
ŠTIPENDIÁ na FTVŠ UK (2020) 

 

Pre udeľovanie a priznávanie štipendií na FTVŠ UK platí Vnútorný predpis č. 9/2018 schválený 

Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave, Štipendijný poriadok Univerzity 

Komenského v Bratislave (ďalej len vnútorný predpis). 

Pre jednotlivé štipendiá, resp. ich udeľovanie a priznávanie platia druhá, tretia a štvrtá časť 

vnútorného predpisu. 

 

Odborové štipendium sa priznáva v súlade s metodikou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu 

fakultám a ďalší súčastiam UK na kalendárny rok 2020 a v súlade s čl. 5 vnútorného predpisu. Na FTVŠ 

UK možno odborové štipendium priznať študentom nasledovných predmetov v rámci učiteľstva: 

geografia, biológia. Koeficient uplatnenia absolventov (KAP) musí byť vyšší ako 0,94. Pre študijný 

program učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii je KAP 0,986. 

V súlade s čl. 5, ods. 10, písm. a) vnútorného predpisu, je hranica váženého študijného priemeru pre 

priznanie odborového štipendia v prípade bakalárskeho štúdia študijných programov učiteľstvo 

telesnej výchovy a geografie a učiteľstvo telesnej výchovy a biológie 1,33. 

V súlade s čl. 5, ods. 10, písm. a) vnútorného predpisu, je hranica váženého študijného priemeru pre 

priznanie odborového štipendia v prípade magisterského štúdia študijných programov učiteľstvo 

telesnej výchovy a geografie a učiteľstvo telesnej výchovy a biológie 1,57. 

V súlade s čl. 5, ods. 10, písm. b) vnútorného predpisu, študent, ktorý sa domnieva, že splnil kritériá 

pre priznanie odborového štipendia, môže namietať nepriznanie odborového štipendia písomne so 

zdôvodnením prostredníctvom študijného oddelenia FTVŠ UK. 

 

Prospechové štipendium sa priznáva v súlade s  čl. 6 vnútorného predpisu. 

V súlade s čl. 6, ods. 2 vnútorného predpisu je hranica váženého študijného priemeru na priznanie 

prospechového štipendia pre študentov bakalárskeho štúdia 1,70. 

V súlade s čl. 6, ods. 4 a 5 vnútorného predpisu je hranica váženého študijného priemeru na priznanie 

prospechového štipendia pre študentov magisterského štúdia 1,40. 

V súlade s čl. 6, ods. 11, písm. b) vnútorného predpisu, študent, ktorý sa domnieva, že splnil kritériá 

pre priznanie prospechového štipendia, môže namietať nepriznanie prospechového štipendia 

písomne so zdôvodnením prostredníctvom študijného oddelenia FTVŠ UK. 
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