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 V Ý Z V A 

na podávanie podkladov o priznanie jednorazového štipendia 

za akademický rok 2021/2022 

 

V súlade s ustanovením čl. 9, ods. 3, písm. b), Vnútorného predpisu č. 5/2022, Štipendijný poriadok 

Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a športu (ďalej „FTVŠ UK“), vydávam túto 

výzvu na podávanie podkladov o priznanie jednorazového štipendia pre študentov FTVŠ UK. 

  

Vnútorný predpis č. 5/2022, Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty 

telesnej výchovy a športu: 

https://fsport.uniba.sk/fileadmin/ftvs/legislativa/vnutorne_predpisy/rok_2022/5_2022_Stipendijny_por

iadok_FTVS_UK.pdf  

  

Jednorazové štipendium možno priznať za činnosti uvedené v čl. 9, ods. 2, Vnútorného predpisu 

č. 5/2022, Štipendijný poriadok FTVŠ UK. Za činnosti uvedené v citovanom článku pod písmenami a), b), 

c), h), i), priznáva dekan bez dodania podkladov.  

 Podklady, na základe ktorých sa bude priznávať jednorazové štipendium podľa bodov d), e), f), g) 

citovaného článku musia byť v súlade s nasledovnými skutočnosťami: 

1. Jasne uvedené meno a priezvisko študenta, názov relevantného podujatia a dátum jeho konania. 

Pozor, dátum musí byť v akademickom roku 2021/2022, t. j. od 01.09.2021 do 31.08.2022.  

2. V prípade, keď podáva návrh vedúci katedry alebo prodekan podľa čl. 3, písm. a) citovaného 

predpisu, je vhodné vopred sa dohodnúť so študentmi, aby za rovnaké podujatie nepodávali 

podklady samostatne. 

3. Jednorazové štipendium nemožno priznať študentovi, ktorý mal v minulom akademickom roku 

(2021/2022) prerušené štúdium alebo nebol študentom FTVŠ UK. 

Podklady v printovej podobe, t. j.:  

- zo strany študentov fotokópie diplomov, súpisiek alebo iných relevantných dokladov odovzdať 

na študijné oddelenie FTVŠ UK do priečinka „Patrícia Hanúsková“ do 16. novembra 2022. 

https://fsport.uniba.sk/fileadmin/ftvs/legislativa/vnutorne_predpisy/rok_2022/5_2022_Stipendijny_poriadok_FTVS_UK.pdf
https://fsport.uniba.sk/fileadmin/ftvs/legislativa/vnutorne_predpisy/rok_2022/5_2022_Stipendijny_poriadok_FTVS_UK.pdf


- návrhy zo strany zo strany vedúcich katedier alebo prodekanov odovzdať podpísané na študijné 

oddelenie FTVŠ UK do priečinka „Patrícia Hanúsková“ do 16. novembra 2022. 

 

 

Bratislava 27.10.2022 

prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.  

dekan FTVŠ UK   


