
 

Vnútorné predpisy 
Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v 

Bratislave  
  

 

 

  

 

 

 

 

 

Vnútorný predpis č. 18 / 2021 

Schválený Akademickým senátom Lekárskej fakulty  

Univerzity Komenského v Bratislave 
 

Dodatok č. 1  

k vnútornému predpisu č. 10/2018 

Štipendijný poriadok  

Lekárskej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave  

 

 

 

 

Ročník 2021 

 

 



Tento vnútorný predpis Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č. 18 /2021 

Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 10/2018 Štipendijnému poriadku Lekárskej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave bol v súlade s ustanovením § 27 ods. 1 písm. a) a § 33 ods. 5 

zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov schválený v Akademickom senáte Lekárskej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave dňa 25. 5. 2021.  
 

 

 

 

I. 
 

Vnútorný predpis Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č. 10/2018 Štipendijný 

poriadok Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „Štipendijný poriadok 

LF UK“) sa mení nasledovne: 

1. V preambule Štipendijného poriadku LF UK sa pôvodný text v znení: „§ 15 ods. 1 písm. 1)“ 

ruší a nahrádza sa novým textom v znení: „§ 33 ods. 3 písm. c)“. 

 

2. V Čl. 1  Štipendijného poriadku LF UK sa za písm. b) vkladá nové písmeno c) s textom:  

„c) podrobnosti o postupe priznávania a poskytovania tehotenského štipendia študentkám 

UK,“.  
 

 Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená d) až g). 

 

3. V Čl. 1 písm. f)  Štipendijného poriadku LF UK sa na konci vety ruší slovo „a“ a nahrádza sa 

čiarkou. 

 

4. V Čl. 1 písm. g)  Štipendijného poriadku LF UK sa na konci vety ruší čiarka a nahrádza sa 

slovom „a“. 

 

5. V Čl. 1  Štipendijného poriadku LF UK sa dopĺňa nové písmeno h) s textom: 

„h) podrobnosti o poskytovaní podnikových štipendií.“ 

 

6. V Čl. 2 ods. 2 Štipendijného poriadku LF UK sa za písm. b) vkladá nové písmeno c) s textom: 

„c) tehotenské štipendiá z prostriedkov poskytnutých na tento účel zo štátneho rozpočtu,“. 
 

 Doterajšie písmeno c) sa označujú ako písmeno d). 

 

7. V Čl. 2 Štipendijného poriadku LF UK sa vkladá nový ods. 5 s textom: 

„(5) Na základe zmluvy medzi fakultou a podnikateľom môže byť študentovi poskytnuté 

podnikové štipendium zo zdrojov podnikateľa.6a“ 
 

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie: „§2 ods. 2 Obchodného zákonníka.“ 
 

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7. 

 

8. V Čl. 3 ods. 1 Štipendijného poriadku LF UK sa za slová „Slovenskej republike“ vkladajú 

slová „alebo ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana“. 

 

 

 



9. V tretej časti Štipendijného poriadku LF UK sa pôvodný text nadpisu tretej časti ruší a nahrádza 

sa novým textom v znení:  

„Motivačné štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu a tehotenské štipendiá 

z prostriedkov štátneho rozpočtu“. 

 

10. V Čl. 6 sa vkladá nový odsek 10 s textom: 

„(10) Fakulta zašle študentovi, ktorému bolo priznané prospechové štipendium, informáciu 

o priznaní prospechového štipendia elektronickou správou na univerzitné e-mailové 

konto.“ 

 

11. V Čl. 8 ods. 2 sa za slovo „fakulty“ dopĺňajú slová „všetkých stupňov a všetkých foriem 

štúdia.“ 

 

12. Za článok 8 Štipendijného poriadku LF UK sa vkladá nový článok 8a, ktorý vrátane nadpisu 

znie: 

 

„Čl. 8a 

Tehotenské štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu 

Priznávanie tehotenského štipendia 
 

(1) Tehotenské štipendium upravuje zákon o vysokých školách.18a 

 

(2) Písomnú žiadosť o priznanie tehotenského štipendia podáva študentka rektorovi 

prostredníctvom Úseku pre vzdelávanie a sociálne veci Rektorátu UK. O priznaní 

tehotenského štipendia rozhoduje rektor v lehote 15 dní odo dňa doručenia žiadosti. 

Vzor žiadosti o priznanie tehotenského štipendia tvorí prílohu č. 1 tohto 

štipendijného poriadku. 
 

(3) Študentka oznámi rektorovi prostredníctvom Úseku pre vzdelávanie a sociálne veci 

Rektorátu UK skutočnosť o zániku nároku na tehotenské štipendium podľa § 96b ods. 

9 písm. a), b) alebo c) zákona o vysokých školách do desiatich pracovných dní odo 

dňa, kedy nastala. Na základe skutočnosti podľa predchádzajúcej vety Úsek pre 

vzdelávanie a sociálne veci Rektorátu UK vydá potvrdenie o zániku nároku na 

tehotenské štipendium.“. 
 

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie: „18a § 96b zákona o vysokých školách.“. 

 

13. V Čl. 13 ods. 1 sa za slovo „dekan“ vkladajú slová „študenta alebo“.  

 

14. V Čl. 14 ods. 1 písm. a) sa slovo sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „motivačné 

štipendiá“ sa vkladajú slová „a tehotenské štipendiá“. 

 

15. V Čl. 16 ods. 1 písm. a) sa slovo „9. platovej triedy“ nahrádza slovom „6. platovej triedy“. 

 

16. V Čl. 16 ods. 1 písm. a) sa slová „výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych 

zamestnancov“ nahrádzajú slovami „učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových 

zamestnancov“. 

 

17. V Čl. 16 ods. 1 písm. b) sa slovo „10. platovej triedy“ nahrádza slovom „7. platovej triedy“. 

 



18. V Čl. 16 ods. 1 písm. b) sa slová „výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych 

zamestnancov“ nahrádzajú slovami „učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových 

zamestnancov“. 

 

19. Za siedmu časť sa vkladá nová ôsma časť, ktorá vrátane nadpisu znie: 

 

„ÔSMA ČASŤ 

PODNIKOVÉ ŠTIPENDIÁ 

 

Čl. 16a 

Poskytovanie podnikového štipendia 

(1) UK alebo fakulta28a môže uzatvoriť s podnikateľom zmluvu o štipendijnom programe   

na poskytovanie podnikových štipendií. 

(2) Účelom podnikového štipendia je podpora štúdia vo vybraných študijných programoch  

alebo motivácia k voľbe určitej témy záverečnej práce. Na podnikové štipendium nemá 

študent právny nárok. 

(3) Zmluva o štipendijnom programe na poskytovanie podnikových štipendií obsahuje  

najmä 

a) identifikačné údaje zmluvných strán, 

b) podmienky poskytovania podnikového štipendia,  

c) pravidlá na určovanie výšky podnikového štipendia, 

d) kritériá výberu študentov, ak podmienky na poskytovanie podnikového štipendia spĺňa 

viac študentov, ako je počet študentov, ktorým možno podnikové štipendium poskytnúť, 

e) lehotu na podávanie žiadostí o poskytnutie podnikového štipendia,  

f) termíny poskytovania podnikového štipendia,  

g) objem finančných prostriedkov na podnikové štipendiá, ktoré sa podnikateľ zaviaže 

poskytnúť v jednom akademickom roku, alebo termíny a spôsob jeho oznámenia, ak sa 

má štipendijný program uskutočňovať viac rokov, 

h) dôvody, pre ktoré podnikateľ môže predčasne ukončiť poskytovanie podnikového 

štipendia študentovi, 

i) termíny a spôsob oznámenia údajov o poskytnutých podnikových štipendiách UK alebo 

fakulte. 

(4) V podmienkach štipendijného programu možno vylúčiť priznanie podnikového  

štipendia, ak študentovi bolo priznané podnikové štipendium z iného štipendijného 

programu uskutočňovaného v rámci UK. 

(5) Poskytovanie podnikového štipendia nemožno podmieniť uzatváraním ďalších  

právnych vzťahov medzi podnikateľom a študentom alebo plnením povinností nad rámec 

študijných povinností vyplývajúcich zo študijného programu, na ktorý je študent zapísaný. 

Takéto ustanovenia v zmluvách o štipendijných programoch sú neplatné. 

(6) Priemerná mesačná výška podnikového štipendia poskytnutá študentovi v jednom  

akademickom roku nesmie presiahnuť štvornásobok sumy životného minima jednej plnoletej 

fyzickej osoby. 

(7) Podnikové štipendium sa poskytuje na základe písomnej žiadosti študenta adresovanej  

dekanovi fakulty. 

(8) Splnenie podmienok poskytovania podnikového štipendia vyhodnocujú spoločne UK  

alebo fakulta a podnikateľ. Poskytnutie podnikového štipendia UK alebo fakulta písomne 

oznámi študentovi vrátane podmienok jeho poskytovania. 

(9) UK neručí za záväzky podnikateľa pri vyplácaní podnikového štipendia. Nedodržanie  

záväzkov podnikateľa voči študentovi môže byť dôvodom na skončenie štipendijného 

programu. Skončením štipendijného programu nezanikajú záväzky podnikateľa voči 

príslušnému študentovi. 

(10) UK alebo fakulta je oprávnená poskytovať podnikateľovi a podnikateľ je oprávnený  



spracúvať osobné údaje študenta, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie nároku na priznanie 

podnikového štipendia a overenie trvania podmienok na jeho poskytovanie, najmä údaje o 

priebehu jeho štúdia, študijnom pláne a váženom študijnom priemere. 

(11) UK alebo fakulta údaje o poskytnutých podnikových štipendiách, ktoré jej oznámi  

podnikateľ, zapisuje do akademického informačného systému.“ 

  

Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie: „Za fakultu je oprávnený konať dekan. Toto 

ustanovenie sa považuje za splnomocnenie pre dekana fakulty na konanie v mene 

Univerzity Komenského v Bratislave vo veci uzatvárania zmlúv o štipendijnom programe.“ 

 

Doterajšia ôsma časť sa označuje ako deviata časť. 

 

20. V Čl. 17 ods. 1 sa za slová „motivačných štipendií,“ vkladá čiarka a slová „tehotenských 

štipendií“. 

 

21. V Čl. 17 ods. 4 sa za slová „motivačných štipendií,“ vkladá čiarka a slová „tehotenských 

štipendií“. 

 

22. V Čl. 17 ods. 5 sa slová „Motivačné štipendium“ nahrádzajú slovami „Štipendium 

z prostriedkov štátneho rozpočtu“. 

 

23. V Čl. 17 sa dopĺňa nový odsek 6 s textom: 

„(6) Fakulta nemôže sprístupniť verejnosti menné zoznamy alebo iné zoznamy obsahujúce 

osobné údaje študentov, ktorým bolo alebo nebolo priznané štipendium, rovnako takéto 

zoznamy nemôže zasielať študentom hromadným spôsobom.“ 

 

24. V Čl. 18 sa dopĺňa nový odsek 3 s textom: 

„Dodatok č. 1 k štipendijnému poriadku nadobudol platnosť a účinnosť dňa 25. 5. 2021.“ 

 

25. K Štipendijnému poriadku LF UK sa pripája Príloha č. 1 „Žiadosť o priznanie tehotenského 

štipendia“, ktorú tvorí Príloha č. 1 tohto dodatku. 
 

 

II. 
 

1. Ostatné ustanovenia Štipendijného poriadku LF UK neupravené týmto dodatkom č. 1 

zostávanú naďalej v platnosti. 
 

2. Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia v Akademickom 

senáte Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 
 
 

V Bratislave, dňa 26. 5. 2021 
 

 
 

 

Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 

Predseda AS LF UK 

 

 

 

 

 

Prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS 

Dekan LF UK 

  



Príloha č. 1 k vnútornému predpisu č. 10/2018 

 

Žiadosť o priznanie tehotenského štipendia 

v zmysle § 96b ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Meno a priezvisko: 

Adresa trvalého pobytu: 

Fakulta: 

Študijný program, rok a forma štúdia: 

 

Žiadam o priznanie tehotenského štipendia a čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto 

žiadosti a jej prílohách sú pravdivé a som si vedomá právnych následkov v prípade uvedenia 

nepravdivých údajov. V prílohe prikladám: 

1. lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným 

lekárom, 

2. potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že študentke nevznikol nárok na výplatu 

tehotenského. 
 

Bankový účet, na zasielanie tehotenského štipendia, IBAN: 

Názov banky/kód banky: 

Majiteľ/názov účtu: 

 

 

 

V Bratislave, dňa        podpis žiadateľky 

 


