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Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave vydáva podľa § 15 ods. 1 písm. i) 
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmenách a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon  o vysokých školách“) tento Štipendijný 
poriadok Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „LFUK“), ktorý 
bol schválený Akademickým senátom LFUK dňa 25. júna 2013. 
 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

 
Tento Štipendijný poriadok LFUK upravuje podmienky a spôsob poskytovania štipendií 
študentom LFUK v prvom a druhom spojenom stupni štúdia v zmysle zákona o vysokých 
školách.1 Nevzťahuje sa na študentov doktorandského štúdia, ktorým sa priznáva štipendium 
na základe § 54 ods. 18 zákona o vysokých školách, s výnimkou čl. 10 a čl. 11. 
 
 
 

PRVÁ ČASŤ 
 

ŠTIPENDIÁ 
 

Čl. 2 
Zdroje financovania štipendií 

 
(1) Štipendiá sú priamou formou sociálnej podpory.2 

(2) LF UK poskytuje študentom štipendiá: 

a) z prostriedkov určených na tento účel zo štátneho rozpočtu,  
b) z vlastných zdrojov fakulty prostredníctvom štipendijného fondu UK.3 

 
 
 

PRVÝ ODDIEL 
 

ŠTIPENDIÁ Z PROSTRIEDKOV ŠTÁTNEHO ROZPO ČTU 
 

Čl. 3 
Sociálne a motivačné štipendium 

 
LF UK poskytuje študentom z prostriedkov štátneho rozpočtu: 

a) sociálne štipendium 
b) motivačné štipendium. 

 
 
 
 

                                                 
1 1 § 95 až 97 zákona o vysokých školách 

2 § 94 ods. 2 zákona o vysokých školách 

3 § 16a ods.6  zákona o vysokých školách 
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Čl. 4 
Sociálne štipendium 

 
(1) Študentom študijných programov prvého a druhého spojeného stupňa  a študijných 

programov podľa  § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách, ktorí majú trvalý pobyt v 
SR 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.4 

(2) O nároku na priznanie sociálneho štipendia rozhoduje v súlade s čl. 65 ods. 3 Štatútu 
UK dekan LFUK. O odvolaní proti rozhodnutiu dekana o nároku na priznanie 
sociálneho štipendia rozhoduje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). 

(3) Príjem rozhodujúci na posúdenie nároku na sociálne štipendium, okruh spoločne 
posudzovaných osôb, hranicu príjmu na vznik nároku na sociálne štipendium, jeho 
výšku a ďalšie podrobnosti o priznávaní sociálneho štipendia upravuje všeobecne 
záväzný právny predpis vydaný ministerstvom.5 

(4) Na sociálne štipendium nemá nárok študent: 
a) ktorý študuje študijný program prvého stupňa, ak už dosiahol vysokoškolské 

vzdelanie prvého stupňa, 
b) ktorý už dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, 
c) ktorému bolo poskytnuté sociálne štipendium v príslušnom roku štúdia alebo 

v jeho časti v študijnom programe príslušného stupňa vysokoškolského 
vzdelania; na účely tohto odseku sa prvé tri roky štúdia v študijných 
programoch podľa § 53 ods. 3 považujú za štúdium v študijnom programe 
prvého stupňa a štvrtý a ďalšie roky štúdia v študijnom programe druhého 
stupňa, pričom štvrtý rok štúdia v študijnom programe podľa § 53 ods. 3 je na 
účely tohto odseku považovaný za prvý rok štúdia v študijnom programe 
druhého stupňa a ďalšie roky štúdia primerane; počas ktorej študent poberal 
v príslušnom roku štúdia sociálne štipendium, sa zaokrúhľuje na celé roky 
smerom nahor, 

d) ktorý príslušný študijný program študuje dlhšie, ako je jeho štandardná dĺžka 
štúdia,  

e) ktorý študuje externou formou štúdia.6 

(5) Študentovi so špecifickými potrebami môže byť priznané sociálne štipendium aj po 
prekročení štandardnej dĺžky štúdia, ak je toto prekročenie spôsobené jeho 
zdravotným postihnutím.7 

(6) Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia podáva študent na predpísanom tlačive 
dekanovi fakulty prostredníctvom študijného oddelenia fakulty, na ktorej je zapísaný. 
Študent, ktorý je zapísaný na viacerých fakultách môže žiadať o priznanie štipendia 
len na jednej fakulte.  Žiadosť sa podáva v akademickom roku, v ktorom sa má 
sociálne štipendium poskytovať. 

 

(7) Za správnosť údajov uvedených v žiadosti zodpovedá študent, ktorý žiadosť podal. 
 

                                                 
4 §96 ods. 1 zákona o vysokých školách 

5 Vyhláška MŠ SR č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov 

6 § 96 ods. 2 písm. a) až e) zákona o vysokých školách 

7 § 96 ods. 3 zákona o vysokých školách 
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(8) Žiadosť posudzuje dekan, ktorý ju v zmysle ods. 6  prijal a  rozhodne o nej. 
Rozhodnutie o priznaní  štipendia sa vydáva písomnou formou v súlade 
s ustanoveniami § 47  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov 

(9) Ak študent nesplní podmienky na priznanie sociálneho štipendia, fakulta sociálne 
štipendium neprizná.  

(10) Ak dôjde k zmene podmienok, za ktorých bolo štipendium priznané, je povinnosťou 
poberateľa štipendia neodkladne túto skutočnosť oznámiť tam, kde bola žiadosť 
podaná. 

(11) Neoprávnene prevzaté štipendium je študent povinný vrátiť podľa osobitného 
predpisu.8 

(12) Fakulta poskytuje sociálne štipendium v mesačnej výške najneskôr desiaty deň 
príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v SR, ktorého číslo 
uvedie študent v žiadosti o priznanie sociálneho štipendia.9 

 
 

Čl. 5 
Motivačné štipendium  

 
(1) LFUK priznáva študentom z účelových prostriedkov štátneho rozpočtu motivačné 

štipendium10: 

a) v študijných odboroch určovaných v metodike vydanej ministerstvom11 
b) za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku 
     v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti. 

(2) Motivačné štipendium podľa odseku 1 písm. a) (ďalej len „odborové motivačné 
štipendium“) môže priznať dekan fakulty najviac 50% študentov určeného študijného 
odboru na UK.12 

(3) Motivačné štipendium podľa odseku 1 písm. b) môže priznať dekan fakulty najviac 
10% študentov13  ako: 

a)  motivačné štipendium za vynikajúci prospech podľa čl. 7 a 8, 
            b)  motivačné štipendium za mimoriadne výsledky podľa čl. 9. 

(4) Dekan fakulty rozhodne o priznaní motivačného štipendia. V rozhodnutí uvedie výšku 
motivačného štipendia a odôvodnenie priznania.14   

(5) Po splnení podmienok určených týmto štipendijným poriadkom LF môže byť 
študentovi priznané motivačné štipendium v jednom akademickom roku z obidvoch 
dôvodov uvedených v ods. 1 tohto článku. 

 
 

                                                 
8 §451 a nasl.  Občianskeho zákonníka. 

9 § 96 ods. 7 zákona o vysokých školách. 

10 § 96a zákona o vysokých školách 

11 Metodiku vydáva MŠVVaŠ SR podľa § 89 ods. 8 zákona o vysokých školách na základe analýz a prognóz vývoja trhu práce. 

12 §96a ods. 3 prvá veta zákona o vysokých školách. 

13 § 96a ods. 3 posledná veta zákona o vysokých školách. 

14 § 96a ods. 2 zákona o vysokých školách 
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       Čl. 6 
Priznávanie odborového motivačného štipendia 

 
(1) Študijné odbory, ktorých študenti majú nárok na priznanie odborového motivačného 

štipendia určí ministerstvo v metodike, ktorú vydá najneskôr 31. augusta kalendárneho 
roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa rozhodnutie vzťahuje. 

(2) Pri rozhodovaní o priznaní odborového motivačného štipendia sa zohľadnia študijné 
výsledky z predchádzajúceho štúdia. 

(3) Študenti podľa odseku (2) sú zaradení do poradovníka pre priznanie odborového 
motivačného štipendia na základe ich váženého študijného priemeru (ďalej len „VŠP“) 
za ich celé predchádzajúce štúdium v danom študijnom odbore. 

(4) Študenti podľa odseku 3 sa zaraďujú do poradovníka na základe VŠP vzostupne – od 
najnižšieho VŠP po najvyšší VŠP. 

(5) V prípade rovnosti VŠP pri hranici stanovenej dekanom sa zohľadní ďalšie 
z nasledujúcich kritérií: 

a) vyšší počet naakumulovaných kreditov, 
b) počet pokusov potrebných na úspešné absolvovanie predmetu, 
c) kvalitu dosiahnutých výsledkov v povinných predmetoch 
d) ďalšie skutočnosti rozhodujúce na posúdenie kvality plnenia študijných 

povinností. 
 

(6)  Proti rozhodnutiu o priznaní, resp, nepriznaní odborového motivačného štipendia môže 
študent podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia podľa čl. 13. 

(7) Menný zoznam študentov fakulty, ktorým bolo priznané odborové motivačné 
štipendium, sa zverejní na úradnej výveske fakulty a na webovom sídle fakulty. 

 
Čl. 7 

Priznávanie motivačného štipendia za vynikajúci prospech 
 

(1) Dekan fakulty priznáva motivačné štipendium za vynikajúci prospech počnúc druhým 
rokom štúdia študentovi prvého a druhého spojeného stupňa štúdia podľa § 53 ods. 3 
zákona o vysokých školách, ktorý študuje v dennej forme štúdia za vynikajúce plnenie 
študijných povinností v predchádzajúcom akademickom roku,  ak nemal v tom roku 
prerušené štúdium. 

 
Čl. 8 

Kritériá priznávania motiva čného štipendia za vynikajúci prospech 
 

(1) Kritériá priznávania motivačného štipendia za vynikajúci prospech na fakulte vychádza 
zo stanovených študijných povinností pre študentov podľa konkrétnych podmienok 
štúdia v jednotlivých študijných programoch v príslušnom roku štúdia. 

(2) Dekan fakulty prizná motivačné štipendium za vynikajúci prospech študentovi  podľa 
čl. 7 ods. 1,  ktorý v danom akademickom roku: 

a)  úspešne absolvoval všetky zapísané predmety s hodnotením A až E15, 
b)  získal minimálne 54 kreditov. 

                                                 
15  Viď Študijný poriadok UK 
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(3) Študenti, ktorí spĺňajú podmienky v odseku 2 sa zaraďujú do poradovníka na základe 
váženého študijného priemeru (ďalej iba „VŠP“) vzostupne - od najnižšieho VŠP po 
najvyšší VŠP. 

(4) Dekan prizná motivačné štipendium za vynikajúci prospech takému počtu študentov, 
ktorý  zodpovedá  najviac  10 % študentov z  celkového počtu študentov fakulty k 31. 
10. hodnoteného akademického roka v poradí úspešnosti podľa VŠP. V prípade 
rovnosti VŠP pri hranici 10 % dekan zohľadní ďalšie z nasledujúcich kritérií: 
a)  počet pokusov potrebných na úspešné absolvovanie predmetu,  
b)  vyšší počet naakumulovaných kreditov za hodnotený akademický rok, 
c)  kvalitu dosiahnutých výsledkov v povinných predmetoch 
d)  ďalšie skutočnosti rozhodujúce na posúdenie kvality plnenia študijných povinností. 

(5) Fakulta si môže stanoviť ďalšie kritériá v štipendijnom poriadku fakulty, na základe 
ktorých sa môže priznať motivačné štipendium za vynikajúci prospech študentom 
uvedených v čl. 7. 

(6) Kritériá priznávania motivačného štipendia za vynikajúci prospech sú zverejnené na 
výveske fakulty a na webovom sídle fakulty na začiatku akademického roka, v ktorom 
sa štipendium priznáva. 

(7) Dekan fakulty prizná motivačné štipendium za vynikajúci prospech na základe 
rozhodnutia podľa čl. 5 ods. 4. Štipendium sa poskytuje bez podania žiadosti, keď 
študent splní kritériá  podľa tohto článku, resp. podľa  štipendijného poriadku fakulty. 

(8) Proti rozhodnutiu o priznaní, resp. nepriznaní motivačného štipendia za vynikajúci 
prospech môže študent podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia podľa čl. 13. 

(9) Menný zoznam študentov fakulty, ktorým bolo priznané motivačné štipendium za 
vynikajúci prospech, sa zverejní na úradnej výveske fakulty a na webovom sídle 
fakulty. 

 
Čl. 9 

Priznávanie motivačného štipendia za mimoriadne výsledky 
 

(1) Dekan fakulty môže z vlastného rozhodnutia priznať motivačné štipendium za 
mimoriadne výsledky študentovi v dennej forme štúdia, ktorý študuje študijný program 
prvého a druhého spojeného stupňa podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách,  za: 

a) vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia vrátane štátnych 
skúšok 

b) mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu študenta. 

(2) Dekan fakulty môže z vlastného rozhodnutia, prípadne na základe žiadosti študenta, 
priznať motivačné štipendium za mimoriadne výsledky študentovi v dennej forme 
štúdia, ktorý študuje  spojený prvý a druhý stupeň podľa § 53 ods. 3 zákona 
o vysokých školách alebo študuje študijný program tretieho stupňa, za: 

a) vynikajúci výsledok vo vedeckej činnosti, v umeleckej činnosti alebo v športovej 
činnosti, napr. autorstvo alebo spoluautorstvo práce, ktorá predstavuje 
výnimočný prínos v oblasti vedy a výskumu  a aktívny podiel na práci v oblasti 
výskumu a výučby v rámci ústavov/kliník, 

b) úspešnú reprezentáciu fakulty, UK alebo Slovenskej republiky v  študentských 
vedeckých činnostiach alebo vo vedomostných, športových a umeleckých 
súťažiach a za príkladný občiansky postoj študenta fakulty a UK, ktorý svojím 
prejavom, činom, alebo iným spôsobom preukázal vysoký stupeň morálky 
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a občianskeho uvedomenia a prispel tak k šíreniu dobrého mena fakulty a UK, 
ďalej za aktívny podiel na činnosti a rozvoji fakulty a univerzity.  

 
(3) Motivačné štipendium podľa odseku 2 písm. a) a b) možno priznať za ten istý výsledok  

alebo za výsledok dosiahnutý v určitom ročníku súťaže alebo kole súťaže len raz.  

(4) Motivačné štipendium za mimoriadne výsledky podľa odseku 2 písm. a) a b) sa obvykle 
priznáva v akademickom roku, v ktorom nastala skutočnosť, za ktorú sa priznáva, alebo 
najneskôr do konca kalendárneho roku, v ktorom príslušný akademický rok končí. 

 

(5) Motivačné štipendiá je možné priznať v celkovej sume do výšky na to účelovo určených 
finančných prostriedkov. O  priznávaní motivačného štipendia za mimoriadne výsledky 
z týchto prostriedkov, rozhoduje dekan fakulty, za podmienok stanovených v odseku 1 
a 2 a na základe štipendijného poriadku fakulty.  

(6) Študent nemá právny nárok na priznanie motivačného štipendia za mimoriadne 
výsledky. Rozhodnutie dekana o jeho priznaní je konečné a nie je  proti nemu možné 
podať opravný prostriedok 

 
 

DRUHÝ ODDIEL 
ŠTIPENDIÁ Z VLASTNÝCH ZDROJOV FAKULTY 

 
Čl. 10 

Jednorazové mimoriadne štipendium 
 

(1) Študentom doktorského a doktorandského štúdia môže dekan udeliť jednorazové 
mimoriadne štipendium, ktoré možno poskytnúť v súlade so štipendijným poriadkom 
fakulty mimoriadne nadanému a talentovanému študentovi a aj študentovi, ktorého 
počas štúdia postihla obzvlášť nepriaznivá sociálna situácia alebo študentovi s ťažkým 
zdravotným postihnutím s prihliadnutím na jeho špeciálne potreby a sociálnu situáciu. 

 

(2) Dekan môže udeliť študentom doktorského a doktorandského štúdia za vynikajúce 
študijné výsledky alebo za vynikajúce výsledky v odbornej, vedeckej, výskumnej, 
umeleckej alebo športovej činnosti Cenu dekana, spojenú s priznaním jednorazového 
mimoriadneho štipendia. 

(3) Dekan môže udeliť:  

a) jednorazové  štipendium nadanému a talentovanému študentovi maximálne do 
výšky 500 Є; 

b) jednorazové štipendium študentovi, ktorého počas štúdia postihla obzvlášť 
nepriaznivá  sociálna situácia maximálne do výšky 1000 Є; 

c) jednorazové štipendium za vynikajúce študijné výsledky s udelením Ceny 
dekana   

      a ukončenie štúdia s vyznamenaním maximálne do výšky 400 Є; 
d) jednorazové štipendium za vynikajúci výsledok v odbornej, vedeckej 

a výskumnej   
      činnosti maximálne do výšky 700 Є; 
e) jednorazové štipendium za úspešnú reprezentáciu fakulty, UK alebo Slovenskej 

republiky v študentských vedeckých činnostiach, vedomostných, športových 
a umeleckých činnostiach, za príkladný občiansky postoj študenta alebo za 
aktívny podiel na činnosti a rozvoji fakulty maximálne do výšky 700 Є; 
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f) pravidelné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností študentom 
maximálne do výšky 50 Є v intervale určenom dekanom; 

g) pravidelný sociálny príspevok na základe žiadosti študenta maximálne 100 Є 
mesačne.    

(4) Jednorazové mimoriadne štipendium podľa ods. 3 písm. a) – e) možno priznať za ten 
istý výsledok alebo za výsledok dosiahnutý v určitom ročníku súťaže len raz. 

(5) Študent nemá právny nárok na priznanie jednorazového mimoriadneho štipendia podľa 
tohto článku. Rozhodnutie dekana o jeho priznaní  je konečné nie je možné  proti nemu 
podať opravný prostriedok. 

 
Čl. 11 

 
Štipendia a sociálne podpory z vlastných zdrojov 

 
(1) Študentom doktorského a doktorandského štúdia, ktorí dosahujú počas štúdia vynikajúce 

študijné výsledky, môže dekan z vlastných zdrojov získaných podnikateľskou činnosťou 
fakulty priznať štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností. 

(2) Podmienky na poskytovanie štipendií podľa odseku 1 sa určia podľa finančných 
možností fakulty v danom akademickom roku.. Základom je stanovenie študijného 
priemeru alebo váženého študijného priemeru za predchádzajúci úsek štúdia. Štipendium 
sa spravidla vypláca len určenému počtu študentov, ktorý za hodnotený úsek štúdia 
dosiahli najlepší študijný priemer. 

(3) O tom, či sa bude v danom akademickom roku toto štipendium vyplácať, rozhodne po 
vyjadrení akademického senátu fakulty dekan, ktorý rozhodne aj o konkrétnej výške 
štipendia v súlade so štipendijným poriadkom fakulty. 

(4) Študentom doktorského a doktorandského štúdia alebo absolventovi, u ktorého od 
riadneho skončenia štúdia neuplynulo viac ako 90 dní, môže dekan priznať 
z mimorozpočtových prostriedkov, podľa finančných možností fakulty v danom 
akademickom roku, jednorazovú alebo pravidelnú sociálnu podporu. Žiadosť o priznanie 
sociálnej podpory podáva študent dekanovi prostredníctvom študijného oddelenia – 
sociálneho referátu. 

(5) Študent nemá právny nárok na priznanie štipendia a sociálnej podpory podľa tohto 
článku. Rozhodnutie dekana o priznaní štipendia podľa odseku 1 alebo o priznaní 
sociálnej podpory podľa odseku 4 alebo o zamietnutí žiadosti podľa odseku 4 je konečné 
a nie je možné proti nemu podať  opravný prostriedok. 

 
 

DRUHÁ ČASŤ  
ODVOLANIE A PRESKÚMANIE ROZHODNUTIA 

 
Čl. 12 

Odvolanie 
 

(1)   Na rozhodovanie o priznaní sociálneho štipendia sa vzťahujú všeobecné predpisy  
správnom konaní. 

(2) Študent môže proti rozhodnutiu podľa čl. 4 ods. 8 podať odvolanie v súlade s § 53 a 
nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov. 
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(3) Odvolanie sa podáva dekanovi, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Dekan môže 
o odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie. Ak dekan 
nerozhodne o odvolaní, predloží ho najneskôr do 30 dní odo dňa, keď mu odvolanie 
došlo spolu s výsledkami doplneného konania a  so spisovým materiálom Ministerstvu 
školstva SR, ktoré je odvolacím orgánom v rozhodovaní o priznaní sociálneho štipendia  
a upovedomí o tom žiadateľa. 

 
Čl. 13 

Preskúmanie rozhodnutia 
 

(1) Proti  rozhodnutiu o priznaní, resp. nepriznaní odborového motivačného štipendia podľa 
čl. 6 a proti rozhodnutiu o priznaní, resp. nepriznaní motivačného štipendia za 
vynikajúci prospech podľa čl. 7 môže študent podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia 
(ďalej len „žiadosť“) v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  

(2) Žiadosť sa podáva dekanovi, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. 

(3) Dekan, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže o žiadosti sám rozhodnúť, ak jej  
v plnom rozsahu vyhovie. 

(4) Ak dekan nerozhodne o žiadosti podľa ods. 3, postúpi ju spolu so spisovým materiálom 
rektorovi najneskôr do 30 dní odo dňa, keď mu bola doručená a upovedomí o tom 
žiadateľa. 

(5) Rektor zmení alebo zruší rozhodnutie, ktoré bolo vydané v rozpore so zákonom, 
vnútornými predpismi univerzity alebo fakulty, inak odvolanie zamietne a pôvodné 
rozhodnutie potvrdí. 

 
 

TRETIA ČASŤ 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
Čl. 14 

Platnosť a účinnosť 
 

(1) Tento Štipendijný poriadok LFUK nadobúda platnosť odo dňa jeho schválenia  v AS 
LFUK a účinnosť od 1. 9. 2013. 

(2) Zrušuje sa Štipendijný poriadok LFUK schválený Akademickým senátom LFUK dňa 
29. apríla 2008. 

 
 
  
    
 
 
prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.                                      doc. MUDr. Daniel Bőhmer, PhD. 
dekan Lekárskej fakulty UK                            predseda  AS LF UK                             
 


