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Návrh uznesenia 

 

Akademický senát UK 

schvaľuje 

Dodatok č. 3 k vnútornému predpisu č. 9/2013 Štipendijný poriadok UK. 

 

 

 

 

nformácia o prerokovaní materiálu 

komisiami AS UK 

 

Materiál bol prerokovaný na 10. zasadnutí Právnej komisie AS UK dňa 11. októbra 2017. 
 
Uznesenie č. 2: 
Právna komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK schváliť Dodatok 
č. 3 k Štipendijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave pod podmienkou obdržania 
kladného stanoviska Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k možnosti 
vyplácať štipendiá pre študentov doktorandského stupňa štúdia z prostriedkov štátneho rozpočtu 
účelovo viazaných na vyplácanie štipendií študentom a po zapracovaní nasledovných pripomienok: 
 
I. doplniť do čl. 11 Štipendijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave v znení Dodatku 
č. 1, č. 2 a č. 3 rámcové ustanovenie upravujúce proces poskytovania sociálnej podpory študentom a 
absolventom; 
II. zapracovať do Dodatku č. 3 k Štipendijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave 
formálno-technické pripomienky Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK. 
 
 
Materiál bol prerokovaný na 8. zasadnutí Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK dňa 11. októbra 
2017. 
 
Uznesenie č. 3: 
Pedagogická a vedecká komisia Akademického senátu UK  

I. 
berie na vedomie vecný zámer Dodatku č. 3 k Štipendijnému poriadku UK,  

II. 
odporúča Oddeleniu legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK pripraviť paragrafové znenie 
Dodatku č. 3 k Štipendijnému poriadku UK,  

III. 
odporúča Akademickému senátu UK schváliť Dodatok č. 3 k Štipendijnému poriadku UK. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 16 9 16 0 0 

 



Dôvodová správa k návrhu Dodatku č. 3 k Štipendijnému poriadku UK 

 

 

Predkladaným dodatkom k Štipendijnému poriadku UK sa umožní priznávať motivačné 

štipendium za mimoriadne výsledky aj študentom doktorandského štúdia.  

 

Predkladaný návrh dodatku je v súlade s Metodikou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na 

rok 2017 pre verejné vysoké školy a dotačnou zmluvou medzi MŠVVaŠ SR a UK na rok 

2017. 

 

Predkladaný návrh dodatku je v súlade s § 96a zákona o vysokých školách, ktorý upravuje 

podmienky priznávania motivačných štipendií z prostriedkov štátneho rozpočtu. 

 

§ 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,49ab) 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. 
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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 25. októbra 2017 vnútorný predpis č. X/2017 Dodatok č. 3 

k vnútornému predpisu č. 9/2013 Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave 

v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 (ďalej len „Štipendijný poriadok UK“). 

I. 

 

Štipendijný poriadok UK sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. V čl. 1 druhej vete sa slová „čl. 10 a čl. 11“ nahrádzajú slovami „čl. 9 až 11“. 

2. V čl. 9 ods. 1 sa za slovom „študentovi“ vypúšťa čiarka a slová „ktorý študuje študijný 

program prvého stupňa alebo druhého stupňa alebo spojený prvý a druhý stupeň podľa 

§ 53 ods. 3 zákona o vysokých školách,“. 

3. V čl. 9 ods. 2 sa za slovom „študentovi“ vypúšťa čiarka a slová „ktorý študuje študijný 

program prvého stupňa alebo druhého stupňa alebo spojený prvý a druhý stupeň podľa 

§ 53 ods. 3 zákona o vysokých školách,“. 

4. Článok 15 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie: 

„(5) Dodatok č. 3 k Štipendijnému poriadku UK nadobudol platnosť a účinnosť 25. októbra 

2017.“. 

 

II. 

 

Tento dodatok č. 3 k Štipendijnému poriadku UK nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho 

schválenia v Akademickom senáte UK.  

 

 

 

  

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

predseda AS UK rektor UK 

  


