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Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky
a informatiky (ďalej len „štipendijný poriadok“) 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“).
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
Predmet úpravy
Tento štipendijný poriadok upravuje
a) podrobnosti o postupe priznávania a poskytovania sociálneho štipendia študentom
fakulty,
b) postup priznávania a poskytovania motivačného štipendia študentom fakulty,1
c) podmienky na poskytovanie štipendií z vlastných zdrojov fakulty,2
d) podrobnosti o poskytovaní pôžičiek študentom fakulty zo štipendijného fondu,3
e) podrobnosti o udeľovaní ocenení dekana fakulty študentom fakulty a absolventom
fakulty,4
f) podrobnosti o tvorbe, štruktúre a použití štipendijného fondu fakulty,
g) podrobnosti o poskytovaní štipendií študentom fakulty doktorandských študijných
programov v dennej forme štúdia a
h) podrobnosti o poskytovaní podnikových štipendií.
Čl. 2
Druhy štipendií
(1) Štipendiá sú priamou formou sociálnej podpory študentov.5
(2) UK poskytuje študentom6
a) sociálne štipendiá z prostriedkov poskytnutých na tento účel zo štátneho rozpočtu,
b) motivačné štipendiá z prostriedkov poskytnutých na tento účel zo štátneho rozpočtu,
c) štipendiá z vlastných zdrojov.
(3) Fakulta priznáva študentom z účelových prostriedkov štátneho rozpočtu motivačné
štipendium7
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§ 96a ods. 4 zákona o vysokých školách, čl. 58 ods. 2 Štatútu FMFI UK.
§ 97 ods. 2 zákona o vysokých školách, čl. 58 ods. 2 Štatútu FMFI UK.
§ 101 ods. 3 zákona o vysokých školách.
Čl. 53 ods. 3 a 4 Štatútu FMFI UK.
§ 94 ods. 2 zákona o vysokých školách.
§ 95 zákona o vysokých školách.
§ 96a zákona o vysokých školách.
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a) v študijných odboroch určovaných v metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu pre
verejné vysoké školy na príslušný kalendárny rok vydanej Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „odborové štipendium“),
b) za vynikajúce plnenie študijných povinností (ďalej len „prospechové štipendium),
c) za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo
športovej činnosti (ďalej len „mimoriadne štipendium“).
(4) UK alebo externá vzdelávacia inštitúcia poskytuje študentom doktorandských študijných
programov v dennej forme štúdia štipendium (ďalej len „doktorandské štipendium“).
(5) Na základe zmluvy medzi UK a podnikateľom môže byť študentovi poskytnuté podnikové
štipendium zo zdrojov podnikateľa.7a
(6) Po splnení podmienok ustanovených týmto štipendijným poriadkom alebo Štipendijným
poriadkom UK môžu byť študentovi v danom akademickom roku súčasne priznané viaceré
druhy štipendií.
DRUHÁ ČASŤ
SOCIÁLNE ŠTIPENDIÁ Z PROSTRIEDKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU
Čl. 3
Priznávanie sociálneho štipendia
(1) Študentom študijných programov prvého a druhého stupňa a študijných programov podľa
§ 53 ods. 3 zákona o vysokých školách, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike alebo
ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana, sa na základe splnenia ustanovených
podmienok priznáva sociálne štipendium. Sociálne štipendium prispieva na úhradu nákladov
spojených so štúdiom. Na sociálne štipendium má študent právny nárok.8
(2) Na sociálne štipendium nemá nárok študent,
a) ktorý študuje študijný program prvého stupňa, ak už dosiahol vysokoškolské vzdelanie
prvého stupňa,
b) ktorý už dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
c) ktorému bolo poskytované sociálne štipendium v príslušnom roku štúdia alebo v jeho
časti v študijnom programe príslušného stupňa vysokoškolského vzdelania; na účely
tohto odseku sa prvé tri roky štúdia v študijných programoch podľa § 53 ods. 3 zákona
o vysokých školách považujú za štúdium v študijnom programe prvého stupňa a štvrtý
a ďalšie roky štúdia za štúdium v študijnom programe druhého stupňa, pričom štvrtý rok
štúdia v študijnom programe podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách je na účely
tohto odseku považovaný za prvý rok štúdia v študijnom programe druhého stupňa
a ďalšie roky štúdia primerane; doba, počas ktorej študent poberal v príslušnom roku
štúdia sociálne štipendium, sa zaokrúhľuje na celé roky smerom nahor,
d) ktorý príslušný študijný program študuje dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia alebo

7a

8

Definíciu podnikateľa upravuje § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov.
§ 96 ods. 1 zákona o vysokých školách.
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e) ktorý študuje externou formou štúdia.9
(3) Študentovi so špecifickými potrebami môže byť priznané sociálne štipendium aj po
prekročení štandardnej dĺžky štúdia, ak je toto prekročenie spôsobené jeho zdravotným
postihnutím.10
(4) Príjem rozhodujúci na posúdenie nároku na sociálne štipendium, okruh spoločne
posudzovaných osôb, hranicu príjmu na vznik nároku na sociálne štipendium, jeho výšku
a ďalšie podrobnosti o priznávaní sociálneho štipendia upravuje všeobecne záväzný právny
predpis vydaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo
školstva“).11
(5) Na rozhodovanie o priznaní sociálneho štipendia sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny
poriadok“).
(6) O nároku na priznanie sociálneho štipendia rozhoduje dekan fakulty (ďalej len „dekan“).12
(7) Písomnú žiadosť o priznanie sociálneho štipendia podáva študent na predpísanom tlačive
dekanovi prostredníctvom študijného oddelenia fakulty, na ktorej je zapísaný na štúdium.
Študent, ktorý je zapísaný na štúdium na viacerých fakultách, môže žiadať o priznanie
sociálneho štipendia len na jednej fakulte. Žiadosť sa podáva v akademickom roku,
v ktorom sa má sociálne štipendium poskytovať, pričom na to isté obdobie možno priznať
najviac jedno sociálne štipendium.13
(8) Za správnosť údajov uvedených v žiadosti zodpovedá študent, ktorý o sociálne štipendium
žiada.
(9) Rozhodnutie o priznaní sociálneho štipendia sa vydáva písomnou formou v súlade
s ustanoveniami § 47 Správneho poriadku.
(10) Ak študent nesplní podmienky na priznanie sociálneho štipendia, UK sociálne štipendium
neprizná.14
(11) UK poskytuje sociálne štipendium v mesačnej výške najneskôr desiaty deň príslušného
kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike, ktorého číslo uvedie
študent v žiadosti o priznanie sociálneho štipendia.15
(12) Neoprávnene prevzaté sociálne štipendium je študent povinný vrátiť podľa osobitného
predpisu.16

9
10
11

12
13

14
15
16

§ 96 ods. 2 zákona o vysokých školách.
§ 96 ods. 3 zákona o vysokých školách.
Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých
škôl v znení neskorších predpisov.
§ 96 ods. 6 zákona o vysokých školách, čl. 65 ods. 3 Štatútu UK, čl. 58 ods. 3 Štatútu FMFI UK.
§ 6 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom
vysokých škôl v znení neskorších predpisov.
§ 96 ods. 6 druhá veta zákona o vysokých školách.
§ 96 ods. 7 zákona o vysokých školách.
§ 451 až 459 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
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Čl. 4
Odvolanie
(1) Študent môže proti rozhodnutiu podľa čl. 3 ods. 9 podať odvolanie v súlade s § 53 až 61
Správneho poriadku.
(2) Odvolanie sa podáva dekanovi, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Dekan môže o odvolaní
sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie. Ak dekan nerozhodne o odvolaní,
predloží ho najneskôr do 30 dní odo dňa, keď mu odvolanie došlo spolu s výsledkami
doplneného konania a so spisovým materiálom ministerstvu školstva, ktoré je odvolacím
orgánom v rozhodovaní o priznaní sociálneho štipendia, a upovedomí o tom účastníka
konania.
TRETIA ČASŤ
MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIÁ Z PROSTRIEDKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU
Čl. 5
Priznávanie odborového štipendia
(1) Fakulta priznáva odborové štipendium študentom dennej formy štúdia v študijných
odboroch určených v metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu pre verejné vysoké
školy na príslušný kalendárny rok vydanej ministerstvom školstva.
(2) Odborové štipendium možno priznať iba študentom študijných programov, ktorých
koeficient uplatnenia absolventov vysokej školy v odbore (KAP) je vyšší ako je hodnota
stanovená zmluvou o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu
ministerstva školstva uzatvorenou na príslušný kalendárny rok medzi ministerstvom školstva
a UK a pre prvé dva stupne vysokoškolského vzdelávania. Zoznam študijných programov
jednotlivých fakúlt UK, ktorých študenti majú nárok na priznanie odborového štipendia,
tvorí prílohu metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK
na príslušný kalendárny rok.
(3) Na odborové štipendium nemá nárok
a) študent, ktorý príslušný študijný program študuje dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka
štúdia,
b) študent, ktorému už bolo poskytované odborové štipendium v príslušnom roku štúdia
bakalárskeho študijného programu alebo magisterského študijného programu,
c) študent prvého roku štúdia magisterského študijného programu, ktorý riadne skončil
bakalársky študijný program v študijnom odbore bez nároku na priznanie odborového
štipendia podľa metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu pre verejné vysoké školy
na príslušný kalendárny rok vydanej ministerstvom školstva.
(4) Pri rozhodovaní o priznaní odborového štipendia sa zohľadnia študijné výsledky
z predchádzajúceho štúdia; ak ide o študenta bakalárskeho študijného programu, v prvom
roku štúdia sa zohľadnia študijné výsledky z posledného roku štúdia na strednej škole.17

17

§ 96a ods. 1 písm. a) zákona o vysokých školách.
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(5) Na účely priznávania odborového štipendia sa za študijné výsledky (ďalej len “priemer”)
považujú:
a) u študentov prvého roku štúdia bakalárskych študijných programov získaný percentil
z externej časti maturitnej skúšky z predmetu matematika absolvovanej v školskom roku,
ktorý bezprostredne predchádza akademickému roku, v ktorom sa odborové štipendium
priznáva; ak študent nevykonal maturitnú skúšku z predmetu matematika, hodnota
priemeru je 0,
b) u študentov druhého a vyššieho roku štúdia bakalárskych študijných programov vážený
študijný priemer za celé ich doterajšie štúdium v danom bakalárskom študijnom
programe,
c) u študentov prvého roku štúdia magisterských študijných programov vážený študijný
priemer za celé štúdium nimi riadne skončeného bakalárskeho študijného programu,
ktorý bol skončený v akademickom roku, ktorý bezprostredne predchádza akademickému
roku, v ktorom sa odborové štipendium priznáva,
d) u študentov druhého a vyššieho roku štúdia magisterských študijných programov vážený
študijný priemer za celé ich doterajšie štúdium v danom magisterskom študijnom
programe.
(6) Študenti sa zaraďujú do poradovníka na základe priemeru; v prípade študentov podľa
odseku 5 písm. a) od najvyššieho priemeru po najnižší priemer, v prípade študentov podľa
odseku 5 písm. b), c) a d) od najnižšieho priemeru po najvyšší priemer. Fakulta vytvára
osobitné poradovníky pre každý študijný odbor, a to samostatne pre skupiny študentov
a) podľa odseku 5 písm. a),
b) podľa odseku 5 písm. c),
c) podľa odseku 5 písm. b) a d).
(7) Dekan priznáva odborové štipendium
a) spravidla 50 % študentov v poradovníkoch pre skupinu študentov podľa odseku 5
písm. a),
b) spravidla 30 % študentov v poradovníkoch pre skupinu študentov podľa odseku 5
písm. c) a
c) spravidla 30 % študentov v poradovníkoch pre skupinu študentov podľa odseku 5
písm. b) a d).
(8) V prípade rovnosti váženého študijného priemeru dekan zohľadní ďalšie kritériá v poradí:
1. vážený študijný priemer v povinných predmetoch a povinne voliteľných predmetoch
v hodnotenom období,
2. priemerný počet termínov18 potrebných na úspešné absolvovanie povinných predmetov
a povinne voliteľných predmetov v hodnotenom období.
(9) V závislosti od množstva účelových prostriedkov štátneho rozpočtu pridelených fakulte
dekan určí základ pre výpočet výšky odborového štipendia.
18

Priemerný počet termínov potrebných na úspešné absolvovanie povinných predmetov a povinne voliteľných
predmetov sa vypočíta tak, že v hodnotenom období sa zráta počet riadnych termínov a počet opravných
termínov, ktoré študent potreboval na úspešné absolvovanie zapísaných povinných predmetov a povinne
voliteľných predmetov, a výsledok sa vydelí počtom zapísaných povinných predmetov a povinne
voliteľných predmetov.
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(10) Na účely určenia výšky odborového štipendia sa študenti v jednotlivých poradovníkoch
podľa odseku 7 písm. b) a c) rovnomerne rozdelia na tri podskupiny: podskupina I,
podskupina II a podskupina III.
(11) Odborové štipendium je pre študenta
a)
b)
c)
d)

prvého roku štúdia bakalárskeho študijného programu rovné základu podľa odseku 9,
podskupiny I rovné dvojnásobku základu podľa odseku 9,
podskupiny II rovné jedenapolnásobku základu podľa odseku 9,
podskupiny III rovné základu podľa odseku 9.

(12) Odborové štipendium sa priznáva bez podania žiadosti, keď študent splní kritériá pre jeho
priznanie podľa tohto článku. Študent v prvom roku štúdia magisterského študijného
programu, ktorý absolvoval bakalárske štúdium na inej fakulte UK alebo na inej vysokej
škole, musí o priznanie odborového štipendia požiadať spôsobom uvedeným v čl. 8 ods. 3.
(13) Rozhodnutie dekana o priznaní odborového štipendia je konečné a nie je možné proti nemu
podať opravný prostriedok.
(14) Odborové štipendium sa priznáva do 15. novembra príslušného akademického roka
a poskytuje v jednej splátke do konca príslušného kalendárneho roka; študentom prvého
roku štúdia bakalárskych študijných programov sa odborové štipendium priznáva
a poskytuje v jednej splátke v období od 1. apríla do 31. mája príslušného akademického
roka.
(15) Fakulta na úradnej výveske fakulty a na webovom sídle fakulty bezodkladne po priznaní
odborového štipendia na dobu najmenej 14 dní zverejní
a) hranicu priemeru pre priznanie odborového štipendia v jednotlivých poradovníkoch a
b) spôsob, akým môže študent, ktorý sa domnieva, že splnil kritériá pre priznanie
odborového štipendia, namietať nepriznanie odborového štipendia.
Čl. 6
Priznávanie prospechového štipendia
(1) Fakulta priznáva prospechové štipendium študentom dennej formy štúdia
a) bakalárskych študijných programov počnúc prvým rokom štúdia,
b) magisterských študijných programov počnúc prvým rokom štúdia.
(2) Na prospechové štipendium nemá nárok študent, ktorý príslušný študijný program študuje
dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia.
(3) Prospechové štipendium sa priznáva študentovi bakalárskeho študijného programu počnúc
druhým rokom štúdia a študentovi magisterského študijného programu počnúc druhým
rokom štúdia za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom akademickom
roku, ak v ňom
a) vo všetkých predmetoch, ktoré mal zapísané, získal hodnotenie A až E,
b) nemal predmet zapísaný opakovane,
c) dosiahol vážený študijný priemer menší alebo rovný 1,30 a
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d) získal najmenej 54 kreditov.
(4) Ak mal študent bakalárskeho študijného programu alebo magisterského študijného programu
prerušené štúdium počas celého akademického roku, za ktorý sa posudzuje plnenie
študijných povinností podľa odseku 3, za predchádzajúci akademický rok sa považuje
akademický rok, ktorý bezprostredne predchádza akademickému roku, v ktorom bolo
študentovi povolené prerušenie štúdia. Ak taký akademický rok v rámci štúdia študijného
programu nie je, študentovi sa prospechové štipendium nepriznáva.19
(5) Prospechové štipendium sa priznáva študentovi bakalárskeho študijného programu v prvom
roku štúdia za vynikajúce plnenie študijných povinností v zimnom semestri prvého roku
štúdia, ak v ňom
a) vo všetkých predmetoch, ktoré mal zapísané, získal hodnotenie A až E,
b) dosiahol vážený študijný priemer menší alebo rovný 1,30 a
c) získal najmenej 27 kreditov.
(6) Prospechové štipendium sa priznáva študentovi magisterského študijného programu v prvom
roku štúdia za vynikajúce plnenie študijných povinností v poslednom roku bakalárskeho
štúdia, na ktorý časovo bezprostredne nadväzuje magisterské štúdium, ak v ňom
a) vo všetkých predmetoch, ktoré mal zapísané, získal hodnotenie A až E,
b) nemal predmet zapísaný opakovane a
c) dosiahol vážený študijný priemer menší alebo rovný 1,30; pre študentov, ktorí
v poslednom roku bakalárskeho štúdia získali menej ako 54 kreditov vrátane kreditov za
štátne skúšky, sa za vážený študijný priemer považuje horší z váženého študijného
priemeru za celé bakalárske štúdium a váženého študijného priemeru za posledný rok
bakalárskeho štúdia.
(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.
(8) Študenti sa zaraďujú do poradovníka od najnižšieho váženého študijného priemeru po
najvyšší vážený študijný priemer. Fakulta vytvára osobitné poradovníky pre každú skupinu
študijných programov podľa odseku 7, a to samostatne pre skupiny študentov
a) podľa odsekov 3 a 6,
19

Ak mal študent bakalárskeho študijného programu alebo magisterského študijného programu prerušené
štúdium iba v časti akademického roku, za ktorý sa posudzuje plnenie študijných povinností, pre priznanie
prospechového štipendia musí študent splniť všetky podmienky podľa odseku 2.
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b) podľa odseku 5.
(9) Dekan priznáva prospechové štipendium najviac 10 % študentov v príslušnom poradovníku;
pri priznávaní prospechových štipendií dekan postupuje podľa čl. 8 ods. 2. V prípade
rovnosti váženého študijného priemeru dekan zohľadní ďalšie kritériá v poradí:
1. vážený študijný priemer v povinných predmetoch a povinne voliteľných predmetoch
v hodnotenom období,
2. priemerný počet termínov20 potrebných na úspešné absolvovanie povinných predmetov
a povinne voliteľných predmetov v hodnotenom období.
(10) V závislosti od množstva účelových prostriedkov štátneho rozpočtu pridelených fakulte
dekan určí základ pre výpočet výšky prospechového štipendia.
(11) Prospechové štipendium pre skupinu študentov podľa odsekov 3 a 6 je pre študenta
s váženým študijným priemerom
a) menším alebo rovným 1,05 rovné štvornásobku základu podľa odseku 10,
b) väčším ako 1,05 rovné dvojnásobku základu podľa odseku 10.
(12) Prospechové štipendium pre skupinu študentov podľa odseku 5 je pre študenta s váženým
študijným priemerom
a) menším alebo rovným 1,05 rovné dvojnásobku základu podľa odseku 10,
b) väčším ako 1,05 rovné základu podľa odseku 10.
(13) Prospechové štipendium sa priznáva bez podania žiadosti, keď študent splní kritériá pre jeho
priznanie podľa tohto článku. Študent v prvom roku štúdia magisterského študijného
programu, ktorý absolvoval bakalárske štúdium na inej fakulte UK alebo na inej vysokej
škole, musí o priznanie prospechového štipendia požiadať spôsobom uvedeným v čl. 8
ods. 3.
(14) Rozhodnutie dekana o priznaní prospechového štipendia je konečné a nie je možné proti
nemu podať opravný prostriedok.
(15) Prospechové štipendium sa priznáva do 15. novembra príslušného akademického roka
a poskytuje v jednej splátke do konca príslušného kalendárneho roka; študentom prvého
roku štúdia bakalárskych študijných programov sa prospechové štipendium priznáva
a poskytuje v jednej splátke v období od 1. apríla do 31. mája príslušného akademického
roka.
(16) Fakulta na úradnej výveske fakulty a na webovom sídle fakulty bezodkladne po priznaní
prospechového štipendia na dobu najmenej 14 dní zverejní
a) hranicu váženého študijného priemeru pre priznanie prospechového štipendia
v jednotlivých poradovníkoch a
b) spôsob, akým môže študent, ktorý sa domnieva, že splnil kritériá pre priznanie
prospechového štipendia, namietať nepriznanie prospechového štipendia.

20

Spôsob výpočtu priemerného počtu termínov potrebných na úspešné absolvovanie povinných predmetov
a povinne voliteľných predmetov je uvedený v poznámke pod čiarou k odkazu 18.
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Čl. 7
Priznávanie mimoriadneho štipendia
(1) Fakulta priznáva mimoriadne štipendium študentom všetkých stupňov a všetkých foriem
štúdia.
(2) Mimoriadne štipendium môže byť priznané za
a) mimoriadny študijný výsledok,
b) mimoriadny výsledok vo výskume alebo vývoji,
c) mimoriadny výsledok v umeleckej činnosti; za mimoriadny výsledok v umeleckej
činnosti sa považuje najmä mimoriadny umelecký výkon alebo úspešná reprezentácia
fakulty, UK alebo Slovenskej republiky v umeleckej súťaži, alebo
d) mimoriadny výsledok v športovej činnosti; za mimoriadny výsledok v športovej činnosti
sa považuje najmä mimoriadny športový výkon alebo úspešná reprezentácia fakulty, UK
alebo Slovenskej republiky v športovej súťaži.
(3) Mimoriadne štipendium možno priznať za ten istý výsledok alebo za výsledok dosiahnutý
v určitom ročníku súťaže alebo kole súťaže len raz.
(4) S udelením
a) akademickej pochvaly rektora za mimoriadne významné výsledky v oblasti štúdia,
výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti je spojené priznanie mimoriadneho
štipendia podľa odseku 2,
b) akademickej pochvaly rektora za príkladné plnenie študijných povinností je spojené
priznanie mimoriadneho štipendia podľa odseku 2 písm. a),
c) ceny rektora za vynikajúcu diplomovú prácu je spojené priznanie mimoriadneho
štipendia podľa odseku 2 písm. a).21
(5) Mimoriadne štipendium sa priznáva bez podania žiadosti.
(6) Mimoriadne štipendium priznáva dekan.
(7) Študent nemá právny nárok na priznanie mimoriadneho štipendia. Rozhodnutie dekana
o priznaní mimoriadneho štipendia je konečné a nie je možné proti nemu podať opravný
prostriedok.
Čl. 8
Spoločné ustanovenia o motivačných štipendiách
(1) Rozhodným dňom pre určenie počtu študentov fakulty na účely priznávania motivačných
štipendií je 31. október daného akademického roka. Študentom medzifakultného študijného
programu a spoločného študijného programu22 sa priznáva motivačné štipendium na tej
fakulte UK, na ktorej sú zapísaní na štúdium.

21

22

Podľa čl. 15 ods. 4 Štipendijného poriadku UK mimoriadne štipendium spojené s udelením akademickej
pochvaly rektora alebo ceny rektora za vynikajúcu diplomovú prácu prizná dekan len vtedy, keď rektor
nerozhodne o priznaní jednorazového štipendia z vlastných zdrojov Rektorátu UK.
§ 54 zákona o vysokých školách.
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(2) Súčet počtu študentov, ktorým bolo v danom kalendárnom roku priznané prospechové
štipendium a počtu študentov, ktorým bolo v danom kalendárnom roku priznané mimoriadne
štipendium, nesmie byť väčší ako 10 % z počtu študentov fakulty všetkých stupňov
a všetkých foriem štúdia.23
(3) Študent, ktorý v rozhodnom období pre posudzovanie nároku na priznanie motivačného
štipendia nebol študentom fakulty, pri zápise na štúdium alebo zápise do ďalšej časti štúdia
predloží dodatok k diplomu, výpis výsledkov štúdia alebo iné listiny preukazujúce splnenie
kritérií na priznanie príslušného motivačného štipendia.
(4) Dekan môže nepriznať motivačné štipendium študentovi, ktorému podľa Disciplinárneho
poriadku UK pre študentov
a) bolo právoplatne uložené disciplinárne opatrenie podmienečné vylúčenie zo štúdia
a v čase rozhodovania o priznaní motivačného štipendia neuplynula skúšobná doba
stanovená v rozhodnutí o uložení disciplinárneho opatrenia,
b) bolo v akademickom roku, ktorý predchádza akademickému roku, v ktorom sa motivačné
štipendium priznáva, právoplatne uložené disciplinárne opatrenie pokarhanie, alebo
c) bolo v akademickom roku, v ktorom sa motivačné štipendium priznáva, právoplatne
uložené disciplinárne opatrenie pokarhanie.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ŠTIPENDIÁ Z VLASTNÝCH ZDROJOV FAKULTY
Čl. 9
Jednorazové štipendium
(1) Fakulta priznáva jednorazové štipendium z vlastných zdrojov (ďalej len „jednorazové
štipendium“)
a) študentom všetkých stupňov a všetkých foriem štúdia a
b) absolventom všetkých stupňov a všetkých foriem štúdia, u ktorých od riadneho skončenia
štúdia neuplynulo viac ako 90 dní.
(2) Jednorazové štipendium môže byť priznané za
a) mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu,
b) vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého doterajšieho štúdia alebo jeho
ucelenej časti,
c) vynikajúci výsledok vo výskume alebo vývoji,
d) vynikajúci výsledok v umeleckej činnosti,
e) vynikajúci výsledok v športovej činnosti,
f) úspešnú reprezentáciu fakulty, UK alebo Slovenskej republiky v študentských vedeckých
činnostiach alebo vo vedomostných súťažiach, umeleckých súťažiach alebo športových
súťažiach,
g) príkladný občiansky postoj; za príkladný občiansky postoj sa považuje prejav, postoj
alebo čin, ktorým študent alebo absolvent preukázal vysoký stupeň morálky alebo
občianskeho uvedomenia a prispel tak k šíreniu dobrého mena fakulty alebo UK,
23

§ 96a ods. 3 druhá veta zákona o vysokých školách, čl. 8 ods. 2 Štipendijného poriadku UK.
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h) aktívne pôsobenie v orgánoch akademickej samosprávy UK, orgánoch akademickej
samosprávy fakulty alebo nimi ustanovených poradných orgánoch, alebo
i) aktívny podiel na rozvoji, propagácii alebo reprezentácii fakulty, inej súčasti UK alebo
UK ako celku.
(3) Jednorazové štipendium môže byť priznané tiež
a) študentom, ktorí sa z vlastnej vôle a nad rámec svojich bežných povinností aktívne
podieľajú na rozvoji výskumu alebo pedagogických činností v rámci pracovísk fakulty,
b) študentom prvého roku štúdia bakalárskych študijných programov, ktorým bol počas
prijímacieho konania zaslaný motivačný list dekana, na podporu ich motivácie dosahovať
kvalitné študijné výsledky v prvom roku štúdia,
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.
(4) Jednorazové štipendium sa priznáva bez podania žiadosti.
(5) Jednorazové štipendium priznáva dekan.
(6) Študent a absolvent nemá právny nárok na priznanie jednorazového štipendia. Rozhodnutie
dekana o priznaní jednorazového štipendia je konečné a nie je možné proti nemu podať
opravný prostriedok.
Čl. 10
Jednorazové mimoriadne štipendium
(1) Fakulta priznáva jednorazové mimoriadne štipendium študentom
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.
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(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.
Čl. 11
Sociálna podpora
(1) Fakulta priznáva štipendium z vlastných zdrojov ako jednorazovú alebo pravidelnú sociálnu
podporu (ďalej len „sociálna podpora“)
a) študentom všetkých stupňov a všetkých foriem štúdia a
b) absolventom všetkých stupňov a všetkých foriem štúdia, u ktorých od riadneho skončenia
štúdia neuplynulo viac ako 90 dní.
(2) Sociálna podpora môže byť priznaná
a) študentovi, ktorého počas štúdia postihla obzvlášť nepriaznivá sociálna situácia,
b) absolventovi, ktorého počas štúdia alebo bezprostredne po jeho riadnom skončení
postihla obzvlášť nepriaznivá sociálna situácia, alebo
c) študentovi, ktorý je uznaný za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím25 a zároveň je
oficiálne evidovaný v zozname študentov so špecifickými potrebami na fakulte UK,26 na
ktorej študuje, s prihliadnutím na jeho špecifické potreby a sociálnu situáciu.
(3) Písomnú žiadosť o priznanie sociálnej podpory podáva študent a absolvent dekanovi
prostredníctvom študijného oddelenia fakulty.
(4) O priznaní sociálnej podpory rozhoduje dekan.
24
25

26

§ 92 ods. 5 a 6 zákona o vysokých školách.
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čl. 9 ods. 1 vnútorného predpisu č. 23/2014 Smernice rektora UK k zabezpečeniu všeobecne prístupného
akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami.
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(5) Študent a absolvent nemá právny nárok na priznanie sociálnej podpory. Rozhodnutie dekana
o priznaní sociálnej podpory alebo o zamietnutí žiadosti je konečné a nie je možné proti
nemu podať opravný prostriedok.
Čl. 12
Študentská pôžička
(1) Fakulta môže svojim študentom všetkých stupňov a všetkých foriem štúdia poskytovať
pôžičky zo štipendijného fondu (ďalej len „študentská pôžička“). Účelom študentských
pôžičiek je prispievať na pokrytie nákladov spojených so štúdiom a na uspokojovanie
sociálnych potrieb.27
(2) Písomnú žiadosť o poskytnutie študentskej
prostredníctvom študijného oddelenia fakulty.

pôžičky

podáva

študent

dekanovi

(3) O poskytnutí študentskej pôžičky rozhoduje dekan. Rozhodnutie dekana o poskytnutí
študentskej pôžičky obsahuje najmä
a)
b)
c)
d)

určenie výšky študentskej pôžičky,
určenie spôsobu poskytnutia študentskej pôžičky,
výšku splátok študentskej pôžičky, termíny ich splatnosti a spôsob ich úhrady a
úrokovú mieru.

(4) V nadväznosti na rozhodnutie dekana o poskytnutí študentskej pôžičky uzatvorí UK
so študentom zmluvu o pôžičke podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.28
Zmluvu o študentskej pôžičke v mene UK uzatvára dekan.
(5) Študent nemá právny nárok na poskytnutie študentskej pôžičky. Rozhodnutie dekana
o poskytnutí študentskej pôžičky alebo o zamietnutí žiadosti je konečné a nie je možné proti
nemu podať opravný prostriedok.
PIATA ČASŤ
AKADEMICKÉ POCHVALY DEKANA A CENY DEKANA
Čl. 13
Akademická pochvala dekana udeľovaná študentovi
(1) Udelením akademickej pochvaly dekana oceňuje dekan študenta za
a) mimoriadne významné výsledky v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo
športovej činnosti,
b) príkladný občiansky postoj; za príkladný občiansky postoj sa považuje prejav, postoj
alebo čin, ktorým študent preukázal vysoký stupeň morálky alebo občianskeho
uvedomenia a prispel tak k šíreniu dobrého mena fakulty, alebo
c) významné šírenie dobrého mena fakulty v niektorej oblasti spoločenského života.

27
28

§ 101 ods. 3 a 4 zákona o vysokých školách.
§ 657 a 658 Občianskeho zákonníka.
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(2) Akademická pochvala dekana udeľovaná študentovi pozostáva z listiny o udelení
akademickej pochvaly dekana.
(3) S udelením akademickej pochvaly dekana
a) z dôvodov podľa odseku 1 písm. a) je spojené priznanie jednorazového štipendia podľa
čl. 9 ods. 2 písm. b) až e),
b) z dôvodov podľa odseku 1 písm. b) je spojené priznanie jednorazového štipendia podľa
čl. 9 ods. 2 písm. g),
c) z dôvodov podľa odseku 1 písm. c) je spojené priznanie jednorazového štipendia podľa
čl. 9 ods. 2 písm. i).
(4) Návrh na priznanie jednorazového štipendia podľa odseku 3 podáva dekanovi príslušný
prodekan.
Čl. 14
Akademická pochvala dekana udeľovaná absolventovi
(1) Udelením akademickej pochvaly dekana za príkladné plnenie študijných povinností oceňuje
dekan absolventa, ktorý dosiahol za celé štúdium v magisterskom študijnom vážený študijný
priemer menší alebo rovný 1,30.
(2) Akademická pochvala dekana udeľovaná absolventovi pozostáva z listiny o udelení
akademickej pochvaly dekana.
(3) Akademická pochvala dekana udeľovaná absolventovi sa spravidla odovzdáva na
slávnostnej promócii absolventov vysokoškolského vzdelávania.
(4) S udelením akademickej pochvaly dekana za príkladné plnenie študijných povinností je
spojené priznanie jednorazového štipendia podľa čl. 9 ods. 2 písm. b).
(5) Návrh na priznanie jednorazového štipendia podľa odseku 4 podáva dekanovi prodekan pre
pregraduálne štúdium.
Čl. 15
Cena dekana za vynikajúcu záverečnú prácu
(1) Udelením ceny dekana za vynikajúcu záverečnú prácu (ďalej len „cena dekana“) oceňuje
dekan absolventa, ktorého záverečnú práca bola skúšobnou komisiou na vykonanie štátnej
skúšky vysoko ohodnotená najmä z dôvodu
a) originálneho prístupu k spracovaniu témy záverečnej práce,
b) výnimočného prínosu záverečnej práce v oblasti výskumu, vývoja alebo umenia alebo
c) prínosu záverečnej práce z hľadiska praktického využitia získaných výsledkov.
(2) Cena dekana pozostáva z listiny o udelení ceny dekana.
(3) Cena dekana sa autorovi ocenenej záverečnej práce spravidla odovzdáva na slávnostnej
promócii absolventov vysokoškolského vzdelávania.
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(4) S udelením ceny dekana je spojené priznanie jednorazového štipendia podľa čl. 9 ods. 2
písm. a).
(5) Návrh na priznanie jednorazového štipendia podľa odseku 4 podáva dekanovi prodekan pre
pregraduálne štúdium (v prípade bakalárskych prác alebo diplomových prác) alebo prodekan
pre doktorandské štúdium (v prípade dizertačných prác).
ŠIESTA ČASŤ
ŠTIPENDIJNÝ FOND FAKULTY
Čl. 16
Tvorba štipendijného fondu
(1) Štipendijný fond fakulty sa vytvára29
a) z časti dotácie na sociálnu podporu študentov30 určenú na sociálne štipendiá a motivačné
štipendiá,
b) z časti výnosov fakulty zo školného, pričom najmenej 20 % príjmov zo školného podľa
§ 92 ods. 5 a 6 zákona o vysokých školách je príjmom štipendijného fondu,
c) z kladného celkového hospodárskeho výsledku fakulty,
d) z darov, z dedičstva a z výnosov z nich,
e) z rezervného fondu fakulty za podmienok určených zákone o vysokých školách31 a
f) zo splátok študentských pôžičiek.
(2) Finančné prostriedky podľa odseku 1 písm. b) až f) sú vlastné zdroje štipendijného fondu.
(3) Štipendijný fond fakulty slúži na poskytovanie štipendií a študentských pôžičiek študentom
študijných programov uskutočňovaných na fakulte.
Čl. 17
Použitie štipendijného fondu
(1) Spôsob rozdelenia finančných prostriedkov pridelených fakulte z účelovo poskytnutých
prostriedkov štátneho rozpočtu na motivačné štipendiá podľa § 96a ods. 1 písm. b) zákona
o vysokých školách na sumu určenú na priznávanie prospechových štipendií a na sumu
určenú na priznávanie mimoriadnych štipendií ustanoví rozpočet fakulty na príslušný
kalendárny rok.
(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.

29
30
31

§ 16a ods. 6 zákona o vysokých školách.
§ 89 ods. 7 zákona o vysokých školách.
§ 16a ods. 3 zákona o vysokých školách.
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(3) Nevyčerpané finančné prostriedky štipendijného fondu fakulty k 31. októbru príslušného
kalendárneho roka určené v rozpočte fakulty na priznávanie mimoriadnych štipendií môžu
byť použité na priznávanie prospechových štipendií.
(4) Nevyčerpané finančné prostriedky štipendijného fondu fakulty k 20. novembru príslušného
kalendárneho roka určené v rozpočte fakulty na priznávanie prospechových štipendií môžu
byť použité na priznávanie mimoriadnych štipendií.
(5) 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.
SIEDMA ČASŤ
DOKTORANDSKÉ ŠTIPENDIÁ
Čl. 18
Poskytovanie doktorandského štipendia
(1) Študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia s trvalým pobytom na
území členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody
o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie, má počas trvania
štandardnej dĺžky štúdia študijného programu, na ktorý bol prijatý, ak už nezískal
vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, nárok na doktorandské štipendium32
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.
(2) Študentom doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia s trvalým pobytom
mimo územia členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody
o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie, sa poskytuje
doktorandské štipendium spravidla vo výške a za podmienok uvedených v odseku 1.
(3) Zvýšenie doktorandského štipendia priznaného podľa odsekov 1 a 2 možno poskytnúť
a) za dosahovanie kvalitných výsledkov v oblasti výskumu, vývoja, umeleckej alebo
športovej činnosti, alebo za dosahovanie kvalitných výsledkov v pedagogickej činnosti,

32
33

§ 54 ods. 18 zákona o vysokých školách.
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.

16

b)
c)

d)

e)

a to o sumu zodpovedajúcu osobnému príplatku, ktorý možno poskytnúť zamestnancovi
zaradenému do obdobnej platovej triedy a platového stupňa podľa osobitného predpisu,34
za úspešné vyriešenie časti grantovej alebo projektovej úlohy, na ktorej riešenie bola
priznaná účelová finančná podpora a ktorej zmluvné podmienky to umožňujú,
členovi špičkového tímu identifikovaného Akreditačnou komisiou; toto zvýšenie
doktorandského štipendia sa poskytuje z účelových finančných prostriedkov
poskytnutých príslušnému špičkovému tímu na základe zmluvy o poskytnutí dotácie zo
štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu ministerstva školstva uzatvorenej na
príslušný kalendárny rok medzi ministerstvom školstva a UK,
za vykonávanie činností v prostredí, v ktorom pôsobia chemické faktory, karcino-génne
a mutagénne faktory, biologické faktory, prach alebo fyzikálne faktory (napríklad hluk,
vibrácie, ionizujúce žiarenie), a to o sumu zodpovedajúcu platovej kompenzácii za
sťažený výkon práce podľa osobitného predpisu,35 alebo
z účelových finančných prostriedkov, ktoré boli UK na základe zmluvy poskytnuté
právnickou osobou alebo fyzickou osobou a zmluvné podmienky to umožňujú.

(4) Zvýšenie doktorandského štipendia podľa odseku 3 nie je nárokovateľné.
(5) O poskytovaní doktorandského štipendia a o poskytovaní zvýšenia doktorandského štipendia
sa vydáva rozhodnutie. V rozhodnutí sa uvádza výška doktorandského štipendia, výška
zvýšenia doktorandského štipendia a odôvodnenie ich poskytovania. Rozhodnutie sa vydáva
pri zápise na doktorandské štúdium, pri úprave doktorandského štipendia a pri úprave
zvýšenia doktorandského štipendia.
(6) Doktorandské štipendium sa poskytuje najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, za ktorý
vznikol nárok na doktorandské štipendium.
(7) Poskytovanie doktorandského štipendia sa končí dňom
a)
b)
c)
d)

úspešnej obhajoby dizertačnej práce,
prekročenia štandardnej dĺžky štúdia,
iného skončenia štúdia36 alebo
prerušenia štúdia.
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.

34

35

36

§ 10 zákona 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.
§ 11 zákona 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.
§ 66 zákona o vysokých školách.
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DEVIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Čl. 19
Spoločné ustanovenia
(1) Na konanie a rozhodovanie o priznávaní motivačných štipendií, štipendií z vlastných
zdrojov fakulty, doktorandských štipendií a podnikových štipendií sa nevzťahuje Správny
poriadok.37
(2) Motivačné štipendiá a štipendiá z vlastných zdrojov fakulty sa priznávajú študentom
prijatým na štúdium spoločného študijného programu, ak dohoda vysokých škôl
o spoločnom študijnom programe neupravuje inak.38
(3) Motivačné štipendiá a štipendiá z vlastných zdrojov fakulty sa priznávajú rozhodnutím.
V rozhodnutí o priznaní štipendia sa uvádza výška štipendia a odôvodnenie jeho priznania.39
(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).
(5) Na doručovanie písomností v konaniach o priznávaní motivačných štipendií a štipendií
z vlastných zdrojov fakulty sa primerane použijú ustanovenia o doručovaní písomností
podľa príslušnej časti študijného poriadku fakulty, ktorá upravuje konania vo veciach
akademických práv a povinností študentov.
(6) Motivačné štipendium a štipendium z vlastných zdrojov fakulty sa poskytuje bezhotovostným prevodom na bankový účet, ktorého číslo študent poskytol študijnému oddeleniu.
Číslo bankového účtu poskytnuté študentom sa eviduje v akademickom informačnom
systéme.
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.

37
38
39

§ 108 ods. 1 zákona o vysokých školách.
§ 54a ods. 2 štvrtá a piata veta zákona o vysokých školách.
§ 96a ods. 2 a § 97 ods. 2 zákona o vysokých školách.
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Čl. 20
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1) Do počtu študentov na účely čl. 8 ods. 2 sa v kalendárnom roku 2018 nezapočítavajú
študenti, ktorým bola v letnom semestri akademického roka 2017/2018 poskytnutá druhá
splátka prospechového štipendia priznaného v zimnom semestri akademického roka
2017/2018.
(2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto štipendijného poriadku sa zrušuje štipendijný poriadok
fakulty zo dňa 16. septembra 2013 v znení dodatku č. 1 zo dňa 29. septembra 2014, dodatku
č. 2 zo dňa 1. decembra 2014, dodatku č. 3 zo dňa 14. novembra 2016, dodatku č. 4 zo dňa
13. marca 2017 a dodatku č. 5 zo dňa 20. novembra 2017.
(3) Tento štipendijný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia akademickým senátom
fakulty a účinnosť 1. septembra 2018.
(4) Dodatok č. 1 k štipendijnému poriadku nadobudol platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia
akademickým senátom fakulty, dňa 28. januára 2019.
(5) Dodatok č. 2 k štipendijnému poriadku nadobudol platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia
akademickým senátom fakulty, dňa 21. októbra 2019.

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
dekan FMFI UK

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
predseda Akademického senátu FMFI UK
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