1) Tehotnej študentke, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike a nemá nárok na výplatu 

tehotenského,23b sa v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom 

priznáva tehotenské štipendium, najmä na účel pokrytia zvýšených výdavkov spojených so zdravotným 

stavom študentky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa. Na tehotenské 

štipendium má študentka právny nárok.23c 
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(2) Za študentku sa na účely tehotenského štipendia považuje aj osoba, ktorej bolo štúdium prerušené 

z dôvodu tehotenstva.23d 

 

(3) Výšku tehotenského štipendia, postup pri priznávaní tehotenského štipendia a zánik nároku na 

tehotenské štipendium upravuje § 96b zákona o vysokých školách. 

 

(4) O nároku na priznanie tehotenského štipendia rozhoduje rektor.23e 

 

(5) Písomnú žiadosť o priznanie tehotenského štipendia podáva študentka na predpísanom tlačive 

rektorovi prostredníctvom Úseku pre vzdelávanie a sociálne veci Rektorátu UK. Vzor žiadosti o priznanie 

tehotenského štipendia tvorí prílohu Štipendijného poriadku UK. 

 

(6) UK poskytuje tehotenské štipendium v mesačnej výške najneskôr desiaty deň príslušného 

kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike, ktorého číslo uvedie študentka 

v žiadosti o priznanie tehotenského štipendia.23g  

 

(7) Neoprávnene prevzaté tehotenské štipendium je študentka povinná vrátiť podľa osobitného 

predpisu.23h“. 

 

Doterajšia štvrtá časť až deviata časť sa označujú ako piata časť až desiata časť. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 23b znie: 

„23b § 47a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“ 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 23c znie: 

„23c § 96b ods. 1 zákona o vysokých školách.“ 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 23d znie: 

„23d § 96b ods. 2 zákona o vysokých školách.“ 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 23e znie: 

„23e § 96b ods. 5 zákona o vysokých školách, čl. 8a ods. 2 Štipendijného poriadku UK.“ 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 23f znie: 

„23f § 96b ods. 8 zákona o vysokých školách.“ 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 23g znie: 

„23g § 451 až 459 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.“ 

 

10. V čl. 18 ods. 3 písm. c) sa slovo „členovi“ nahrádza slovami „doktorandovi člena“. 

 

11. V čl. 19 ods. 1 sa za slovami „motivačných štipendií“ vkladá čiarka a slová „tehotenských štipendií“. 

 

12. V čl. 19 ods. 2 sa za slovami „motivačné štipendiá“ vkladá čiarka a slová „tehotenské štipendiá“. 

 

13. V čl. 19 ods. 3 sa za slovami „motivačné štipendiá“ vkladá čiarka a slová „tehotenské štipendiá“. 

 

14. V čl. 19 ods. 5 sa za slovami „motivačných štipendií“ vkladá čiarka a slová „tehotenských štipendií“. 

 

15. Za článok 19b sa vkladá nový článok 19c, ktorý vrátane nadpisu znie: 
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„Čl. 19c 

Prechodné ustanovenia k dodatku č. 4 účinnému od 24. mája 2021 

 

Na účely priznávania odborového štipendia študentom prvého roku štúdia bakalárskych študijných 

programov v akademickom roku 2021/2022 

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

absolvovanej v školskom roku 2020/2021; ak študent v školskom roku 2020/2021 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. 8 a 

ods. 10 písm. a) sa nepoužijú.“. 

 

 

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 
 


