
 
 

 
 
Garant: Útvar rektora   
     

k Štipendijnému poriadku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

 
V súlade s ustanovením § 15 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
 

 

nasledovný Dodatok č. 3 k  Štipendijnému poriadku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach č. j. 351/2008 z 16.5.2008  v
 
 

 
 Štipendijný poriadok Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
v znení Dodatkov č.1 a 2  sa mení a
 

Čl. 6 - Štipendiá z vlastných zdrojov znie: 
 

1. UPJŠ, resp. fakulta, ak štúdium študijného programu prebieha na fakulte, priznáva 
v rámci svojich možností štipendiá z
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 pri
a) za vynikajúce plnenie študijných povinností,
b) za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v
c) za mimoriadne úspešnú reprezentáciu UPJŠ v

športu na minimálne národnej úrovni,
d) za reprezentáciu a

prebieha na fakulte;
e) ako jednorazová, alebo pravidelná sociálna podpora v

hodných osobitného zreteľa
f) pre talentovaných absolventov stredných škôl po ich zápise na štúdium 

s cieľom podporiť ich rozhodnutie študovať na UPJŠ

      Košice,
      Č. j

 

Dodatok č. 3 
Štipendijnému poriadku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach 

ustanovením § 15 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

vydávam 

k  Štipendijnému poriadku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
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
sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 
vlastných zdrojov znie:  

UPJŠ, resp. fakulta, ak štúdium študijného programu prebieha na fakulte, priznáva 
rámci svojich možností štipendiá z vlastných zdrojov študentom a

m od riadneho skončenia štúdia neuplynulo viac ako 90 dní.  
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.
Štipendiá podľa ods. 1 tohto článku sa priznávajú najmä: 

za vynikajúce plnenie študijných povinností, 
za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti výskumu a vývoja,
za mimoriadne úspešnú reprezentáciu UPJŠ v oblasti vedy, umenia, kultúry, alebo 
športu na minimálne národnej úrovni, 

iu a aktívny prínos k rozvoju UPJŠ, alebo fakulty
prebieha na fakulte; 
ako jednorazová, alebo pravidelná sociálna podpora v životných situáciách 
hodných osobitného zreteľa; 

talentovaných absolventov stredných škôl po ich zápise na štúdium 
cieľom podporiť ich rozhodnutie študovať na UPJŠ. 

 

Košice,   15.3.2012 
Č. j.   1054  /2012 

Štipendijnému poriadku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

ustanovením § 15 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
znení neskorších predpisov  

k  Štipendijnému poriadku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

Košiciach č. j. 351/2008 z 16.5.2008  

UPJŠ, resp. fakulta, ak štúdium študijného programu prebieha na fakulte, priznáva 
vlastných zdrojov študentom a absolventom, 

 
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. 

vývoja, 
oblasti vedy, umenia, kultúry, alebo 

rozvoju UPJŠ, alebo fakulty, ak štúdium 

životných situáciách 

talentovaných absolventov stredných škôl po ich zápise na štúdium na UPJŠ 




