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N á v r h   u z n e s e n i a

Akademický senát UK

schvaľuje

Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku UK.



Prerokovanie materiálu v orgánoch AS UK

Materiál doručený v listinnej podobe dňa: nebol doručený

Materiál doručený v elektronickej podobe dňa: 2. októbra 2015

Zhoda listinnej a elektronickej podoby materiálu: ---

Pridelené číslo : AS 100/2015

Sprievodné dokumenty:

1. Dôvodová správa k Dodatku č. 1 k Štipendijnému poriadku UK.

Materiál postúpený na prerokovanie Právnej komisii AS UK a Pedagogickej komisii AS UK.

Výsledok prerokovania materiálu v komisiách AS UK:

Právna komisia AS UK

• zasadnutie dňa 5. októbra 2015

- komisia nebola uznášaniaschopná

- prítomní členovia komisie odporučili materiál schváliť

Pedagogická komisia AS UK

• zaslané členom komisie na vyjadrenie spôsobom per-rollam

- členovia komisie nemali k materiálu námietky a odporučili ho schváliť

Materiál prerokovaný na zasadnutí Predsedníctva AS UK dňa 7. októbra 2015.

Uznesenie č. 4:
Predsedníctvo Akademického senátu UK

I.
odporúča  predsedovi  Akademickému  senátu  UK  zaradiť  materiál  do  návrhu  programu
najbližšieho zasadnutia Akademického senátu UK,

II.
odporúča Akademickému senátu UK schváliť Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku UK.

Materiál bol zaradený do návrhu programu zasadnutia AS UK dňa 21. októbra 2015.

Za správnosť:

RNDr. Róbert Kysel, PhD.
tajomník AS UK
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Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave  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   schválil dňa ................... vnútorný predpis č. X/2015 Dodatok č. 1 
k vnútornému predpisu č. 9/2013 Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave 
(ďalej len „Štipendijný poriadok UK“). 

Čl. I 
 
Štipendijný poriadok UK sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
1. V čl. 9 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo za príkladný občiansky postoj študenta 
UK, ktorý svojím prejavom, činom alebo iným spôsobom preukázal vysoký stupeň morálky 
a občianskeho uvedomenia a prispel tak k šíreniu dobrého mena UK, ďalej za aktívny podiel 
na činnosti a rozvoji UK“. 

2. V čl. 10 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: 

„ (3) Študentom bakalárskeho, magisterského, doktorského a doktorandského štúdia, ktorí  
a) svojím prejavom, činom alebo iným spôsobom preukázali vysoký stupeň morálky a 

občianskeho uvedomenia a prispeli tak k šíreniu dobrého mena UK, alebo 
b) sa aktívne podieľali na činnosti a rozvoji UK, 

môže rektor na návrh dekana fakulty alebo z vlastného rozhodnutia priznať jednorazové 
mimoriadne štipendium.“. 

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5. 

3. V čl. 10 ods. 4 druhej vete sa za slovo „dekana“ vkladajú slová „alebo rektora“. 

 

Čl. II 
 
Tento Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku UK nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho 
schválenia Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave. 

 
 
 
 
    
doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.    prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.        

predseda AS UK                         rektor UK   
 



Dôvodová správa k Dodatku č. 1 k Štipendijnému poriadku UK 
 
Predkladaným Dodatkom č. 1 k vnútornému predpisu č. 9/2013 Štipendijný poriadok UK 
(ďalej len „dodatok“) sa zosúlaďujú príslušné ustanovenia Štipendijného poriadku UK s § 96a 
zákona o vysokých školách. 
 
Novelizačným bodom č. 1 sa v čl. 9 ods. 2 písm. b) Štipendijného poriadku UK vypúšťa 
možnosť udeľovať motivačné štipendium za mimoriadne výsledky z prostriedkov štátneho 
rozpočtu za skutočnosti, ktoré sú nad rámec § 96a ods. 1 zákona o vysokých školách. 
 
Novelizačným bodom č. 2 sa do čl. 10 Štipendijného poriadku UK, ktorý upravuje vyplácanie 
jednorazového mimoriadneho štipendia z vlastných zdrojov UK, vkladá nový odsek 3, ktorý 
je obsahovo totožný s vypúšťaným znením čl. 9 ods. 2 písm. b) Štipendijného poriadku UK. 
Kým však motivačné štipendiá zo štátneho rozpočtu nebolo možné priznávať doktorandom, 
pri štipendiách z vlastných zdrojov UK to už možné bude. 
 
Doterajšie odseky čl. 10 Štipendijného poriadku UK sa vložením nového odseku prečíslujú. 
 
Novelizačným bodom č. 3 sa dopĺňa, že aj rozhodnutie rektora o priznaní štipendia 
z vlastných zdrojov UK je konečné a nie je proti nemu možné podať opravný prostriedok. 
 

Znenie § 96a zákona o vysokých školách: 
 

§ 96a 
Motivačné štipendiá 

z prostriedkov štátneho rozpočtu 
 

(1) Vysoká škola priznáva študentom z prostriedkov štátneho rozpočtu motivačné štipendium 
a) v študijných odboroch určovaných v metodike podľa § 89 ods. 8 na základe analýz a 
prognóz vývoja trhu práce, so zohľadnením študijných výsledkov z predchádzajúceho štúdia; 
ak ide o študenta študijného programu prvého stupňa, v prvom roku štúdia sa zohľadnia 
študijné výsledky z posledného roku štúdia na strednej škole, 
b) za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti 
štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti. 
 
(2) Vysoká škola rozhodne o priznaní motivačného štipendia. V rozhodnutí uvedie výšku 
motivačného štipendia a odôvodnenie priznania. 
 
(3) Štipendium podľa odseku 1 písm. a) sa priznáva najviac päťdesiatim percentám študentov 
určeného študijného odboru príslušnej vysokej školy. Štipendium podľa odseku 1 písm. b) sa 
priznáva najviac desiatim percentám študentov príslušnej vysokej školy. 
 
(4) Vysoká škola upraví postup priznávania a poskytovania motivačného štipendia 
v štipendijnom poriadku vysokej školy alebo v štipendijnom poriadku fakulty, ak o jeho 
priznávaní rozhoduje fakulta.. 
 


