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Dodatok č. 6 
k Štipendijnému poriadku  Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

 

Rektor UPJŠ v Košiciach po predchádzajúcim schválení Akademickým senátom UPJŠ  

v y d á v a 

 

nasledovný Dodatok č. 6 k Štipendijnému poriadku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach, ktorý je v zmysle § 15 ods.1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVŠ) 

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

 

Čl. I 

Predmet dodatku 

 

 Štipendijný poriadok  Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa mení a dopĺňa 

nasledovne: 

 

V Čl. 4 – Motivačné štipendium  ods.1, 3 a 5 znejú: 

 

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

a) vo forme odborového štipendia najviac päťdesiatim percentám študentov 

v študijných odboroch určených MŠVVaŠ SR v metodike podľa §89 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 najviac desiatim percentám študentov  okrem 

študentov tretieho stupňa, za vynikajúce plnenie študijných povinností 

v predchádzajúcom akademickom roku, 

c) vo forme výročných cien rektora. 

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 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. 

 

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 najviac prvej desatine z celkového počtu študentov evidovaných 

v príslušnom študijnom programe  okrem študijných programov tretieho stupňa ku 

31. októbru akademického roka, za ktorý sa štipendium vypláca.   

 

 

 

Čl. II 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia Štipendijného poriadku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach v znení Dodatkov č. 1 - 5  zostávajú nezmenené. 

2. Tento dodatok bol prerokovaný a schválený na zasadnutí Akademického senátu UPJŠ 

v Košiciach dňa 23.10. 2014. 

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia v AS UPJŠ a účinnosť dňom  

23.10.2014 a je platný pre všetky fakulty a univerzitné pracoviská UPJŠ. 

4. Po nadobudnutí účinnosti tohto dodatku bude vydané úplné znenie Štipendijného 

poriadku  Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc.                          prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. 

          predseda  AS UPJŠ                                                        rektor  UPJŠ 

 


