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V súlade s Čl. 21 ods. 2 pís. j/ Štatútu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (ďalej 

len „JLF UK“) a po schválení v Akademickom senáte JLF UK dňa 2. mája 2006 v y d á v a m  

nasledovné kritériá na priznanie mimoriadnych štipendií študentom JLF UK podľa Čl. 9 

Štipendijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave: 

 

1. Dekan môže na návrh prodekanov fakulty alebo z vlastného rozhodnutia priznať 

mimoriadne štipendium študentovi v dennej forme štúdia, ktorý študuje študijný 

program prvého a druhého stupňa za: 

a) vynikajúci výsledok vo vedeckej činnosti, v športovej činnosti (napr. autorstvo 

alebo spoluautorstvo práce, ktorá predstavuje výnimočný prínos v oblasti vedy 

alebo výskumu a výučby v rámci pracovísk JLF UK), 

b) úspešnú reprezentáciu fakulty, UK alebo Slovenskej republiky v študentských 

vedeckých činnostiach alebo vo vedomostných a športových súťažiach, 

c) za príkladný občiansky postoj študenta fakulty, ktorý svojím prejavom činom, 

alebo spôsobom preukázal vysoký stupeň morálky a občianskeho uvedomenia 

a prispel tak k šíreniu dobrého mena fakulty alebo UK, 

d) za aktívny podiel na činnosti a rozvoji fakulty, 

e) vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia, 

f) mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu študenta. 

2. Mimoriadne štipendium sa priznáva najviac vo výške jedenaštvrťnásobku základu 

zisteného podľa § 92 ods. 1 zákona o vysokých školách; takto určená výška sa 

zaokrúhľuje na celé tisíckoruny nahor. 

3. O priznávaní mimoriadnych štipendií pridelených na tento účel fakulte, rozhoduje za 

podmienok stanovených v ods. 1 a na základe štipendijného poriadku JLF UK dekan 

fakulty. 

4. Mimoriadne štipendium možno priznať za ten istý výsledok v činnosti alebo súťaži 

podľa ods. 1 písm. a) až d) len raz. 

5. Mimoriadne štipendium je možné priznať osobitne za výsledky v rôznych kolách, či 

ročníkoch súťaží. 

6. Mimoriadne štipendium podľa ods. 1 písm. e) a f) 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. 

7. S priznaním mimoriadneho štipendia je spojené aj udelenie Akademickej pochvaly 

dekana, resp. Ceny dekana JLF UK. 

8. Mimoriadne štipendiá je možné priznať v celkovej sume do výšky na to účelovo 

určených finančných prostriedkov. 

 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť schválením v Akademickom senáte JLF UK, t.j. 

dňa 2. mája 2006. 

 

 

 

prof. MUDr. Ján  D a n k o , CSc., v. r. 

dekan JLF UK 


