
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

AKADEMICKÝ SENÁT 

 

Materiál na 14. riadne zasadnutie Akademického senátu UK 

dňa 28. marca 2018 

 

 

 

 

Dodatok č. 4 k Štipendijnému poriadku UK 

(účinnému do 31. augusta 2018) 

__________________________________________________ 

 

 

Materiál obsahuje: 

 

1. Návrh uznesenia. 

2. Informácia o prerokovaní materiálu komisiami AS UK. 

3. Dodatok č. 4 k Štipendijnému poriadku UK (účinnému do 31. augusta 2018). 

4. Dôvodová správa. 

 

 

 

 

 

Predkladá:      Materiál vypracovali: 

 

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.   RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. 

rektor UK      prorektorka UK pre študijné veci 

Oddelenie legislatívy a právnych služieb RUK 

 

marec 2018 



Návrh uznesenia 

 

Akademický senát UK 

schvaľuje 

Dodatok č. 4 k Štipendijnému poriadku UK (účinnému do 31. augusta 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácia o prerokovaní materiálu 

komisiami AS UK 

 

Materiál bol prerokovaný na 10. zasadnutí Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK dňa 

14. marca 2018. 

 

Uznesenie č. 2: 

Pedagogická a vedecká komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK 

schváliť Dodatok č. 4 k Štipendijnému poriadku UK (účinnému do 31. augusta 2018). 

 

 

Materiál bol prerokovaný na 12. zasadnutí Právnej komisie AS UK dňa 14. marca 2018. 

 

Uznesenie č. 1: 

Právna komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK schváliť Dodatok 

č. 4 k Štipendijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave (účinnému do 31.08. 2018). 
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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 28. marca 2018 vnútorný predpis č. X/2018 Dodatok č. 4 

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

v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 (ďalej len „Štipendijný poriadok UK“). 

I. 

 

Štipendijný poriadok UK sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V čl. 9 ods. 1 sa slová „rektor môže na návrh dekana fakulty alebo z vlastného 

rozhodnutia“ nahrádzajú slovami „dekan môže po predchádzajúcom písomnom súhlase 

rektora“. 

2. V čl. 9 ods. 2 sa slová „rektor môže na návrh dekana fakulty alebo z vlastného 

rozhodnutia“ nahrádzajú slovami „dekan môže po predchádzajúcom písomnom súhlase 

rektora“. 

3. V čl. 9 odsek 5 znie: 

„(5) Motivačné štipendiá podľa tohto článku je možné priznať v celkovej sume do výšky na to 

účelovo určených finančných prostriedkov. Súčasťou metodiky rozpisu dotácií zo štátneho 

rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na príslušný kalendárny rok je vyčlenenie 

finančnej čiastky určenej na priznávanie motivačných štipendií za mimoriadne výsledky, 

ktoré sú spojené s udelením Akademických pochvál rektora UK a Cien rektora UK za 

vynikajúcu záverečnú prácu.“. 

4. V čl. 9 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Výška motivačného štipendia za mimoriadne 

výsledky sa na obdobie príslušného kalendárneho roka stanovuje príkazom rektora, ktorý 

vydá rektor v nadväznosti na schválenú metodiku rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu 

fakultám a ďalším súčastiam UK na príslušný kalendárny rok.“. 

5. V čl. 9 ods. 7 sa vypúšťajú slová „rektora alebo“. 

6.°Článok 15 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie: 

„(6) Dodatok č. 4 k Štipendijnému poriadku UK nadobudol platnosť a účinnosť 28. marca 

2018.“. 

II. 

 

Tento dodatok č. 4 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 
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Vyznačenie navrhovaných zmien v platnom znení Štipendijného poriadku UK 

(účinného do 31. augusta 2018) 

 

Čl. 9 

Priznávanie motivačného štipendia za mimoriadne výsledky 

 

(1) Rektor môže na návrh dekana fakulty alebo z vlastného rozhodnutia Dekan môže po 

predchádzajúcom písomnom súhlase rektora priznať motivačné štipendium za mimoriadne 

výsledky študentovi za 

a) vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia vrátane štátnych skúšok, 

b) mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu študenta. 

 

(2) Rektor môže na návrh dekana fakulty alebo z vlastného rozhodnutia Dekan môže po 

predchádzajúcom písomnom súhlase rektora priznať motivačné štipendium za mimoriadne 

výsledky študentovi za 

a) vynikajúci výsledok vo vedeckej činnosti, v umeleckej činnosti alebo v športovej činnosti, 

napr. autorstvo alebo spoluautorstvo práce, ktorá predstavuje výnimočný prínos v oblasti 

vedy, výskumu alebo umenia alebo aktívny podiel na práci v oblasti výskumu a výučby 

v rámci katedier, 

b) úspešnú reprezentáciu fakulty, UK alebo Slovenskej republiky v študentských vedeckých 

činnostiach alebo vo vedomostných, športových alebo umeleckých súťažiach. 

 

(3) Motivačné štipendium podľa odseku 2 písm. a) a b) možno priznať za ten istý výsledok 

alebo za výsledok dosiahnutý v určitom ročníku súťaže alebo kole súťaže len raz. 

 

(4) Motivačné štipendium za mimoriadne výsledky podľa odseku 2 písm. a) a b) sa obvykle 

priznáva v akademickom roku, v ktorom nastala skutočnosť, za ktorú sa priznáva, alebo 

najneskôr do konca kalendárneho roku, v ktorom príslušný akademický rok končí. 

 

(5) Motivačné štipendiá podľa tohto článku je možné priznať v celkovej sume do výšky na to 

účelovo určených finančných prostriedkov. Motivačné štipendiá za mimoriadne výsledky 

vo výške najviac jednej tretiny z celkovej sumy prostriedkov priznáva rektor, zostávajúce 

finančné prostriedky budú pridelené jednotlivým fakultám v pomere podľa počtu študentov 

v dennej forme štúdia k 31. 10. kalendárneho roka určeného metodikou rozpisu štátnej 

dotácie. O priznávaní motivačného štipendia za mimoriadne výsledky z prostriedkov 

pridelených fakulte rozhoduje dekan za podmienok stanovených v odseku l a 2 a na základe 

štipendijného poriadku fakulty. 

 

(5) Motivačné štipendiá podľa tohto článku je možné priznať v celkovej sume do výšky na to 

účelovo určených finančných prostriedkov. Súčasťou metodiky rozpisu dotácií zo štátneho 

rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na príslušný kalendárny rok je vyčlenenie 

finančnej čiastky určenej na priznávanie motivačných štipendií za mimoriadne výsledky, 

ktoré sú spojené s udelením Akademických pochvál rektora UK a Cien rektora UK za 

vynikajúcu záverečnú prácu. 

 

(6) S priznaním motivačného štipendia za mimoriadne výsledky podľa odseku l písm. a) a 

odseku 2 písm. a) a b) je spojené udelenie Akademickej pochvaly rektora UK a podľa odseku 

1 písm. b) udelenie Ceny rektora UK za vynikajúcu záverečnú prácu. Výška motivačného 

štipendia za mimoriadne výsledky sa na obdobie príslušného kalendárneho roka stanovuje 
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príkazom rektora, ktorý vydá rektor v nadväznosti na schválenú metodiku rozpisu dotácií zo 

štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na príslušný kalendárny rok. 

 

(7) Študent nemá právny nárok na priznanie motivačného štipendia za mimoriadne výsledky. 

Rozhodnutie rektora alebo dekana o jeho priznaní je konečné a nie je proti nemu možné podať 

opravný prostriedok. 

 

(8) UK uvádza vo výročnej správe o činnosti za príslušný kalendárny rok počet študentov a 

výšku motivačného štipendia, ktorá bola priznaná podľa odseku 1 písm. a) a b) a zoznam 

študentov, ktorým bolo priznané motivačné štipendium podľa odseku 2 písm. a) a b) spolu 

s výškou motivačného štipendia a údajom, z akého titulu bolo priznané. 
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Dôvodová správa k Dodatku č. 4 k Štipendijnému poriadku UK 

 

 

Podľa platného Štipendijného poriadku UK (vnútorný predpis č. 9/2013 v znení neskorších 

dodatkov) je s priznaním motivačného štipendia z dôvodov podľa čl. 9 ods. 1 a 2 spojené 

udelenie akademickej pochvaly rektora UK alebo ceny rektora UK. 

 

Podľa nového Štipendijného poriadku UK bude postup opačný, t. j. motivačné štipendium sa 

bude priznávať až v nadväznosti na udelenie akademickej pochvaly rektora UK alebo ceny 

rektora UK. Tieto ocenenia bude udeľovať rektor UK (podpisom listiny o udelení príslušného 

ocenenia), pričom príslušné motivačné štipendium z dôvodu zjednodušenia administratívno-

finančných postupov prizná dekan príslušnej fakulty UK, na ktorej je ocenený študent 

zapísaný na štúdium (podpisom rozhodnutia o priznaní mimoriadneho štipendia). 

 

V záujme plynulého prechodu medzi rôznymi spôsobmi priznávaní motivačného štipendia za 

mimoriadne výsledky (v terminológii nového Štipendijného poriadku UK nazvaného ako 

„mimoriadne štipendium“) sa navrhuje schváliť „technický dodatok“ k platnému Štipen-

dijnému poriadku UK, ktorý bude platný a účinný do 31. augusta 2018. 


