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Návrh uznesenia

Akademický senát UK

schvaľuje

Dodatok č. 2 k Štipendijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave.

Informácia o prerokovaní materiálu

Právnou komisiou AS UK

Uznesenie č. 6 zo 6. zasadnutia Právnej komisie AS UK dňa 30. novembra 2016

Právna komisia AS UK v Bratislave žiada predkladateľa Vnútorného predpisu č. 20/2016 Dodatku
č. 2 k vnútornému predpisu č. 9/2013 Štipendijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave
o predloženie dôvodovej správy k navrhovaným zmenám.

Informácia o prerokovaní materiálu

Pedagogickou komisiou AS UK

Uznesenie č. 4 z 3. zasadnutia Pedagogickej komisie AS UK dňa 30. novembra 2016

Pedagogická komisia prerokovala  návrh Dodatku č. 2 k Štipendijnému poriadku UK a predložený
materiál odporúča AS UK schváliť.

počet členov prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok

14 9 5 9 0 0 schválené



vysledky hlasovania per rollam

Vážený pán predseda,

Právna komisia AS UK v Bra�slave prijala prostredníctvom per rollam hlasovania, ktoré bolo ukončené 8.12.2016

o 12.00 hod. �eto uznesenia k materiálom, ktoré boli predložené Akademickému senátu:

Uznesenie č. 1

„ Právna komisia odporúča AS UK v Bratislave schváliť Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku Univerzity
Komenského v Bratislave, Farmaceutickej  fakulty.

Uznesenie č. 2

„ Právna komisia AS UK v Bratislave odporúča AS UK v Bratislave schváliť Vnútorný predpis č. 20/2016
Dodatok  č.  2  k  vnútornému  predpisu  č.  9/2013  Štipendijnému  poriadku  Univerzity  Komenského
v Bratislave.“

Uznesenie č. 3

„ Právna komisia odporúča AS UK v Bratislave schváliť Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Univerzity
Komenského v Bratislave, Filozofickej  fakulty.“

Výsledky hlasovania:

 Hlasovania sa zúčastnilo 7 členov komisie.

Uznesenie č. 1: ZA -7, PROTI – 0, ZDRŽAL SA - 0

Uznesenie č. 2: ZA – 4, PROTI  - 1, ZDRŽAL SA - 2

Uznesenie č. 3: ZA – 7, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0

Ďakujem a prajem Vám pekný zvyšok dňa.

P. Luprichová

Luprichová Petronela

pi 9.12.2016 11:51

Komu:Akademický senát UK <as@rec.uniba.sk>;

vysledky hlasovania per rollam - Akademický senát UK https://outlook.office.com/owa/as@rec.uniba.sk/?viewmodel=ReadMe...
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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 14. decembra 2016 vnútorný predpis č. 20/2016 Dodatok č. 2 k 
vnútornému predpisu č. 9/2013 Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave 
v znení Dodatku č. 1 (ďalej len „Štipendijný poriadok UK“). 

I. 
 
Štipendijný poriadok UK sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
1. V čl. 5 odsek 6 znie:  

„(6) Finančné prostriedky účelovo pridelené UK z prostriedkov štátneho rozpočtu na 
motivačné štipendiá určené pre študentov v študijných programoch v dennej forme štúdia 
je potrebné vyčerpať v súlade s Metodikou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu pre verejné 
vysoké školy na príslušný kalendárny rok a v súlade s platnou dotačnou zmluvou.“. 

2. V čl. 6 odsek 1 znie: 

„(1) Študijné odbory, ktorých študenti majú nárok na priznanie odborového motivačného 
štipendia, určí ministerstvo v metodike, ktorú vydá na príslušný kalendárny rok, na ktorý 
sa rozhodnutie vzťahuje.“. 

3. V čl. 6 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta: „Poradovník sa vytvára zvlášť pre študentov dennej 
formy štúdia a zvlášť pre študentov externej formy štúdia.“. 

4. V čl. 8 ods. 2 sa za slová „vynikajúci prospech študentovi“ vkladajú slová „denného 
štúdia“ a vypúšťa sa posledná časť vety „, alebo c) získal minimálne 42 kreditov, ak 
študuje v externej forme štúdia“. 

5. V čl. 8 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta: „Poradovník sa vytvára zvlášť pre študentov dennej 
formy štúdia a zvlášť pre študentov externej formy štúdia.“. 

6. V čl. 8 ods. 6 sa za slovami „v dennej forme štúdia“ vypúšťajú slová „a najviac 10% 
študentov z celkového počtu študentov fakulty k 31. 10. hodnoteného akademického roka, 
ktorí študujú v externej forme štúdia,“. 
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II. 
 
Tento dodatok č. 2  k Štipendijnému poriadku UK nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho 
schválenia v Akademickom senáte UK.  
 

 

 

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.                                    prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
             predseda AS UK                                                                      rektor UK                                                    
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

  
  



Dôvodová správa k     Dodatku č. 2 k     Štipendijnému poriadku UK

Potreba zmeny vnútorného predpisu č.  9/2013 schváleného Akademickým senátom

Univerzity  Komenského  v  Bratislave  Štipendijný  poriadok  Univerzity  Komenského  v

Bratislave v znení neskorších dodatkov  (ďalej len „Štipendijný poriadok UK“) vyplynula

z dôvodu zmien v metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám

na rok 2016. V metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na

rok  2015  sa  v  časti  3.4.2  v odseku  62  uvádzalo:  „  Dotácia  na  motivačné  štipendium  sa

poskytuje  účelovo.  Motivačné  štipendium je  potrebné  poskytnúť    do  konca  akademického

roka   2015/2016“. V metodike  rozpisu  dotácií  zo  štátneho  rozpočtu  verejným  vysokým

školám na rok 2016 sa v časti 3.4.2 v odseku 64 uvádza: „  Dotácia na motivačné štipendium

sa poskytuje účelovo. Motivačné štipendium je potrebné poskytnúť    do konca kalendárneho

roka   2016“.   

Vzhľadom na to,  že  sa  v metodike rozpisu dotácií  zo štátneho rozpočtu  verejným

vysokým školám zmenili podmienky poskytovania motivačného štipendia a nie je isté, aké

budú  podmienky  poskytovania  motivačného  štipendia  v nasledujúcich  rokoch,  vyplynula

potreba  vypracovať  dodatok  k Štipendijnému  poriadku  UK  so  všeobecnejším  znením.

Zároveň bola zo Štipendijného poriadku UK pri motivačnom štipendium vypustená externá

forma štúdia,  nakoľko  metodika  rozpisu  dotácií  zo  štátneho  rozpočtu  verejným vysokým

školám na roky 2015 a 2016 uvádza  len dennú formu štúdia pri motivačnom štipendiu.

V  čl.  6  ods.  1  Štipendijného  poriadku  UK  sa  uvádza  „Študijné  odbory,  ktorých

študenti  majú  nárok  na  priznanie  odborového  motivačného  štipendia,  určí  ministerstvo  v

metodike,  ktorú  vydá  najneskôr  31.  augusta  kalendárneho  roka,  ktorý  predchádza

kalendárnemu  roku,  na  ktorý  sa  rozhodnutie  vzťahuje.“  Toto  ustanovenie  Štipendijného

poriadku  UK  bolo  potrebné  zmeniť,  vzhľadom  na  to,  že  vnútorný  predpis  Univerzity

Komenského v Bratislave nemôže zaväzovať tretiu stranu k povinnosti.  V uvedom prípade

vnútorný  predpis  Univerzity  Komenského  v Bratislave  ukladal  povinnosť  Ministerstvu

školstva, vedy, výskumu a športu SR.


