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Návrh uznesenia: 

Uznesenie č. x/24.6.2020 

Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 9/2018 Štipendijný 

poriadok Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

 

 

 

Predkladá:      Materiál vypracovalo: 
 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.   Oddelenie legislatívy a právnych služieb RUK 

rektor UK       
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Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „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 schválil 24. júna 2020 vnútorný predpis č. 9/2020 

Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 9/2018 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. 12 ods. 7 písm. a) sa za slovo „je“ vkladá slovo „spravidla“. 

 

2. V čl. 12 ods. 7 písm. b) sa za slovo „je“ vkladá slovo „spravidla“. 

 

3. V čl. 12 ods. 7 písm. c) sa za slovo „je“ vkladá slovo „spravidla“. 

 

4. V čl. 13 ods. 5 sa za slovo „je“ vkladá slovo „spravidla“. 

 

5. V čl. 14 ods. 5 sa za slovo „je“ vkladá slovo „spravidla“. 

 

6. V čl. 14 ods. 6 sa slová „a finančnej odmeny z fondu rektora“ nahradzujú slovami 

„spravidla spojeného aj s finančnou odmenou z fondu rektora“. 

 

7. V čl. 15 sa vypúšťa ods. 1. Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3. 

 

8. V čl. 15 ods. 1 sa vypúšťa čiarka a slová „ktorý vydá rektor v nadväznosti na schválenú 

metodiku rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK“. 

II. 

Tento dodatok č. 2 k štipendijnému poriadku UK nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho 

schválenia v AS UK. 

 

 

 

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.   prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

  predsedníčka AS UK       rektor UK    
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  Šafárikovo nám. 6, P. O. Box 440, 814 99  Bratislava 1,  +421-2-52921594, 02-90101001,  kr@rec.uniba.sk 

 

 

V Bratislave dňa 9.6.2020  

 

 

 

Vážená pani predsedníčka, 

 

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, podľa ktorého Akademický senát UK 

schvaľuje na návrh rektora vybrané vnútorné predpisy vysokej školy si Vás dovoľujem 

požiadať, aby ste zaradili do programu najbližšieho zasadnutia Akademického senátu UK 

nasledujúci bod:  

1) Schválenie návrhu rektora na vydanie vnútorného predpisu č. 9/2020 Dodatok č. 2 

k vnútornému predpisu č. 9/2018 Štipendijný poriadok Univerzity Komenského 

v Bratislave. 

Predloženým dodatkom sa navrhuje vypustiť ustanovenia o vyčlenení finančnej čiastky 

z metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK určenej  na  

priznávanie mimoriadnych štipendií, ktoré sú spojené s udelením akademických pochvál 

rektora a cien rektora. 

Zároveň sa, vzhľadom na nastávajúcu finančnú krízu a obmedzené vlastné zdroje UK, výslovne 

stanovuje priznávanie týchto štipendií ako možnosť, nie povinnosť. 

 

Návrh uznesenia Akademického senátu UK:  

Uznesenie č. ............................  

Akademický senát UK schvaľuje Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 9/2018 Štipendijný 

poriadok Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

 

 

 

Vážená pani  

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

predsedníčka  

Akademický senát UK  


