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Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (ďalej len „fakulta“ alebo „PraF UK“) 

vydáva po schválení v Akademickom senáte fakulty  dňa 30. apríla 2020 podľa § 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“) vnútorný predpis, ktorým 

sa mení a dopĺňa Štipendijný poriadok fakulty (ďalej len „štipendijný poriadok“) schválený 

v Akademickom senáte fakulty dňa 28. novembra 2018 (vnútorný predpis fakulty č. 4/2018): 

 

Čl. 1 

 

Štipendijný poriadok fakulty sa mení a dopĺňa takto: 

1. V čl. 9 sa za odsek 2 vkladá odsek 3, ktorý znie: 

„(3) Jednorazové štipendium môže byť priznané aj na podporu štúdia študijných programov, 

ktoré sa zameriavajú na štúdium práva presahujúceho oblasť právneho poriadku jedného či 

dvoch štátov a sú realizované v inom ako slovenskom alebo českom jazyku a na podporu štúdia 

študijných programov zameraných na právo Európskej únie a na šírenie a ochranu hodnôt 

Európskej únie. Za štúdium podľa tohto odseku sa považuje najmä štúdium študijného 

programu, ktorého obsahom je najmä právo Európskej únie, medzinárodné právo a ochrana 

ľudských práv, vrátane ich uplatňovania v jednotlivých členských štátoch a komparatívnych 

aspektov, ako aj štúdium doktorandských študijných programov, ak téma dizertačnej práce sa 

zameriava na šírenie a ochranu ľudských práv a hodnôt Európskej únie, vrátane historického 

kontextu, a to najmä v cudzom jazyku. Jednorazové štipendium podľa tohto odseku možno 

priznať len študentovi, ktorý si riadne plní svoje študijné povinnosti.“ 

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.  

 

2. Čl. 9 ods. 4 znie :   

„(4) Jednorazové štipendium sa priznáva najmä bez podania žiadosti. Dekan rozhoduje 

o priznaní jednorazového štipendia najmä z vlastného podnetu, na návrh prodekana, vedúceho 

katedry alebo riaditeľa ústavu alebo člena Akademického senátu fakulty; dekan nie je návrhom 

viazaný. Jednorazové štipendium podľa odseku 3 možno priznať aj na základe žiadosti študenta, 

pričom dekan môže stanoviť vopred podmienky a kritériá, na základe ktorých bude posudzovať 

priznanie štipendia.“  

 

3. Čl. 13 ods. 1 písm. d) znie: „d) z darov a z dedičstva a výnosov z nich, ako aj z grantov 

a nenávratných finančných príspevkov určených na štipendiá iných, ako podľa písmena a),“. 

 

4. V čl. 13 sa pripája odseky 5 a 6, ktoré znejú:  

„(5) Na štipendiá podľa čl. 9 ods. 3 možno použiť len vlastné zdroje podľa odseku 1 písm. b) 

až e).  

(6) Dekan môže v rozhodnutí podľa čl. 9 ods. 4, ktorým sa stanovujú podmienky a kritériá na 

priznanie štipendia podľa čl. 9 ods. 4 určiť celkovú sumu, ktorá sa použije na tieto štipendiá.“ 

5. V čl. 16 sa pripája odsek 5, ktorý znie:  

„(5) Pokiaľ má fakulta voči študentovi v deň priznania štipendia peňažnú pohľadávku, fakulta 

môže použiť priznané štipendium alebo jeho časť na úhradu tejto pohľadávky. Štipendium 
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priznané podľa čl. 9 možno použiť aj na úhradu školného alebo splátky školného na akademický 

rok, v ktorom bolo priznané štipendium, a to vrátane splátok splatných v budúcnosti.“  

 

6. V čl. 17 sa pripájajú odsek 4 a 5, ktoré znejú: 

„(4) Dodatok č. 1 k štipendijnému poriadku bol schválený Akademickým senátom fakulty dňa 

30. apríla 2020. 

(5) Dodatok č. 7 k tomuto študijnému poriadku nadobúda platnosť dňom schválenia 

Akademickým senátom fakulty a účinnosť dňa 1. mája 2020.“ 

 

 

Čl. 2 

 

(1) Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 4/2018 Štipendijný poriadok Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty bol schválený Akademickým senátom Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty dňa 30. apríla 2020.  

(2) Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 4/2018 Štipendijný poriadok Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty nadobúda účinnosť 1. mája 2020.  

 

 

   

 

doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. 

predseda AS PraF UK dekan PraF UK 
 

 


