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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. 8/2018 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“). 

Čl. 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.“. 

Čl. 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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