
 
 

 
 
 
Garant: Útvar rektora       Košice, 26. 01. 2012 
         č. j.  327/2012 

 
 

Dodatok č. 2 
k Štipendijnému poriadku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach 
 

V súlade s ustanovením § 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  
 

vydávam 

 

nasledovný Dodatok č. 2 k  Štipendijnému poriadku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach č. j. 351/2008 z 16.5.2008  v znení Dodatku č. 1. 
 
 

Čl. I 
Predmet dodatku 

 
 Štipendijný poriadok Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach č. j. 351/2008 z 16.5.2008  
v znení Dodatku č. 1  sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
 
Článok 4 - Motivačné štipendium znie: 
 
1. UPJŠ priznáva študentom v dennej forme prvého a druhého stupňa štúdia a dennej 

forme štúdia študijných programov podľa § 53 ods. 3 ZVŠ z prostriedkov štátneho 
rozpočtu motivačné štipendium. Motivačné štipendium sa udeľuje v dvoch formách: 
a) vo forme prospechového štipendia; 
b) vo forme výročných cien rektora. 
 Z celkového objemu prostriedkov určených na motivačné štipendium sa 90% vyčleňuje 
na prospechové štipendium a 10% na výročné ceny rektora.  

2. Prospechové štipendium priznáva rektor, alebo dekan fakulty, ak sa študijný program 
uskutočňuje na fakulte, v októbri príslušného akademického roku za vynikajúce plnenie 
študijných povinností v predchádzajúcom akademickom roku. V písomnom rozhodnutí 
uvedie výšku priznaného prospechového 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 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 forme prvého a druhého stupňa štúdia a v dennej forme 
štúdia študijných programov podľa § 53 ods. 3 ZVŠ 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 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. 

 

 




