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Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
(ďalej len „fakulta“) vydáva po schválení v akademickom senáte fakulty dňa 24. mája 2018
v súlade s § 33 ods. 3 písm. c) 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“) tento Štipendijný poriadok Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „štipendijný poriadok fakulty“).
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
Predmet úpravy
Tento štipendijný poriadok fakulty upravuje podmienky a spôsob poskytovania štipendií
študentom fakulty v zmysle zákona o vysokých školách1 v súlade s vnútorným predpisom
č. 9/2018 Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý bol schválený
Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave dňa 28. marca 2018 (ďalej len
„štipendijný poriadok UK“).
Čl. 2
Druhy štipendií
(1) Štipendiá sú priamou formou sociálnej podpory študentov.2
(2) Fakulta poskytuje študentom
a) sociálne štipendiá z prostriedkov poskytnutých na tento účel zo štátneho rozpočtu,
b) motivačné štipendiá z prostriedkov poskytnutých na tento účel zo štátneho rozpočtu,
c) štipendiá z vlastných zdrojov.3
(3) Fakulta priznáva študentom z účelových prostriedkov štátneho rozpočtu motivačné
štipendium4
a) v študijných odboroch určovaných v metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu pre
verejné vysoké školy na príslušný kalendárny rok vydanej Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „odborové štipendium“),
b) za vynikajúce plnenie študijných povinností (ďalej len „prospechové štipendium),
c) za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej
alebo športovej činnosti (ďalej len „mimoriadne štipendium“).
(4) Fakulta alebo externá vzdelávacia inštitúcia poskytuje študentom doktorandských
študijných programov v dennej forme štúdia štipendium (ďalej len „doktorandské
štipendium“).
(5) Po splnení podmienok ustanovených štipendijným poriadkom UK alebo štipendijným
poriadkom fakulty môžu byť študentovi v danom akademickom roku súčasne priznané
viaceré druhy štipendií.

1

§ 95 až 97 zákona o vysokých školách.
§ 94 ods. 2 zákona o vysokých školách.
3
§ 95 písm. b) zákona o vysokých školách.
4
§ 96a zákona o vysokých školách.
2
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DRUHÁ ČASŤ
SOCIÁLNE ŠTIPENDIÁ Z PROSTRIEDKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU
Čl. 3
Priznávanie sociálneho štipendia
(1) Študentom študijných programov prvého a druhého stupňa a magisterských študijných
programov podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách (ďalej len „spojený prvý a druhý
stupeň“), 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.
(2) Pravidlá na priznávanie sociálneho štipendia sú uvedené v čl. 3 a 4 štipendijného poriadku
UK.
TRETIA ČASŤ
MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIÁ Z PROSTRIEDKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU
Čl. 4
Priznávanie odborového štipendia
(1) Fakulta priznáva odborové štipendium študentom dennej formy štúdia v študijných
odboroch určených v metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu pre verejné vysoké
školy na príslušný kalendárny rok vydanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“).
(2) Pravidlá na priznávanie odborového štipendia sú uvedené v čl. 5, 8 a 19 štipendijného
poriadku UK.
Čl. 5
Priznávanie prospechového štipendia
(1) Fakulta priznáva prospechové štipendium študentom dennej formy štúdia
a) bakalárskych študijných programov počnúc druhým rokom štúdia,
b) magisterských študijných programov (spojený prvý a druhý stupeň) počnúc druhým
rokom štúdia a
c) magisterských študijných programov (druhý stupeň) počnúc prvým rokom štúdia.
(2) Prospechové štipendium sa priznáva študentovi bakalárskeho študijného programu a
študentovi magisterského študijného programu počnúc druhým rokom štúdia za
vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom akademickom roku, ak
v ňom
a) vo všetkých predmetoch, ktoré mal zapísané, získal hodnotenie A až E,
b) nemal predmet zapísaný opakovane,
c) dosiahol vážený študijný priemer5 menší alebo rovný 1,30 a
5

Vážený študijný priemer za akademický rok sa vypočíta tak, že sa pre všetky študentom zapísané predmety
v danom roku spočítajú súčiny kreditového ohodnotenia predmetu a numerickej hodnoty známky a vydelia sa
súčtom kreditov zapísaných na daný rok. Do priemeru sa rátajú známkou „4“ aj predmety, ktoré si študent
zapísal a boli hodnotené známkou FX, alebo si ich študent zapísal a ich neabsolvoval, a tým boli hodnotené
známkou FX.

4

d) získal najmenej 54 kreditov.
(3) Ak mal študent prerušené štúdium počas celého akademického roka, za ktorý sa posudzuje
plnenie študijných povinností podľa odseku 2, za predchádzajúci akademický rok sa
považuje akademický rok, ktorý bezprostredne predchádza akademickému roku, v ktorom
bolo študentovi povolené prerušenie štúdia. Ak taký akademický rok v rámci štúdia
študijného programu nie je, študentovi sa prospechové štipendium nepriznáva.6
(4) Prospechové štipendium sa priznáva študentovi magisterského študijného programu
(druhý stupeň) v prvom roku štúdia za vynikajúce plnenie študijných povinností
v poslednom roku bakalárskeho štúdia, na ktorý časovo bezprostredne nadväzuje
magisterské štúdium, ak v ňom
a)
b)
c)
d)

vo všetkých predmetoch, ktoré mal zapísané, získal hodnotenie A až E,
nemal predmet zapísaný opakovane,
dosiahol vážený študijný priemer menší alebo rovný 1,30 a
získal najmenej 27 kreditov vrátane kreditov za štátne skúšky.

(5) Študenti sa zaraďujú do poradovníka od najnižšieho váženého študijného priemeru po
najvyšší vážený študijný priemer. Fakulta vytvára osobitné poradovníky pre jednotlivé
študijné programy na každom pracovisku fakulty pre študentov, ktorí spĺňajú podmienky
podľa odsekov 2 až 4.
(6) Dekan priznáva prospechové štipendium najviac 10 % študentov v príslušnom
poradovníku; pri priznávaní prospechových štipendií dekan postupuje podľa čl. 8 ods. 2
štipendijného poriadku UK. V prípade rovnosti váženého študijného priemeru dekan
zohľadní ďalšie kritériá v poradí:
a) vyšší počet naakumulovaných kreditov za hodnotený akademický rok,
b) priemerný počet termínov potrebných na úspešné absolvovanie predmetu,
c) vážený študijný priemer v povinných predmetoch a povinne voliteľných predmetoch
v hodnotenom období,
d) vyšší počet naakumulovaných kreditov za doterajšie štúdium.
(7) Prospechové štipendium sa priznáva bez podania žiadosti, keď študent splní kritériá pre
jeho priznanie podľa štipendijného poriadku fakulty. Študent v prvom roku štúdia
magisterského študijného programu, ktorý absolvoval bakalárske štúdium na inej fakulte
UK alebo na inej vysokej škole, musí o priznanie prospechového štipendia požiadať
spôsobom uvedeným v čl. 7 ods. 3 štipendijného poriadku fakulty.
(8) Rozhodnutie dekana o priznaní prospechového štipendia je konečné a nie je možné proti
nemu podať opravný prostriedok.
(9) Prospechové štipendium sa priznáva do 15. novembra príslušného akademického roka
a poskytuje v jednej splátke do konca príslušného kalendárneho roka.
(10) Fakulta na úradnej výveske fakulty a na webovom sídle fakulty bezodkladne po priznaní
prospechového štipendia na dobu najmenej 14 dní zverejní
a) hranicu váženého študijného priemeru pre priznanie prospechového štipendia
v jednotlivých poradovníkoch a
b) spôsob, akým môže študent, ktorý sa domnieva, že splnil kritériá pre priznanie
prospechového štipendia, namietať nepriznanie prospechového štipendia.

6

Ak mal študent prerušené štúdium iba v časti akademického roka, za ktorý sa posudzuje plnenie študijných
povinností, pre priznanie prospechového štipendia musí študent splniť všetky podmienky podľa odseku 2.
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Čl. 6
Priznávanie mimoriadneho štipendia
(1) Fakulta priznáva mimoriadne štipendium študentom všetkých stupňov a všetkých foriem
štúdia.7
(2) Mimoriadne štipendium môže byť priznané za
a) mimoriadny študijný výsledok,
b) mimoriadny výsledok vo výskume alebo vývoji,
c) mimoriadny výsledok v umeleckej činnosti; za mimoriadny výsledok v umeleckej
činnosti sa považuje najmä mimoriadny umelecký výkon alebo úspešná reprezentácia
fakulty, UK alebo Slovenskej republiky v umeleckej súťaži, alebo
d) mimoriadny výsledok v športovej činnosti; za mimoriadny výsledok v športovej
činnosti sa považuje najmä mimoriadny športový výkon alebo úspešná reprezentácia
fakulty, UK alebo Slovenskej republiky v športovej súťaži.
(3) Mimoriadne štipendium možno priznať za ten istý výsledok alebo za výsledok dosiahnutý
v určitom ročníku súťaže alebo kole súťaže len raz.
(4) S udelením
a) akademickej pochvaly rektora za mimoriadne významné výsledky v oblasti štúdia,
výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti je spojené priznanie
mimoriadneho štipendia podľa odseku 2,
b) akademickej pochvaly rektora za príkladné plnenie študijných povinností počas celého
štúdia je spojené priznanie mimoriadneho štipendia podľa odseku 2 písm. a),
c) ceny rektora za vynikajúcu diplomovú prácu je spojené priznanie mimoriadneho
štipendia podľa odseku 2 písm. a).8
(5) Mimoriadne štipendium priznáva dekan bez podania žiadosti.
(6) Študent nemá právny nárok na priznanie mimoriadneho štipendia. Rozhodnutie dekana
o priznaní mimoriadneho štipendia je konečné a nie je možné proti nemu podať opravný
prostriedok.
Čl. 7
Spoločné ustanovenia o motivačných štipendiách
(1) Rozhodným dňom pre určenie počtu študentov fakulty pre účely priznávania motivačných
štipendií je 31. október daného akademického roka. Študentom medzifakultného
študijného programu a spoločného študijného programu9 sa priznáva motivačné
štipendium na tej fakulte UK, na ktorej sú zapísaní na štúdium.
(2) Súčet počtu študentov, ktorým bolo v danom kalendárnom roku priznané prospechové
štipendium, a počtu študentov, ktorým bolo v danom kalendárnom roku priznané
mimoriadne štipendium, nesmie byť väčší ako 10 % z počtu študentov fakulty.10

7

Pravidlá pre priznávanie mimoriadneho štipendia sú uvedené v čl. 7, 8, 12 až 15 a 19 štipendijného poriadku
UK.
8
Podľa čl. 15 ods. 4 štipendijného poriadku UK mimoriadne štipendium spojené s udelením akademickej
pochvaly rektora alebo ceny rektora za vynikajúcu diplomovú prácu prizná dekan len vtedy, keď rektor
nerozhodne o priznaní jednorazového štipendia z vlastných zdrojov Rektorátu UK.
9
§ 54 zákona o vysokých školách.
10
§ 96a ods. 3 druhá veta zákona o vysokých školách.
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(3) Študent, ktorý v rozhodnom období pre posudzovanie nároku na priznanie motivačného
štipendia nebol študentom fakulty, pri zápise na štúdium alebo zápise do ďalšej časti
štúdia predloží dodatok k diplomu, výpis výsledkov štúdia alebo iné listiny preukazujúce
splnenie kritérií na priznanie príslušného motivačného štipendia.
(4) Dekan môže nepriznať motivačné štipendium študentovi, ktorému podľa Disciplinárneho
poriadku UK pre študentov
a) bolo právoplatne uložené disciplinárne opatrenie podmienečné vylúčenie zo štúdia
a v čase rozhodovania o priznaní motivačného štipendia neuplynula skúšobná doba
stanovená v rozhodnutí o uložení disciplinárneho opatrenia,
b) bolo v akademickom roku, ktorý predchádza akademickému roku, v ktorom sa
motivačné štipendium priznáva, právoplatne uložené disciplinárne opatrenie
pokarhanie, alebo
c) bolo v akademickom roku, v ktorom sa motivačné štipendium priznáva, právoplatne
uložené disciplinárne opatrenie pokarhanie.

ŠTVRTÁ ČASŤ
ŠTIPENDIÁ Z VLASTNÝCH ZDROJOV FAKULTY
Čl. 8
Jednorazové štipendium
(1) Fakulta priznáva jednorazové štipendium z vlastných zdrojov fakulty (ďalej len
„jednorazové štipendium“) podľa pravidiel uvedených v čl. 9 a 19 štipendijného poriadku
UK. Jednorazové štipendium sa priznáva
a) študentom všetkých stupňov a všetkých foriem štúdia a
b) absolventom všetkých stupňov a všetkých foriem štúdia, u ktorých od riadneho
skončenia štúdia neuplynulo viac ako 90 dní.
(2) Dekan môže udeliť študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia za
vynikajúce študijné výsledky alebo za vynikajúce výsledky v odbornej, vedeckej,
výskumnej, umeleckej alebo športovej činnosti Akademickú pochvalu dekana alebo Cenu
dekana za vynikajúcu záverečnú prácu, spojenú s priznaním jednorazového štipendia.
(3) Jednorazové štipendium môže byť priznané za
a) mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu,
b) vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého doterajšieho štúdia alebo jeho
ucelenej časti,
c) vynikajúci výsledok vo výskume alebo vývoji,
d) vynikajúci výsledok v umeleckej činnosti,
e) vynikajúci výsledok v športovej činnosti,
f) úspešnú reprezentáciu fakulty, UK alebo Slovenskej republiky v študentských
vedeckých činnostiach alebo vo vedomostných súťažiach, umeleckých súťažiach
alebo športových súťažiach,
g) príkladný občiansky postoj; za príkladný občiansky postoj sa považuje prejav, postoj
alebo čin, ktorým študent alebo absolvent preukázal vysoký stupeň morálky alebo
občianskeho uvedomenia a prispel tak k šíreniu dobrého mena fakulty alebo UK,
h) aktívne pôsobenie v orgánoch akademickej samosprávy UK, orgánoch akademickej
samosprávy fakulty alebo nimi ustanovených poradných orgánoch, alebo
7

i) aktívny podiel na rozvoji, propagácii alebo reprezentácii fakulty, inej súčasti UK alebo
UK ako celku.
(4) Jednorazové štipendium priznáva dekan bez podania žiadosti.
(5) Študent a absolvent nemá právny nárok na priznanie jednorazového štipendia.
Rozhodnutie dekana o priznaní jednorazového štipendia je konečné a nie je možné proti
nemu podať opravný prostriedok.
Čl. 9
Priznávanie prospechového štipendia z vlastných zdrojov
(1) Dekan môže študentom bakalárskeho a magisterského štúdia priznať jednorazové
štipendium z vlastných zdrojov fakulty za vynikajúce plnenie študijných povinností počas
celého doterajšieho štúdia alebo jeho ucelenej časti (ďalej len „prospechové štipendium
z vlastných zdrojov“).
(2) Prospechové štipendium z vlastných zdrojov sa spravidla priznáva len určitému počtu
študentov, ktorí za hodnotený úsek štúdia splnili podmienky podľa tohto článku a nebolo
im priznané prospechové štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu.
(3) Prospechové štipendium sa priznáva študentovi bakalárskeho študijného programu a
študentovi magisterského študijného programu (druhý stupeň) počnúc druhým rokom
štúdia a študentovi magisterského študijného programu katolícka teológia počnúc tretím
rokom štúdia za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom
akademickom roku, ak v ňom
a)
b)
c)
d)

vo všetkých predmetoch, ktoré mal zapísané, získal hodnotenie A až E,
nemal predmet zapísaný opakovane,
dosiahol vážený študijný priemer menší alebo rovný 1,30 a
získal najmenej 54 kreditov.

(4) Ak mal študent prerušené štúdium počas celého akademického roka, za ktorý sa posudzuje
plnenie študijných povinností podľa odseku 3, za predchádzajúci akademický rok sa
považuje akademický rok, ktorý bezprostredne predchádza akademickému roku, v ktorom
bolo študentovi povolené prerušenie štúdia. Ak taký akademický rok v rámci štúdia
študijného programu nie je, študentovi sa prospechové štipendium nepriznáva.11
(5) Prospechové štipendium z vlastných zdrojov sa priznáva študentovi magisterského
študijného programu katolícka teológia v druhom roku štúdia za vynikajúce plnenie
študijných povinností v prvom roku štúdia, ak v ňom
a) vo všetkých predmetoch, ktoré mal zapísané, získal hodnotenie A až E,
b) dosiahol vážený študijný priemer menší alebo rovný 1,30 a
c) získal najmenej 51 kreditov.
(6) Prospechové štipendium z vlastných zdrojov sa priznáva študentovi magisterského
študijného programu (druhý stupeň) v prvom roku štúdia za vynikajúce plnenie študijných
povinností v poslednom roku bakalárskeho štúdia, na ktorý časovo bezprostredne
nadväzuje magisterské štúdium, ak v ňom
a) vo všetkých predmetoch, ktoré mal zapísané, získal hodnotenie A až E,
b) nemal predmet zapísaný opakovane,
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Ak mal študent prerušené štúdium iba v časti akademického roka, za ktorý sa posudzuje plnenie študijných
povinností, pre priznanie prospechového štipendia musí študent splniť všetky podmienky podľa odseku 3.
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c) dosiahol vážený študijný priemer menší alebo rovný 1,30 a
d) získal najmenej 27 kreditov vrátane kreditov za štátne skúšky.
(7) Študenti sa zaraďujú do poradovníka od najnižšieho váženého študijného priemeru po
najvyšší vážený študijný priemer. Poradovník sa vytvára zvlášť pre študentov dennej
formy štúdia a zvlášť pre študentov externej formy štúdia pre jednotlivé študijné
programy na každom pedagogickom pracovisku fakulty osobitne.
(8) Dekan prizná prospechové štipendium z vlastných zdrojov najviac 20 % študentov
v príslušnom poradovníku. V počte 20 % sú zahrnutí aj študenti, ktorým bolo priznané
prospechové štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu, pričom týmto študentom sa
prospechové štipendium z vlastných zdrojov už neprizná.
(9) V prípade rovnosti váženého študijného priemeru pri hranici 20 % dekan zohľadní ďalšie
z nasledujúcich kritérií:
a) vyšší počet naakumulovaných kreditov za hodnotený akademický rok,
b) priemerný počet termínov potrebných na úspešné absolvovanie predmetu,
c) vážený študijný priemer v povinných predmetoch a povinne voliteľných predmetoch
v hodnotenom období,
d) vyšší počet naakumulovaných kreditov za doterajšie štúdium.
(10) Prospechové štipendium z vlastných zdrojov sa priznáva bez podania žiadosti. O tom, či
sa bude vyplácať prospechové štipendium z vlastných zdrojov v danom akademickom
roku a o jeho výške, rozhoduje dekan.
(11) Študent nemá právny nárok na priznanie prospechového štipendia z vlastných zdrojov.
Rozhodnutie dekana o priznaní štipendia podľa tohto článku je konečné a nie je možné
proti nemu podať opravný prostriedok.
(12) Prospechové štipendium sa priznáva do 30. novembra príslušného akademického roka
a poskytuje v jednej splátke do konca príslušného kalendárneho roka.
Čl. 10
Sociálna podpora
(1) Fakulta priznáva štipendium z vlastných zdrojov ako jednorazovú alebo pravidelnú
sociálnu podporu (ďalej len „sociálna podpora“)
a) študentom všetkých stupňov a všetkých foriem štúdia a
b) absolventom všetkých stupňov a všetkých foriem štúdia, u ktorých od riadneho
skončenia štúdia neuplynulo viac ako 90 dní.
(2) O priznaní sociálnej podpory rozhoduje dekan podľa pravidiel uvedených v čl. 10
štipendijného poriadku UK.
Čl. 11
Študentská pôžička
(1) Fakulta môže svojim študentom všetkých stupňov a všetkých foriem štúdia poskytovať
pôžičky zo štipendijného fondu fakulty (ďalej len „študentská pôžička“).
(2) Pravidlá na poskytnutie študentskej pôžičky sú uvedené v čl. 11 štipendijného poriadku
UK.
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PIATA ČASŤ
ŠTIPENDIJNÝ FOND FAKULTY
Čl. 12
Tvorba a použitie štipendijného fondu
Tvorba a použitie štipendijného fondu fakulty sa riadi ustanoveniami čl. 16 a 17 štipendijného
poriadku UK.
ŠIESTA ČASŤ
DOKTORANDSKÉ ŠTIPENDIÁ
Čl. 13
Poskytovanie doktorandského štipendia
Poskytovanie doktorandského štipendia doktorandom v dennej forme štúdia sa riadi
ustanoveniami čl. 18 a 19 štipendijného poriadku UK.12
SIEDMA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Čl. 14
Platnosť a účinnosť
(1) Na konanie a rozhodovanie o priznávaní motivačných štipendií, štipendií z vlastných
zdrojov fakulty a doktorandských štipendií sa nevzťahuje Správny poriadok.13
(2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto štipendijného poriadku fakulty sa zrušuje štipendijný
poriadok fakulty schválený akademickým senátom fakulty 20. júla 2012.
(3) Tento štipendijný poriadok fakulty nadobúda platnosť dňom jeho schválenia
akademickým senátom fakulty a účinnosť 1. septembra 2018.

Mgr. Gašpar Fronc
predseda AS RKCBMF UK

12
13

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.
dekan fakulty

§ 54 ods. 18 zákona o vysokých školách.
§ 108 ods. 1 zákona o vysokých školách.
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