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Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej aj „AS UK“) v súlade s § 9 
ods. 1 písm. b) 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“)  schválil 
uznesením  zo  dňa  27.  júna  2012  tento  dodatok  k Štipendijnému  poriadku  Univerzity 
Komenského v Bratislave (ďalej len „Štipendijný poriadok UK“), ktorý bol schválený AS UK 
dňa 19. marca 2008 a účinnosť nadobudol dňa 25. marca 2008. 
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Čl. I

Vnútorný predpis č. 13/2008 Štipendijný poriadok UK sa mení a dopĺňa takto:

1. V čl. 1 druhej vete sa vypúšťajú slová „ čl. 8 ods. 2,“.

2. V  čl.  4  ods.  3  sa  slová  „zdravotným  postihnutím“  nahrádzajú  slovami  „špecifickými 
potrebami“.

3. V čl. 6 ods. 1  prvej vete sa vypúšťajú slová „ ,ktorý študuje v dennej forme štúdia,“.

4. V čl.  6  ods.  3   prvej  vete  sa vypúšťajú  slová „  ,ktorý študuje v dennej  forme štúdia,“ 
a v druhej vete sa vypúšťajú slová „dennej formy štúdia“.

5. Čl. 7 ods. 3 znie:
„(3) Študenti, ktorí spĺňajú podmienky v odseku 2, sa zaraďujú do poradovníka na základe 
váženého  študijného  priemeru  (ďalej  len  „VŠP“)  vzostupne  -  od  najnižšieho  VŠP po 
najvyšší VŠP. Poradovník sa vytvára zvlášť pre študentov dennej formy štúdia a zvlášť 
pre študentov externej formy štúdia.“.

6. V čl. 7 ods. 5 prvá veta znie: „Dekan prizná motivačné štipendium za vynikajúci prospech 
takému počtu študentov, ktoré zodpovedá spravidla 10 % študentov z celkového počtu 
študentov fakulty k 31. 10. hodnoteného akademického roka, ktorí študujú v dennej forme 
štúdia  a  10  % študentov  z  celkového  počtu  študentov fakulty  k  31.  10.  hodnoteného 
akademického  roka,  ktorí  študujú  v externej  forme  štúdia  v  poradí  úspešnosti  podľa 
VŠP.“.

7. V čl. 8 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „v dennej forme štúdia“.

8. V čl. 8 ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová „v dennej forme štúdia“ a slová „alebo študuje 
študijný program tretieho stupňa,“.

Čl. II

Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku UK nadobúda platnosť a účinnosť dňa  27. júna 2012.
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