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ŠTIPENDIJNÝ  PORIADOK 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
Úplné znenie Štipendijného poriadku Univerzity Pavla Jozef Šafárika 

v Košiciach v znení Dodatkov č. 1 až  č. 5 
 

 

Tento Štipendijný poriadok Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „Štipendijný 

poriadok“) je 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 „ZVŠ“) vnútorným 

predpisom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „UPJŠ“). 

 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Tento Štipendijný  poriadok upravuje poskytovanie štipendií študentom UPJŠ. 

2. Štipendijný poriadok sa vzťahuje na všetkých študentov bakalárskych, magisterských, 

doktorských a doktorandských študijných programov, ktoré uskutočňuje UPJŠ a jej fakulty. 

3. Štipendium možno poskytovať aj občanom Slovenskej republiky, alebo osobám s  trvalým 

pobytom na území SR, ktorí v rámci vysokoškolského štúdia na UPJŠ študujú na vysokých 

školách v zahraničí. 

 

 

Článok 2 

Zdroje a druhy štipendií 
 

1. UPJŠ poskytuje študentom štipendiá z prostriedkov poskytnutých na tento účel zo štátneho 

rozpočtu a z vlastných zdrojov prostredníctvom štipendijného fondu. 

2. Z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytuje UPJŠ tieto druhy štipendií: 

a) Sociálne štipendium, 

b) Motivačné štipendium, 

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

 

 



 

Článok 3 

Sociálne štipendium 
 

1. Sociálne štipendium sa priznáva na základe ustanovených podmienok študentom študijných 

programov  prvých dvoch stupňov a študijných programov podľa § 53 ods. 3 ZVŠ, ktorí majú 

trvalý pobyt v Slovenskej republike. Sociálne štipendium prispieva na úhradu nákladov 

spojených so štúdiom. Na sociálne štipendium má študent právny nárok. 

2. Na sociálne štipendium nemá nárok študent, 

a) ktorý študuje študijný program prvého stupňa, ak už dosiahol vysokoškolské vzdelanie 

prvého stupňa, 

b) ktorý už dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, 

c) ktorému bolo poskytnuté sociálne štipendium v príslušnom roku štúdia alebo v jeho časti 

v študijnom programe príslušného stupňa vysokoškolského vzdelania, na účely tohto odseku 

sa prvé tri roky štúdia v študijných programoch podľa § 53 ods. 3 ZVŠ považujú za štúdium 

v študijnom programe prvého stupňa a štvrtý a ďalšie roky štúdia za štúdium v študijnom 

programe druhého stupňa, pričom štvrtý rok štúdia v študijnom programe podľa § 53 ods. 3 

ZVŠ je na účely tohto odseku považovaný za  prvý rok štúdia v študijnom programe 

druhého stupňa a ďalšie roky štúdia primerane; doba, počas ktorej študent poberal 

v príslušnom roku štúdia sociálne štipendium, sa zaokrúhľuje na celé roky smerom nahor, 

d) ktorý  príslušný študijný program študuje dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia, 

e) ktorý študuje externou formou štúdia. 

3. Študentovi so zdravotným postihnutím sa môže priznať sociálne štipendium aj po prekročení 

štandardnej dĺžky štúdia, ak je toto prekročenie spôsobené jeho zdravotným postihnutím. 

4. Sociálne štipendium možno priznať študentovi na základe písomnej žiadosti o priznanie 

sociálneho štipendia. Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia podáva študent na študijnom 

referáte univerzity, alebo na študijnom referáte príslušnej fakulty, ak sa študijný program 

uskutočňuje na fakulte, v akademickom roku, v ktorom sa má sociálne štipendium poskytovať. 

5. V prípade nekompletnej žiadosti vyzve rektor alebo dekan, ak sa študijný program uskutočňuje 

na fakulte, študenta o bezodkladné doplnenie dokladov, alebo si vyžiada potrebné vysvetlenie. 

6. Pre priznanie sociálneho štipendia je rozhodujúci príjem študenta a s ním spoločne 

posudzovaných osôb. Rozhodujúci príjem, okruh spoločne posudzovaných osôb, hranicu 

príjmu na vznik nároku na sociálne štipendium a ďalšie podrobnosti o priznávaní sociálneho 

štipendia ustanovuje vyhláška Ministerstva školstva SR č. 102/2006 Z. z. o priznávaní 

sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov a zákon  č. 

601/2003 Z.z. o životnom minime  a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

7. Rozhodnutie rektora alebo dekana fakulty, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, 

o priznaní sociálneho štipendia musí byť písomné a musí obsahovať výrok o priznaní 

sociálneho štipendia, jeho výšku, formu vyplácania, termíny výplaty, odôvodnenie a poučenie 

o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Rozhodnutie sa doručí poštou do 

vlastných rúk, alebo osobne, povereným pracovníkom fakulty.  

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

podaná, 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. 

10. UPJŠ 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. 

 



 

Článok 4 

Motivačné štipendium 
 

1. UPJŠ priznáva študentom z prostriedkov štátneho rozpočtu  motivačné štipendium: 

a) vo forme odborového štipendia päťdesiatim percentám študentov v študijných odboroch 

určených MŠVVaŠ SR v metodike podľa §83 ods.8 ZVŠ so zohľadnením študijných 

výsledkov z predchádzajúceho obdobia; ak ide o študenta študijného programu prvého 

stupňa, v prvom roku štúdia sa zohľadnia študijné výsledky z posledného roku štúdia na 

strednej škole, 

b) vo forme prospechového štipendia desiatim percentám študentov v dennej forme štúdia 

okrem študentov tretieho stupňa a desiatim percentám študentov v externej forme štúdia 

okrem študentov tretieho stupňa za vynikajúce plnenie študijných povinností 

v predchádzajúcom akademickom roku, 

c) vo forme výročných cien rektora. 

2. Odborové i prospechové štipendium priznáva rektor, alebo dekan fakulty, ak sa študijný 

program uskutočňuje na fakulte, v októbri príslušného akademického roka. V písomnom 

rozhodnutí uvedie výšku priznaného štipendia a odôvodnenie priznania. 

3. Na posúdenie kvality plnenia študijných povinností slúži výpočet váženého študijného 

priemeru za predchádzajúci akademický rok. Na tomto základe sa na fakultách (a na univerzite 

pre všetky univerzitou poskytované študijné programy) zostavia poradovníky študentov. 

Poradovníky sa zostavujú zvlášť pre dennú formu a zvlášť pre externú formu štúdia. 

Poradovníky sa môžu na fakultách zostaviť podľa rozhodnutia dekanov  osobitne pre jednotlivé 

študijné programy, skupiny študijných programov alebo roky štúdia. Poradie sa začína 

študentmi, ktorí dosiahli najlepší vážený študijný priemer. 

4. Do poradovníka sa nezaraďujú a prospechové štipendium nemôžu získať študenti, ktorí: 

a) mali v predchádzajúcom akademickom roku prerušené štúdium, alebo  

b) si v predchádzajúcom akademickom roku zapísali študijné predmety vo výmere  

menej ako 50 kreditov, alebo 

c) v predchádzajúcom akademickom roku neabsolvovali úspešne jeden alebo viac zo  

zapísaných predmetov.  

5. Prospechové štipendium sa vypláca v príslušnom akademickom roku jednorazovo a priznáva sa 

podľa umiestnenia v poradovníku podľa ods. 3 tohto článku študentom umiestneným v prvej 

desatine z celkového počtu študentov evidovaných v príslušnom študijnom programe v dennej 

a externej forme štúdia okrem študijných programov tretieho stupňa ku 31. októbru 

akademického roka, za ktorý sa štipendium vypláca.   

6. V prípade rovnosti váženého študijného priemeru na hranici 10% sa zohľadňujú ďalšie kritériá 

a to v tejto postupnosti: 

a) vyšší počet kreditov získaných za hodnotený akademický rok, 

b) nižší počet pokusov potrebných na úspešné absolvovanie predmetov, 

c) vážený študijný priemer dosiahnutých výsledkov v povinných predmetoch, 

d) umiestnenie na medzinárodnej, národnej, fakultnej úrovni ŠVOČ, 

e) aktivity prospešné pre univerzitu alebo fakultu (práca v univerzitnom, fakultnom  

senáte, ŠIR a pod.).  

7. Výročné ceny rektora udeľuje rektor jednorazovo:  

a) spravidla ku koncu letného semestra príslušného akademického roku študentom  

prvých dvoch stupňov študijných programov v dennej  a externej forme za vynikajúce    

výsledky reprezentujúce univerzitu v oblasti výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej 

činnosti, ako aj za vykonanie príkladného činu alebo prejavenie príkladného občianskeho 

postoja; 



b) na slávnostných promóciách absolventom študijných programov prvého a druhého stupňa 

štúdia za vynikajúce študijné výsledky počas celej doby ich štúdia. Za vynikajúci študijný 

výsledok počas celej doby štúdia sa pre potreby tohto Štipendijného poriadku považuje 

vážený študijný priemer za celé štúdium do 1,10 vrátane a vykonanie všetkých súčastí 

štátnej skúšky s hodnotením známkou A. 

8. Písomné návrhy na udelenie výročných cien podľa ods. 7 písm. a) tohto článku spolu so 

zdôvodnením a potrebnými dokladmi predkladajú dekani fakúlt a vedúci pracovísk 

garantujúcich univerzitné študijné programy na študijný referát univerzity najneskôr ku 15. 

júnu príslušného roku. Návrhy sa môžu týkať iba aktivít vykázaných v období od 16. júna 

predchádzajúceho roku do 15. júna príslušného roku. 

9. Výročnú cenu podľa tohto článku môže udeliť aj rektor z vlastného  podnetu, a to v priebehu 

celého akademického roka.  

10. Na posúdenie návrhov na udelenie výročných cien podľa ods. 7 písm. a) tohto článku menuje 

rektor komisiu zloženú zvyčajne z prorektora pre vzdelávanie a prodekanov pre vzdelávanie.  

Komisia na zasadnutí podľa ňou stanovených pravidiel vypracuje spoločný návrh, ktorý postúpi 

rektorovi najneskôr do 30. júna príslušného roku.  

11. Písomné návrhy na udelenie výročných cien podľa ods. 7 písm. b) tohto článku, spolu 

s dokumentáciou o dosahovanom prospechu počas celej doby štúdia predkladajú dekani fakúlt 

a vedúci pracovísk garantujúcich univerzitné študijné programy na študijný referát univerzity 

najneskôr jeden týždeň pred dňom promócií v príslušnom študijnom programe. Študijný referát 

postúpi návrh rektorovi. 

12. O priznanie motivačného štipendia študent nežiada a na jeho priznanie nie je právny nárok. 

 

 

Článok 5 

Doktorandské štipendium 
 

1. UPJŠ poskytuje doktorandské štipendium všetkým študentom doktorandského programu 

v dennej forme štúdia počas trvania štandardnej dĺžky štúdia študijného programu, na ktorý boli 

prijatí, ak už nezískali vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa. 

2. Doktorandské štipendium sa poskytuje vo výške: 

a)  najmenej 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, a to pre doktorandov v dobe od zápisu na doktorandské štúdium až po 

vykonanie dizertačnej skúšky, 

b) najmenej 10. 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, a to pre doktorandov v dobe od vykonania dizertačnej skúšky až po 

deň skončenia štúdia. 

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. 

 

 

Článok 6 

Štipendiá z vlastných zdrojov 
 

1. UPJŠ, resp. fakulta, ak štúdium študijného programu prebieha na fakulte, priznáva v rámci 

svojich možností štipendiá z vlastných zdrojov študentom a absolventom, ktorým od riadneho 

skončenia štúdia neuplynulo viac ako 90 dní.  



2. Zo štipendijných fondov fakúlt sa každoročne vyčlení 10% na výročné ceny rektora, Tento 

fond sa ďalej riadi podľa ust. čl. 4 ods. 7 až 11 tohto poriadku. 

3. Štipendiá podľa ods. 1 tohto článku sa priznávajú najmä: 

a) za vynikajúce plnenie študijných povinností, 

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

c) za mimoriadne úspešnú reprezentáciu UPJŠ v oblasti vedy, umenia, kultúry, alebo športu na 

minimálne národnej úrovni, 

d) za reprezentáciu a aktívny prínos k rozvoju UPJŠ, alebo fakulty, ak štúdium  

     prebieha na fakulte; 

e) ako jednorazová, alebo pravidelná sociálna podpora v životných situáciách hodných   

    osobitného zreteľa; 

f) pre talentovaných absolventov stredných škôl po ich zápise na štúdium na UPJŠ   

    s cieľom podporiť ich rozhodnutie študovať na UPJŠ. 

4. Konkrétne podmienky a pravidlá priznávania štipendií podľa tohto článku, s výnimkou 

priznávania štipendia podľa ods. 3 písm. f) tohto článku, stanovujú štipendijné poriadky 

jednotlivých fakúlt. 

5. Podmienky priznávania  štipendia podľa ods. 3 písm. f) tohto článku, výšku tohto štipendia, 

spôsob  jeho vyplácania a ďalšie podrobnosti stanoví rektor UPJŠ osobitným vnútorným 

predpisom. 

6. O štipendiá z vlastných zdrojov, s výnimkou štipendia podľa ods. 3 písm. e) a f) tohto článku 

študent nežiada.  

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

8. UPJŠ môže v rámci svojich možností poskytovať svojim študentom zo štipendijného fondu aj 

pôžičky. Podmienky udeľovania pôžičky, jej výšku, spôsob splácania a ďalšie podrobnosti 

stanoví rektor univerzity osobitným predpisom. 

9. Podrobnosti o udeľovaní ďalších štipendií z vlastných zdrojov fakúlt môžu byť upravené v 

štipendijných poriadkoch jednotlivých fakúlt.  

 

 

Článok 7 

Preskúmanie rozhodnutia 

 
1. Študent môže v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia alebo od jeho zverejnenia 

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

2. Ak rozhodnutie vydal dekan, môže sám žiadosti 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 postúpi 

žiadosť akademickému senátu UPJŠ. Akademický senát UPJŠ zmení rozhodnutie, ak bolo 

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

rozhodnutie potvrdí. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Článok 8 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1. Tento Štipendijný poriadok prerokoval a schválil Akademický senát UPJŠ v Košiciach dňa 

17.04.2008.  

2. Tento Štipendijný poriadok UPJŠ nadobudol  účinnosť  dňom 1. septembra 2008 a je platný 

pre všetky fakulty a univerzitné pracoviská UPJŠ.  

3. Dodatok č. 1 nadobudol účinnosť dňa  15. 10. 2009. 

4. Dodatok č. 2  nadobudol účinnosť dňa 16. 06. 2011. 

5. Dodatok č. 3  nadobudol účinnosť dňa 15. 03. 2012. 

6. Dodatok č. 4  nadobudol účinnosť dňa 06. 09. 2012. 

7. Dodatok č. 5 nadobudol účinnosť dňa 01. 09. 2013. 
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