
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 

 
 
 
 
 

Ročník 2018 
 

Vnútorné predpisy 
Fakulty sociálnych a ekonomických vied 

Univerzity Komenského v Bratislave 

Vnútorný predpis č. 3/2018 
 

schválený Akademickým senátom 
Fakulty sociálnych a ekonomických vied  

Univerzity Komenského v Bratislave 

Dodatok č. 1  
k vnútornému predpisu č. 3/2016  

Štipendijný poriadok 
Fakulty sociálnych a ekonomických vied 

Univerzity Komenského v Bratislave 



 2 

 
Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave vydáva podľa 
§ 15 ods. 1 písm. i) 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“) 
a v súlade s čl. 20, ods. 1 Vnútorného predpisu č. 9/2018 Štipendijným poriadkom Univerzity 
Komenského v Bratislave (ďalej len „Štipendijný poriadok UK“), tento dodatok č. 1 
k vnútornému predpisu FSEV UK č. 3/2016 - Štipendijný poriadok Fakulty sociálnych 
a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „Štipendijný poriadok 
FSEV UK“), ktorý bol schválený Akademickým senátom FSEV UK dňa 31.5.2016. 

 

I. Úvodné ustanovenia 

Tento dodatok Štipendijného poriadku FSEV UK upravuje podmienky a spôsob poskytovania 
štipendií študentom Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v 
Bratislave (ďalej len „ FSEV UK“) v prvom, druhom a treťom stupni štúdia v zmysle zákona 
o vysokých školách a v súlade s vnútorným predpisom UK 9/2018 – Štipendijný poriadok UK 
v Bratislave.  
 

II. Zmeny a doplnenia Štipendijného poriadku FSEV UK 
 

V článku 2, bod 2) sa dopĺňa písm. c) nasledovne:  
 

c) z vlastných zdrojov z Fondu dekanky FSEV UK.1  
 
V článku 7, sa mení odsek 1, 2 a dopĺňa odsek 3 nasledovne:  
 

 
(1) Dekan fakulty prizná motivačné štipendium za vynikajúci prospech študentovi prvého 

ročníka bakalárskeho študijného programu za vynikajúce plnenie študijných povinností 
v zimnom semestri príslušného akademického roku, ak splnil nasledovné podmienky: 

a) úspešne absolvoval všetky zapísané povinné predmety s hodnotením A až E2 a 
b) získal minimálne 30 kreditov.  
 

(2) Dekan fakulty prizná motivačné štipendium za vynikajúci prospech študentovi 
magisterského študijného programu v prvom roku štúdia za vynikajúce plnenie študijných 
povinností v poslednom roku bakalárskeho štúdia na ktorý bezprostredne nadväzuje 
magisterské štúdium, ak splnil nasledovné podmienky: 

a) úspešne absolvoval všetky zapísané predmety s hodnotením A až E3 a 
b) získal minimálne 27 kreditov vrátane kreditov za štátnu skúšku 
c) nemal zapísaný predmet opakovane, 
 

                                                
1 Vnútorný predpis FSEV UK č. 2/2018 dodatok č. 2 k VP 5/2016 Smernica dekanky FSEV UK – Pravidlá 
tvorby a čerpania fondu dekanky FSEV UK. 
2  Čl. 24 , ods. 1 vnútorného predpisu č. 20/2017 – Úplne znenie VP 8/2013 Študijný poriadok UK v znení 

dodatkov č. 1 až 3 
3  Čl. 24, ods. 1  vnútorného predpisu č. 20/2017 – Úplne znenie VP 8/2013 Študijný poriadok UK v znení 

dodatkov č. 1 až 3 
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(3) Dekan fakulty prizná motivačné štipendium za vynikajúci prospech študentovi 
bakalárskeho študijného programu počnúc druhým rokom štúdia a študentov 
magisterského študijného programu počnúc druhým rokom štúdia za vynikajúce plnenie 
študijných povinností v akademickom roku, ak splnil nasledovné podmienky: 

a) úspešne absolvoval všetky zapísané predmety s hodnotením A až E4 a 
b) získal minimálne 54 kreditov, alebo 
c) nemal zapísaný predmet opakovane, 
 

Ďalšie odseky článku 7 sa prečíslujú.  

V článku 7, odsek 4 (pred prečíslovaním ods. 3) sa mení a dopĺňa nasledovne:  

(4) Študenti, ktorí spĺňajú podmienky podľa odseku 1, 2 a 3 sa zaraďujú do osobitných 
poradovníkov na základe VŠP vzostupne – od najnižšieho VŠP po najvyšší VŠP, osobitne 
za každý akreditovaný študijný program v oboch stupňoch štúdia.  

V článku sa vkladá nový odsek 3, ktorý znie nasledovne:  

(3) Dekan môže priznať jednorazové mimoriadne štipendium študentovi doktorandského 
štúdia za vynikajúce výsledky vo výskume a vývoji, ako ich definuje tabuľka č. 3 
vnútorného predpisu FSEV UK č. 2/2018 – dodatok č. 2 k VP 5/2016 Smernica dekanky 
FSEV UK – Pravidlá tvorby a čerpania fondu dekanky FSEV UK.  

Ďalšie odseky článku 9 sa prečíslujú.  

III. Platnosť a účinnosť 

Tento dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku FSEV UK nadobúda platnosť dňom jeho 
schválenia Akademickým senátom Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity 
Komenského v Bratislave a účinnosť 1.9.2018.  

 
 
 
 
 
              Mgr. Andrej Mentel, PhD.         doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. 

predseda AS FSEV UK         dekanka FSEV UK 

                                                
4  Čl. 24  vnútorného predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok UK. 


