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V súlade s Čl. 22 ods. 2 písm. j) Štatútu Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity 

Komenského v Martine (ďalej len „JLF UK“) a po schválení Akademickým senátom JLF UK 

dňa 17. decembra 2012   

v y d á v a m 

 

tento Štipendijný poriadok JLF UK, ktorý je v zmysle § 33 ods. 3 písm. c) zákona NR 

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

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vnútorným predpisom JLF UK.  

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

Tento Štipendijný poriadok JLF UK upravuje podmienky a spôsob poskytovania štipendií 

študentom JLF UK v prvom a druhom 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. 9 a čl. 10. 

 

PRVÁ ČASŤ 

ŠTIPENDIÁ 

Čl. 2 

Zdroje financovania štipendií 

(1) Štipendiá sú priamou formou sociálnej podpory.2 

(2) JLF UK poskytuje študentom štipendiá: 

a) z prostriedkov určených na tento účel zo štátneho rozpočtu, 

b) z vlastných zdrojov prostredníctvom štipendijného fondu  JLF UK.3 

 

 

 

 

                                                 
1 § 95 až 97  zákona o vysokých školách.  
2 § 94 ods. 2 zákona o vysokých školách. 
3 § 95 písm. b) zákona o vysokých školách. 
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Prvý oddiel 

ŠTIPENDIÁ Z PROSTRIEDKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU 

Čl. 3 

Sociálne a motivačné štipendium 

JLF UK poskytuje študentom z prostriedkov štátneho rozpočtu:  

 

a) sociálne štipendium, 

b) motivačné štipendium. 

Čl. 4 

Sociálne štipendium 

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

§ 53 ods. 3 zákona o vysokých školách, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, 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) 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; doba, 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.5 

 

(3) Študentovi so špecifickými potrebami môže byť priznané sociálne štipendium aj po 

prekročení štandardnej dĺžky štúdia, ak je prekročenie spôsobené jeho špecifickými 

potrebami.6 

                                                 
4  § 96 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
5  § 96 ods. 2 písm. a) až e) zákona o vysokých školách. 
6  § 96 ods. 3 zákona o vysokých školách 
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(4) Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia predkladá študent na predpísanom tlačive 

dekanovi fakulty prostredníctvom Študijného oddelenia dekanátu JLF UK. Študent, ktorý 

je zapísaný na viacerých fakultách môže žiadať o priznanie štipendia len na jednej 

fakulte.  

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

(6) Žiadosť posudzuje dekan, ktorý ju v zmysle odseku 4 prijal, a rozhodne o nej. 

Rozhodnutie o priznaní štipendia sa vydáva písomnou formou v súlade s ustanoveniami   

§ 47 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov. 

(7) Ak študent nesplní podmienky na priznanie sociálneho štipendia, sociálne štipendium sa 

neprizná. Študent, ktorého žiadosť o priznanie sociálneho štipendia bola zamietnutá, 

môže podať odvolanie podľa čl. 12.  

(8) Ak dôjde k zmene podmienok, za ktorých bolo štipendium priznané, je povinnosťou 

poberateľa štipendia neodkladne túto skutočnosť oznámiť tam, kde bola žiadosť podaná.  

(9) Neoprávnene prevzaté štipendium je študent povinný vrátiť podľa osobitného predpisu.7 

(10) JLF UK poskytuje sociálne štipendium v mesačnej výške najneskôr desiaty deň 

príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike, 

ktorého číslo uvedie študent v žiadosti o priznanie sociálneho štipendia.8 

Čl. 5 

Motivačné štipendium  

(1) JLF UK priznáva študentom z účelových prostriedkov z dotácie štátneho rozpočtu 

motivačné štipendium.9 

(2) Motivačné štipendium môže priznať dekan fakulty za vynikajúce plnenie študijných 

povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu a vývoja, 

umeleckej alebo športovej činnosti10 ako: 

 a) motivačné štipendium za vynikajúci prospech podľa čl. 6 a 7, 

b) motivačné štipendium za mimoriadne výsledky podľa čl. 8. 

 

                                                                                                                                                         
 
7  § 451 a nasl. Občianskeho zákonníka. 
8  § 96 ods. 7 zákona o vysokých školách. 
9  § 96 ods. 8 zákona o vysokých školách. 
10 § 96 ods. 9 zákona o vysokých školách. 
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(3) Dekan fakulty rozhodne o priznaní motivačného štipendia. V rozhodnutí uvedie výšku 

motivačného štipendia a odôvodnenie priznania.11 

Čl. 6 

Priznávanie motivačného štipendia za vynikajúci prospech 

(1) Dekan fakulty priznáva motivačné štipendium za vynikajúci prospech (ďalej v tomto 

článku len “štipendium“) počnúc druhým rokom štúdia študentovi bakalárskeho 

študijného programu alebo študentovi spojeného prvého a druhého stupňa štúdia podľa § 

53 ods. 3 zákona o vysokých školách, za vynikajúce plnenie študijných povinností 

v predchádzajúcom akademickom roku, ak nemal v tom roku prerušené štúdium.  

(2) Dekan fakulty prizná štipendium aj študentovi študujúcemu podľa odseku 1 v prvom roku 

štúdia, ak dosiahol vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcej časti 

akademického roka, ak nemal v tej časti roka prerušené štúdium. Štipendium sa priznáva 

v prvej polovici letného semestra príslušného akademického roka. 

(3) Dekan fakulty priznáva štipendium v prvom roku štúdia študentovi magisterského 

študijného programu, za vynikajúce plnenie študijných povinností v poslednom roku 

bakalárskeho štúdia, na ktorý nadväzuje magisterské štúdium, ak nemal v  tom roku 

prerušené štúdium. V ďalších rokoch magisterského štúdia sa priznáva štipendium 

študentovi za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom akademickom 

roku, ak nemal v tom roku prerušené štúdium. 

Čl. 7 

Kritéria priznávania motivačného štipendia za vynikajúci prospech 

(1) Dekan fakulty prizná motivačné štipendium za vynikajúci prospech študentovi podľa čl. 6 

ods. 1 a 3, ktorý v danom akademickom roku: 

a) úspešne absolvoval všetky zapísané predmety s hodnotením A až E,12 

b) získal minimálne 54 kreditov. 

 

(2) Študenti, ktorí spĺňajú podmienky v odseku 1, sa zaraďujú do poradovníka na základe 

váženého študijného priemeru (ďalej len „VŠP“) vzostupne - od najnižšieho VŠP po 

najvyšší VŠP. Poradovník sa vytvára zvlášť pre študentov dennej formy štúdia a zvlášť 

pre študentov externej formy štúdia. 

(3) Dekan prizná motivačné štipendium za vynikajúci prospech takému počtu študentov, ktoré 

zodpovedá spravidla 10 % študentov z celkového počtu študentov fakulty k 31. 10. 

hodnoteného akademického roka, ktorí študujú v dennej forme štúdia a 10 % študentov z 

                                                 
11 § 96 ods. 10 zákona o vysokých školách. 
12 Študijný poriadok UK. 
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celkového počtu študentov fakulty k 31. 10. hodnoteného akademického roka, ktorí 

študujú v externej forme štúdia v poradí úspešnosti podľa VŠP. 

(4) V prípade rovnosti VŠP pri hranici 10 % bude motivačné štipendium študentom „pod 

čiarou“ doplatené z nedotačných finančných prostriedkov JLF UK. 

(5) Ak je motivačné štipendium za vynikajúci prospech priznávané aj študentom 1. ročníka 

študijného programu 1. stupňa, dekan udelí štipendium len 10 % študentov z celkového 

počtu študentov v danom ročníku, ktorí úspešne absolvovali všetky zapísané študijné 

povinnosti zimného semestra  

(6) V prípade rovnosti VŠP u študentov 1. ročníka študijného programu 1. stupňa pri hranici 

10 %  ďalšími kritériami na udelenie motivačného štipendia je: 

a) počet pokusov potrebných na úspešné absolvovanie predmetu 

b) percentuálne bodové hodnotenie záverečných kreditových testov z  vybraného 

predmetu zimného semestra prvého ročníka. 

(7) Kritériá priznávania motivačného štipendia za vynikajúci prospech sú zverejnené na 

úradnej výveske fakulty pred začiatkom akademického roka, v ktorom sa štipendium 

priznáva.  

(8) Dekan fakulty prizná motivačné štipendium za vynikajúci prospech na základe 

rozhodnutia podľa čl. 5 ods. 3. Štipendium sa poskytuje automaticky bez podania 

žiadosti, keď študent splní kritéria podľa tohto článku, resp. podľa štipendijného poriadku 

fakulty, s výnimkou študenta podľa čl. 6 ods. 3, ktorý absolvoval bakalárske štúdium na 

inej fakulte UK alebo na inej vysokej škole. Takýto študent musí o priznanie motivačného 

štipendia za vynikajúci prospech požiadať a doložiť listiny preukazujúce splnenie kritérií 

na jeho priznanie. 

(9) Proti rozhodnutiu o priznaní motivačného štipendia za vynikajúci prospech môže študent 

podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia podľa čl. 12. 

(10) Menný zoznam študentov fakulty, ktorým bolo priznané motivačné štipendium za 

vynikajúci prospech, sa zverejní na úradnej výveske fakulty a na internetovej stránke 

fakulty. 

Čl. 8 

Priznávanie motivačného štipendia za mimoriadne výsledky 

(1) Rektor môže na návrh dekana fakulty alebo z vlastného rozhodnutia priznať motivačné 

štipendium za mimoriadne výsledky študentovi, ktorý študuje študijný program prvého 

stupňa alebo druhého stupňa alebo spojený prvý a druhý stupeň podľa § 53 ods. 3 zákona 

o vysokých školách, za: 
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a) vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia, 

b) mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu študenta. 

 

(2) Rektor môže na návrh dekana fakulty alebo z vlastného rozhodnutia priznať motivačné 

štipendium za mimoriadne výsledky študentovi, ktorý študuje študijný program prvého 

stupňa alebo druhého stupňa alebo spojený prvý a druhý stupeň podľa § 53 ods. 3 zákona 

o vysokých školách  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, výskumu alebo umenia a aktívny podiel na práci v oblasti 

výskumu a výučby v rámci katedier, 

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 UK, ktorý svojím prejavom činom, alebo 

iným spôsobom preukázal vysoký stupeň morálky a občianskeho uvedomenia 

a prispel tak k šíreniu dobrého mena UK, ďalej za aktívny podiel na činnosti a rozvoji 

UK. 

 

(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 podľa tohto článku je možné priznať v celkovej sume do výšky na to 

účelovo určených finančných prostriedkov. Štipendiá vo výške jednej tretiny z celkovej 

sumy prostriedkov priznáva rektor, dve tretiny finančných prostriedkov sa prideľujú 

jednotlivým fakultám v pomere podľa  počtu študentom v dennej forme štúdia k 31. 10. 

bežného roka. O priznávaní motivačného štipendia za mimoriadne výsledky z  

prostriedkov pridelených fakulte rozhoduje dekan za podmienok stanovených v  odseku 1 

a 2 tohto článku a Čl. 10 ods. 2. 

(6) S priznaním motivačného štipendia za mimoriadne výsledky podľa odseku 1 písm. a) 

a odseku 2 písm. a) a b) je spojené udelenie Akademickej pochvaly rektora UK a podľa 

odseku 1 písm. b) udelenie Ceny rektora UK za vynikajúcu záverečnú prácu.  

(7) Študent nemá právny nárok na priznanie motivačného štipendia za mimoriadne výsledky. 

Rozhodnutie rektora alebo dekana o jeho priznaní je konečné.  

(8) JLF UK uvádza vo výročnej správe o činnosti za príslušný kalendárny rok počet 

študentov a výšku motivačného štipendia, ktorá bola priznaná podľa odseku 1 písm. a) 

a b) a zoznam študentov, ktorým bolo priznané motivačné štipendium podľa odseku 2 

písm. a) a b) spolu s údajom, z akého titulu bolo priznané.  
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Druhý oddiel 

ŠTIPENDIÁ Z VLASTNÝCH ZDROJOV UK 

 

Čl. 9 

Jednorazové mimoriadne štipendium 

(1) Študentom bakalárskeho, magisterského, doktorského a doktorandského štúdia môže 

dekan priznať jednorazové mimoriadne štipendium mimoriadne nadanému a 

talentovanému študentovi, 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 bakalárskeho, magisterského, 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 čl. 10 ods. 2. 

(3) Študent nemá právny nárok na priznanie jednorazového mimoriadneho štipendia podľa 

tohto článku. Rozhodnutie dekana o jeho priznaní je konečné.  

Čl. 10 

Podmienky na priznávanie motivačného štipendia za mimoriadne výsledky 

a jednorazové mimoriadne  štipendium 

(1) Dekan môže na návrh prodekanov fakulty, alebo z  vlastného rozhodnutia priznať 

študentovi v súlade s čl. 8 ods. 5 motivačné štipendium za mimoriadne výsledky  a  podľa 

čl. 9 ods. 1 jednorazové mimoriadne štipendium. 

(2) Dekan môže udeliť štipendium podľa ods. 1 študentovi v dennej forme štúdia, ktorý 

študuje študijný program prvého stupňa alebo druhého stupňa alebo 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 (napr. autorstvo alebo spoluautorstvo práce, 

ktorá predstavuje výnimočný prínos oblasti vedy, výskumu a výučby v rámci 

pracovísk JLF UK), 

b) vynikajúci výsledok v športovej a umeleckej činnosti,  

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

vedeckých činnostiach alebo vo vedomostných, umeleckých  a športových súťažiach, 

d) 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, 
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e) za aktívny podiel na činnosti a rozvoji fakulty, 

f) vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia, 

g) mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu študenta. 

Čl. 11 

Štipendiá a sociálne podpory z nedotačných prostriedkov fakulty 

(1) Študentom bakalárskeho, magisterského, doktorského a doktorandského štúdia, ktorí 

dosahujú počas štúdia vynikajúce študijné výsledky, môže dekan z nedotačných 

prostriedkov fakulty štipendium za vynikajúce plnenie  študijných povinností. 

(2) Základom je stanovenie študijného priemeru alebo váženého študijného priemeru za 

predchádzajúci úsek štúdia. Štipendium sa spravidla vypláca len určitému počtu 

študentov, ktorí za hodnotený úsek štúdia dosiahli najlepší študijný priemer (čl. 7  ods. 5).  

(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 bakalárskeho, magisterského, doktorského a doktorandského štúdia alebo 

absolventovi, u ktorého od riadneho skončenia štúdia neuplynulo viac ako 90 dni, môže 

dekan priznať z mimorozpočtových prostriedkov jednorazovú alebo pravidelnú sociálnu 

podporu. Žiadosť o priznanie sociálnej podpory podáva študent dekanovi prostredníctvom 

študijného oddelenia dekanátu.  

(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.  

 

 

 

DRUHÁ ČASŤ 

ODVOLANIE  A PRESKÚMANIE ROZHODNUTIA 

Čl. 12 

Odvolanie 

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

správnom konaní.13 

                                                 
13 Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 
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(2) Študent môže proti rozhodnutiu podľa čl. 4 ods. 7 podať odvolanie v súlade s § 53 a nasl. 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov.  

(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 30 dní odo dňa, keď mu odvolanie došlo spolu 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 motivačného štipendia za vynikajúci prospech podľa čl. 6 

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 odseku 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 napadnuté rozhodnutie, ktoré bolo vydané v rozpore so 

zákonom, vnútornými predpismi UK alebo fakulty, inak žiadosť zamietne a pôvodné 

rozhodnutie potvrdí. 

 

 

 

TRETIA ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Čl. 14 

Platnosť a účinnosť 

Záverečné ustanovenia  

(1) Ruší sa Štipendijný poriadok JLF UK schválený Akademickým senátom JLF UK dňa 3. 

júna 2003. 
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(2) Tento Štipendijný poriadok JLF UK nadobudol platnosť dňom jeho schválenia 

Akademickým senátom JLF UK dňa 17. decembra 2012. 

 

 

 

 

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc., v. r.       prof. MUDr. Ján Danko, CSc., v. r.                
predsedníčka Akademického senátu JLF UK                          dekan JLF UK 

 


