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Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej len „AS UK“) vydáva po schválení  v Akademickom 
senáte UK (ďalej aj „AS UK“) dňa 22. júna 2022 v súlade s § 9 ods. 1 písm. a) bod 1. zákona č. 
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) tento Dodatok č. 3 k vnútornému 
predpisu č. 9/2018 Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení 
dodatkov č. 1 a 2 (ďalej len „štipendijný poriadok“). 

Čl. I 

Štipendijný poriadok sa mení a dopĺňa takto: 

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie: 

„§ 96a ods. 5 zákona o vysokých školách, čl. 65 ods. 4 vnútorného predpisu č. 10/2008 
Štatút UK v znení neskorších dodatkov.“. 

2. V čl. 2 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie: 

„(6) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytuje 
štipendiá v súlade so zákonom o vysokých školách.7b“. 

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 7b znie: „§ 94a zákona o vysokých školách.“. 

3. V čl. 3 odsek 1 znie: 

„Študentom študijných programov prvých dvoch stupňov a študijných programov podľa 
§ 53 ods. 3, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike alebo študentom, ktorým bol 
udelený azyl, bola poskytnutá doplnková ochrana alebo bolo poskytnuté dočasné 
útočisko, sa na základe splnenia ustanovených podmienok priznáva sociálne 
štipendium. Sociálne štipendium prispieva na úhradu nákladov spojených so štúdiom. 
Na sociálne štipendium má študent právny nárok.8“. 

4. Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie: 

„§ 96 ods. 8 zákona o vysokých školách.“. 

5. V čl. 7 ods. 2 sa v písmene d) slová „za mimoriadny výsledok v športovej činnosti sa 
považuje najmä mimoriadny športový výkon alebo úspešná reprezentácia fakulty, UK 
alebo Slovenskej republiky v športovej súťaži“ nahrádzajú slovami „kritériá pre jeho 
priznanie a jeho výšku zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webovom sídle“. 

6. Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie: 

„§ 96a ods. 4 druhá veta zákona o vysokých školách.“. 

7. V čl. 12 ods. 7 sa v písmene a) vypúšťajú slová „mimoriadneho štipendia podľa čl. 7 ods. 
2 alebo“. 



8. V čl. 12 sa v odseku 7 vypúšťajú slová „Mimoriadne štipendium priznáva dekan tej 
fakulty, na ktorej je ocenený študent zapísaný na štúdium.“ . 

9. V čl. 13 sa v odseku 5 vypúšťajú slová: „mimoriadneho štipendia podľa čl. 7 ods. 2 písm. 
a) alebo“ a slová „Mimoriadne štipendium priznáva dekan tej fakulty, na ktorej bol 
ocenený absolvent zapísaný na štúdium.“. 

10. V čl. 14 sa v odseku 5 vypúšťajú slová: „mimoriadneho štipendia podľa čl. 7 ods. 2 písm. 
a) alebo“ a slová „Mimoriadne štipendium priznáva dekan tej fakulty, na ktorej bol 
ocenený študent alebo absolvent zapísaný na štúdium.“. 

11. V čl. 15 sa vypúšťajú odseky 1 a 4. 

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2. 

12. V čl. 16 písmeno c) znie: 

„c) z kladného celkového výsledku hospodárenia UK a z výnosov z neho,“. 

13. V čl. 16 písmeno d) znie: 

„d) z účelovo určených peňažných darov  a účelovo určeného dedičstva,“. 

14. V čl. 17 sa vypúšťa odsek 2. 

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4. 

15. V čl. 18 ods. 1 sa vypúšťajú slová „s trvalým pobytom na území členského štátu Európskej 
únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom 
priestore a Švajčiarskej konfederácie,“. 

16. Poznámka pod čiarou k odkazu 37 znie: 

„§ 96a ods. 3 a § 97 ods. 2 zákona o vysokých školách.“. 

17. V čl. 20 ods. 1 nad slovom „fakulty.“ sa vypúšťa odkaz 38 vrátane poznámky pod čiarou. 

18. Poznámka pod čiarou k odkazu 39 znie: 

„§ 96a ods. 5 zákona o vysokých školách.“. 

 Čl. II 

Tento dodatok č. 3 k štipendijnému poriadku 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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