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Čl. 1

Úvodné ustanovenia

1. Tento Štipendijný poriadok Univerzity J. Selyeho v Komárne (ďalej len „štipendijný

poriadok“) je vnútorným predpisom Univerzity J. Selyeho (ďalej len „UJS“) v zmysle

§ 15 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

2. Štipendijný poriadok ustanovuje základné princípy poskytovania štipendia študentom

UJS (ďalej len „študent“).

Čl. 2

Zdroje prostriedkov na štipendiá

1. Štipendiá sa vyplácajú z prostriedkov poskytnutých na tento účel zo štátneho rozpočtu

a z vlastných zdrojov prostredníctvom Štipendijného fondu UJS.

2. Na štipendiá z vlastných zdrojov sa vytvára časť Štipendijného fondu z 20% výnosov

UJS zo školného podľa § 92 ods. 20 zákona a z na to určených darov.

Čl. 3

Druhy štipendií

1. UJS  z prostriedkov  štátneho  rozpočtu  podľa  §  54,  96  a 96a  zákona  poskytuje

študentom:

a) sociálne štipendium,

b) motivačné štipendium,

c) štipendium  pre  študentov  tretieho  stupňa  štúdia  (ďalej  len  „doktorandské

štipendium“).

2. Motivačné štipendium podľa ods. 1. písm. b) sa priznáva na UJS ako:

a) prospechové štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností,

b) mimoriadne  štipendium za  dosiahnutie  vynikajúceho  výsledku v oblasti  štúdia,

výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti,

c) odborové štipendium pre študentov vybraných študijných odborov podľa § 96a

ods.1 písm. a) zákona.

3. UJS  priznáva  v  rámci  možností  študentom a  absolventom,  u  ktorých  od  riadneho

skončenia štúdia neuplynulo viac ako 90 dní, štipendiá z vlastných zdrojov podľa § 97

ods. 1 zákona.

4. Štipendium možno priznať študentovi za ten istý výsledok alebo činnosť len raz.
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Čl. 4

Sociálne štipendium

1. Podrobnosti  o priznávaní  sociálneho  štipendia  upravuje  §  96  zákona,  Vyhláška  č.

396/2008 Z. z.  o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl, v znení

neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“).

2. Z prostriedkov štátneho rozpočtu študentom UJS v dennej forme štúdia, študujúcim

v bakalárskom študijnom programe a magisterskom študijnom programe a študijných

programov podľa § 53 ods. 3 zákona, 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. 

3. Sociálne štipendium sa priznáva študentovi na základe písomnej žiadosti o priznanie

sociálneho  štipendia  za  podmienok  a spôsobom  upraveným  vyhláškou.  Žiadosť

o priznanie  sociálneho  štipendia  podáva  študent  cez  podateľňu  UJS  na  študijné

oddelenie fakulty, na ktorej je zapísaný v akademickom roku, v ktorom sa má sociálne

štipendium poskytovať.

4. Ak žiadosť o priznanie sociálneho štipendia nie je úplná, pretože k nej nie sú priložené

potrebné  doklady,  vyzve  študenta  príslušné  študijné  oddelenie  na  odstránenie

nedostatkov.  Výzva musí  obsahovať  presný dátum,  do ktorého je  študent  povinný

nedostatky  odstrániť,  a poučenie  o možnosti  zastavenia  konania.  Po  odstránení

nedostatkov  bude  sociálne  štipendium  priznané  a vyplatené  podľa  odseku  3.  Ak

študent  v určenej  lehote  nedostatky  neodstráni,  fakulta  UJS  konanie  o priznanie

sociálneho štipendia zastaví.

5. O nároku  na  priznanie  sociálneho  štipendia  rozhoduje  dekan  fakulty,  ktorá

zabezpečuje príslušný študijný program. V prípade, ak študent nesplní podmienky na

priznanie sociálneho štipendia, UJS sociálne štipendium neprizná.

6. Rozhodnutie dekana fakulty o priznaní sociálneho štipendia musí byť písomné a musí

obsahovať  výrok  o priznaní  sociálneho  štipendia,  jeho  výšku,  formu  vyplácania,

obdobie na ktoré sa štipendium priznáva, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať

žiadosť  o preskúmanie  rozhodnutia.  Rozhodnutie  sa  doručí  študentovi  poštou  do

vlastných rúk, alebo osobne, povereným pracovníkom UJS.

7. UJS  rozhodne  o žiadosti  do  30  dní  od  doručenia  žiadosti,  v zložitých  prípadoch

najneskôr do 60 dní.

8. Sociálne štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola

žiadosť podaná a do konca mesiaca jún príslušného akademického roka. U študenta,

ktorý  je  nezaopatreným  dieťaťom  a je  obojstranná  sirota  alebo  má  upravenú

vyživovaciu  povinnosť  od  oboch  rodičov,  sa  sociálne  štipendium  priznáva  aj  na

mesiace júl a august príslušného akademického roka.

9. Sociálne  štipendium možno  priznať  najdlhšie  do  konca  mesiaca,  v ktorom študent

prestane byť študentom.
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10. UJS poskytuje sociálne štipendium v priznanej 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.

11. V prípade,  že  dôjde  k zmene  podmienok,  za  ktorých  bolo  štipendium priznané,  je

povinnosťou poberateľa štipendia neodkladne túto skutočnosť oznámiť tam, kde bola

žiadosť podaná.

Čl. 5

Prospechové štipendium

1. Prospechové  štipendium  priznáva  rektor  UJS  na  návrh  Štipendijnej  komisie  UJS

(ďalej  len  „štipendijná  komisia“)  študentovi  študijného  programu  študujúcemu

v dennej a v externej forme štúdia na UJS okrem študijných programov tretieho stupňa

za vynikajúce plnenie študijných povinností v predchádzajúcom semestri.

2. Štipendijná  komisia  sa  vyjadruje  k  podkladom  fakúlt  na  prospechové  štúdia  a

predkladá návrhy rektorovi na priznávanie prospechového štipendia.

3. Podklady z predchádzajúceho obdobia  pre štipendijnú  komisiu pripravia  jednotlivé

fakulty do troch týždňov po uplynutí skúškového obdobia predchádzajúceho semestra.

4. Plnenie študijných povinností študentom sa posudzuje osobitne pre jednotlivé fakulty

UJS. 

a) Počet študentov fakulty, ktorým sa v zimnom semestri priznáva prospechové

štipendium za predchádzajúci semester štúdia,  je desatina z počtu študentov

fakulty  študujúcich  dennou  formou  a  desatina  z  počtu  študentov  fakulty

študujúcich externou formou zapísaných na konci predchádzajúceho obdobia

(t. j. 31. augusta príslušného kalendárneho roku). Ak takto získané číslo nie je

celé, upravuje sa na najbližšie celé číslo nahor. 

b) Počet študentov fakulty,  ktorým sa v letnom semestri  priznáva prospechové

štipendium za predchádzajúci semester, je desatina z počtu študentov fakulty

študujúcich dennou formou a desatina z počtu študentov fakulty študujúcich

externou formou zapísaných na konci predchádzajúceho obdobia (t.j. deň pred

začatím letného semestra). Ak takto získané číslo nie je celé, upravuje sa na

najbližšie celé číslo nahor. 

5. Jednotlivé fakulty si zostavia poradovníky zo študentov, ktorí spĺňajú podmienky v

posudzovanom období:

a) mali absolvované predmety okrem uznaných so súčtom minimálne 25 kreditov,

b) úspešne  absolvovali  povinné  a  povinne  voliteľné  predmety  zaradené  do

študijného programu, ktoré si zapísali v príslušnom semestri štúdia.

6. Plnenie študijných povinností študentom sa posudzuje v termínoch uvedených v ods. 4

a) a b) podľa: 
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a) kvality  dosiahnutých  študijných  výsledkov  v  povinných  predmetoch  podľa

písm.  b)  ods.  5  –  kvantitatívne  posúdenie  vyjadríme  pomocou  váženého

študijného priemeru (ďalej len „VŠP“) z povinných predmetov, 

b) kvality dosiahnutých študijných výsledkov v predmetoch podľa písm. b) ods. 5

–  kvantitatívne  posúdenie  vyjadríme  pomocou VŠP z  povinných a  povinne

voliteľných predmetov, 

c) kvality  dosiahnutých  študijných  výsledkov  všetkých  predmetoch  študijného

programu, ktoré si študent zapísal v príslušnom semestri štúdia – kvantitatívne

posúdenie vyjadríme pomocou VŠP, 

d) vyšší počet kreditov získaných za hodnotený semester. 

7. Pre jednotlivé fakulty si zostavia poradovníky zo študentov, ktorí spĺňajú podmienku

ods. 5. Poradovník sa zostavuje podľa bodu a) ods. 6. V prípade totožného VŠP bodu

a) sa o poradí rozhoduje na základe bodu b), v prípade totožného VŠP aj bodu b) sa o

poradí rozhoduje na základe bodu c) ods. 6, resp. ak ani toto kritérium nerozhoduje,

tak podľa bodu d) ods. 6. Do poradovníka sa nezaraďujú a prospechové štipendium

nemôžu získať študenti, ktorí mali v predchádzajúcom semestri prerušené štúdium. 

8. V prípade rovnosti kritérií bodu a), b), c) a d) ods. 6 sa zohľadňujú ďalšie kritériá a to

v tejto postupnosti: 

a) počet pokusov potrebných na úspešné absolvovanie predmetu podľa písmena

a) ods. 6. 

b) umiestnenie sa na medzinárodnej, národnej, fakultnej úrovni VAŠ, 

c) aktivity prospešné pre univerzitu alebo fakultu. 

9. Poradovníky sa môžu na fakultách zostaviť podľa rozhodnutia dekanov osobitne pre

jednotlivé  študijné  programy,  skupiny študijných programov,  resp.  podľa  ročníkov

štúdia.

10. V prípade,  že dekan fakulty sa rozhodne o zostavení  poradovníkov na nasledujúci

semester zvlášť podľa ods. 9 presné pravidlá vytvárania týchto skupín a rozdelenia

štipendií medzi určenými skupinami študentov musí zverejniť na internetovej stránke

fakulty  a  oznámiť  to  písomne  aj  predsedovi  štipendijnej  komisie  do  začiatku

nasledujúceho semestra. Toto rozhodnutie dekana musí obsahovať postup zostavenia

fakultného poradovníka, aby výsledný počet navrhovaných neprevyšoval počet podľa

ods. 4.

11. Prospechové štipendium sa priznáva študentovi UJS vo výške stanovenej rektorom na

návrh štipendijnej komisie.

12. Prospechové štipendium sa vypláca v príslušnom semestri jednorazovo a priznáva sa

podľa umiestnenia sa v poradovníku podľa ods. 7 resp. 8 vo výške podľa ods. 11.
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Čl. 6

Mimoriadne štipendium

1. Mimoriadne  štipendium možno  priznať  študentovi  prvého  alebo  druhého  stupňa a

študijného  programu  podľa  §  53  ods.  3,  za dosiahnutie  vynikajúceho  výsledku

v oblasti štúdia, výskumu a vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti.

2. Ako  mimoriadne  štipendium  možno  priznať  štipendium  aj  pre  študentov

pristupujúcich k záverečným štátnym skúškam s vynikajúcimi študijnými výsledkami.

3. Písomný  návrh  na  štipendium  na  základe  ods.  1.  podávajú  dekani  predsedovi

štipendijnej  komisie  s  odôvodnením  a  príslušnou  dokumentáciou  o dosiahnutom

výsledku.  Návrh  prerokuje  štipendijná  komisia  a  keď  to  uzná  za  opodstatnené,

navrhuje rektorovi priznanie štipendia vo výške určenej štipendijnou komisiou.

4. O výške a pridelení mimoriadneho štipendia na základe návrhu rozhoduje rektor UJS.

5. O priznanie  mimoriadneho  štipendia  študent  nežiada  a jeho  priznanie  nie  je

nárokovateľné.

Čl. 7

Odborové štipendiá

1. V študijných odboroch určovaných v metodike podľa § 89 ods. 8 zákona na základe

analýz  a  prognóz  vývoja  trhu  práce,  so  zohľadnením  študijných  výsledkov  z

predchádzajúceho  štúdia  UJS  priznáva  odborové  štipendium  najviac  päťdesiatim

percentám študentov určeného študijného odboru.

Čl. 8

Štipendiá z vlastných zdrojov

1. Z vlastných  zdrojov  UJS  môže  priznať  v rámci  svojich  možností  študentom  a

absolventom,  u ktorých od riadneho skončenia štúdia neuplynulo  viac ako 90 dní,

štipendiá za 

a) vynikajúce  plnenie  študijných  povinností  (s  prihliadnutím  na  prospechové

štipendiá podľa čl. 5),

b) dosiahnutie  vynikajúceho  výsledku  v oblasti  štúdia,  výskumu  a  vývoja,

umeleckej alebo športovej činnosti , 

c) za reprezentáciu UJS,

d) za organizačné aktivity v záujme UJS,

e) za  organizačné  aktivity  v  rámci  Študentskej  samosprávy  UJS  (ďalej  len

„študentská samospráva“) pre prospech UJS,

f) ako  jednorazová,  alebo  pravidelná  sociálna  podpora  v životných  situáciách

hodných osobitného zreteľa.
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2. UJS z vlastných zdrojov priznáva väčšinou jednorazové štipendiá, ale môže priznať aj

pravidelnú sociálnu podporu.

3. O priznanie štipendia podľa ods. 1 písm. a) až e) študent nežiada. Dekani alebo ďalší

vedúci pracovníci UJS môžu podať písomný návrh na priznanie štipendia podľa ods. 1

písm.  a)  až  d),  predseda  študentskej  samosprávy  môže  podať  písomný  návrh  na

priznanie  štipendia  podľa  ods.  1  písm.  d)  a  e).  Návrhy  sa  podávajú  predsedovi

štipendijnej komisie v písomnej aj elektronickej podobe. Návrh na priznanie štipendia

musí obsahovať odôvodnenie a výšku navrhovaného štipendia.

4. Pre štipendiá podľa ods. 1 písm. e) je vyhradených 25% zdrojov podľa čl. 2 ods. 2.

5. O priznanie štipendia sociálneho charakteru (ods. 1 písm. f) musí študent požiadať

dekana fakulty, na ktorej je zapísaný. Žiadosť podá cez študijné oddelenie príslušnej

fakulty.  Žiadosť  musí  obsahovať  príslušné  doklady  (podobne  ako  pri  žiadaní

sociálneho  štipendia).  Dekan  preskúma žiadosť  a v opodstatnenom prípade  postúpi

písomnú žiadosť s návrhom na prijatie k štipendijnej komisie.

6. Študent  je  povinný  najneskôr  do  ôsmich  dní  písomne  oznámiť  štipendijnému

referentovi každú zmenu údajov, ktorými odôvodňoval žiadosť o priznanie štipendia.

7. Štipendiá sa priznávajú maximálne na dobu jedného akademického roku a ich výplata

musí byť zaručená objemom prostriedkov, ktoré má univerzita na výplatu štipendií

k dispozícii. O priznaní štipendia podľa ods. 1 s konečnou platnosťou rozhoduje rektor

na návrh štipendijnej komisie.

8. Na štipendiá priznávané z vlastných zdrojov nemá študent právny nárok.

Čl. 9

Cena rektora, Cena najlepšej záverečnej práce

1. Rektor UJS s udelením Ceny rektora a Ceny najlepšej záverečnej práce priznáva aj

jednorázové finančné hodnotenie vo forme štipendia.

2. Návrhy na Cenu rektora UJS z každej fakulty predložia dekani rektorovi. K návrhu sa

priloží odôvodnenie návrhu a priemer študijných výsledkov študenta. Táto cena bude

pridelená  každý  rok  študentovi  alebo  absolventovi  za  fakultu  v  rámci  promócie

absolventov.

3. Cena  najlepšej  záverečnej  práce  sa  vzťahuje  na  bakalárske  a  diplomové  práce.

Celkovo táto cena je udelená dvom študentom na každej fakulte (a to 1 študentovi na

I. stupni, 1 študentovi na II. stupni štúdia). Návrhy na cenu najlepšej záverečnej práce

predkladá dekan fakulty s odôvodnením.

4. Štipendijná  komisia  k  návrhom  podľa  ods.  2  a  3  zaujme  všeobecné  stanovisko,

v ktorom na základe finančných možností UJS navrhuje rektorovi výšku pre jednotlivé

druhy štipendií. Navrhovateľ štipendia podľa ods. 2 a 3 pošle kópiu návrhu v písomnej

aj elektronickej podobe aj štipendijnému referentovi UJS.

5. V prípade priznania štipendia podľa Čl. 9 študentovi UJS štipendium bude vyplatené

ako mimoriadne štipendium, v prípade absolventa ako štipendium z vlastných zdrojov.
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Čl. 10

Výplata štipendií

1. O priznaní  štipendia podľa čl.  5 až 8 rozhoduje konečnou platnosťou rektor  UJS

spravidla na návrh štipendijnej komisie. 

2. O priznaní štipendia podľa ods. 1 dostane študent od štipendijného referenta písomné

rozhodnutie  v elektronickej  forme  prostredníctvom  AIS  UJS,  alebo  e-mailového

systému UJS s uvedením výšky štipendia a odôvodnenia priznania.

3. Výplata štipendií podľa ods. 1 sa uskutočňuje bezhotovostným bankovým prevodom

na  číslo  bankového  účtu  študenta  vedeného  v  Slovenskej  republike,  ktoré  má

zaevidované  v  AIS  UJS.  Študent  je  povinný  najneskôr  do  5  pracovných  dní  po

doručení rozhodnutia o priznaní štipendia prekontrolovať správnosť čísla bankového

účtu a v prípade nesprávnosti alebo ak tam tento údaj nie je zabezpečiť jeho opravu

alebo doplnenie.

4. Výplata štipendií podľa ods. 1 sa uskutočňuje po kontrole čísel bankových účtov po

uplynutí 5 pracovných dní po doručení rozhodnutia o priznaní štipendia v termíne do

troch týždňov od oznámenia rozhodnutia o priznaní štipendia.

5. Študent nesie zodpovednosť za to, ak štipendium nedostane z dôvodu, že v AIS UJS

nemá  zaevidované  správne  svoje  číslo  bankového  účtu  a  nezabezpečil  ani  jeho

opravu podľa ods. 3.

6. Ak študent nemá zaevidované v AIS svoje číslo bankového účtu a nezabezpečil ani

jeho doplnenie podľa ods. 3,  bude mu výplata  štipendia zastavená a bude mu na

základe  žiadosti  študenta  podanej  do  konca  akademického  roka  určený náhradný

termín.  Ak  študent  nezabezpečí  zaevidovanie  svojho  čísla  bankového  účtu  ani  v

náhradnom termíne, stratí nárok na štipendium.

7. Výplata štipendia môže byť pozastavená v prípade, ak si študent neplní povinnosti

podľa § 71 zákona, alebo sa dopustí disciplinárneho priestupku podľa § 72 zákona.

Po skončení konania, ktorého predmetom je porušenie povinnosti študenta, rozhodne

rektor alebo dekan o ďalšej výplate priznaného štipendia.

8. Ak je študent znovu zapísaný na štúdium po prerušení štúdia ešte v dobe, na ktorú

mu bolo štipendium priznané pred prerušením štúdia, vzniká mu nárok na opätovné

vyplácanie už priznaného štipendia. Študent však musí požiadať o vyplácanie tohto

štipendia podaním novej žiadosti.

9. Neoprávnene  prevzaté  štipendium  je  študent  povinný  vrátiť  podľa  osobitného

predpisu1.

1 § 451 a § 458 Občianskeho zákonníka
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Čl. 11

Doktorandské štipendiá

1. V  zmysle  §  54  zákona  UJS  poskytuje  doktorandské  štipendium  študentom

doktorandského programu v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte

EÚ počas trvania štandardnej dĺžky štúdia študijného programu, na ktorý boli prijatí,

ak už nezískali vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.

2. Doktorandské štipendium sa poskytuje:

a) do vykonania dizertačnej skúšky najmenej vo výške 9. platovej triedy a prvého

platového stupňa podľa zákona č.  553/2003 Z. z.  o  odmeňovaní  niektorých

zamestnancov  pri  výkone  práce  vo  verejnom  záujme  v  znení  neskorších

predpisov,

b) po vykonaní dizertačnej skúšky najmenej vo výške 10. platovej triedy a prvého

platového  stupňa  podľa  podľa  zákona  č.  553/2003  Z.  z.  o  odmeňovaní

niektorých  zamestnancov  pri  výkone  práce  vo  verejnom  záujme  v  znení

neskorších predpisov.

3. Štipendium sa poskytuje najneskôr ku 10. dňu každého mesiaca po mesiaci, za ktorý

sa štipendium vypláca, a to prevodom na osobné účty. V prípade, že študent ukončí

štúdium pred koncom príslušného mesiaca, štipendium sa kráti o alikvotnú časť.

4. UJS  priznáva  štipendium  doktorandovi  podľa  odseku  2.  písm.  a),  po  odovzdaní

písomného návrhu príslušného dekana a podkladových materiálov, ktoré sú: kópia o

prijatí  na  štúdium  a  zápisný  list  študenta  na  úsek  prorektora  pre  vzdelávanie  a

starostlivosť o študentov.

5. UJS  priznáva  štipendium  doktorandovi  podľa  odseku  2.  písm.  b),  po  odovzdaní

písomného návrhu príslušného dekana a  podkladových materiálov,  ktoré sú:  kópie

protokolov  o  vykonaní  dizertačnej  skúšky  na  úsek  prorektora  pre  vzdelávanie  a

starostlivosť o študentov do troch pracovných dní od vykonania dizertačnej skúšky.

Čl. 12

Štipendijná komisia

1.  Členmi štipendijnej komisie sú prorektor pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov,

štipendijný referent,  zástupcovia všetkých fakúlt  – jedna osoba za zamestnaneckú

časť a jedna osoba za študentskú časť akademickej obce fakulty navrhnutá dekanom

v súlade s vnútornými predpismi fakulty – a zástupca študentskej samosprávy.

2. Členov komisie vymenúva a odvoláva rektor na základe písomných návrhov podľa

ods. 1.

3. Predsedom  štipendijnej  komisie  je  prorektor  pre  vzdelávanie  a  starostlivosť

o študentov.
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4. Štipendijná  komisia  je  uznášaniaschopná,  ak  je  na  jej  zasadnutí  prítomná

nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na prijatie rozhodnutia komisie je potrebný

súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

5. Pôsobnosť štipendijnej komisie:

a) preskúmať  návrhy  a predkladať  stanoviská  na  priznávanie  motivačného

štipendia,

b) preskúmať  návrhy,  resp.  žiadosti  a predkladať  stanoviská  na  priznávanie

štipendií z vlastných zdrojov,

c) plniť iné úlohy podľa vnútorných predpisov UJS.

6. Štipendijná komisia zverejní podklady pre rokovania, návrhy, zápisnice zo zasadnutí

komisie, návrhy pre rektora UJS a rozhodnutie rektora v AIS UJS.

Čl. 13

Preskúmanie rozhodnutia

1. Študent  môže  v lehote  do  15  dní  odo  dňa  doručenia  rozhodnutia  požiadať  o jeho

preskúmanie.  Žiadosť  o preskúmanie  podáva  orgánu,  ktorý  rozhodnutie  vydal.

V prípade  sociálnych  štipendií  žiadosť  o  preskúmanie  rozhodnutia  podáva  študent

Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR.

2. Ak rozhodnutie  vydal dekan, môže žiadosti  sám vyhovieť,  ak zistí,  že rozhodnutie

bolo  vydané  v rozpore  s týmto  Štipendijným  poriadkom.  Inak  postúpi  žiadosť

rektorovi. Rektor zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore s týmto Štipendijným

poriadkom.  Inak  žiadosť  zamietne  a pôvodné  rozhodnutie  potvrdí.  Ak  rozhodnutie

vydal  rektor,  môže  sám  žiadosti  vyhovieť,  ak  zistí,  že  rozhodnutie  bolo  vydané

v rozpore  s týmto  Štipendijným  poriadkom.  Inak  žiadosť  zamietne  a pôvodné

rozhodnutie potvrdí.

Čl. 14

Záverečné ustanovenia

1. Štipendijný poriadok UJS je platný pre všetky fakulty a univerzitné pracoviská UJS.

2. Tento štipendijný poriadok prerokoval a schválil Akademický senát UJS v Komárne

dňa 1. 7. 2013.

3. Štipendijný poriadok UJS nadobúda platnosť 2. 7. 2013 a účinnosť 1. 8. 2013.

…....................................... …............................................

RNDr. Zuzana Árki, PhD. doc. RNDr. János Tóth, PhD.

predseda AS UJS          rektor UJS       
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