
 
 

 
 
Garant: Útvar rektora   
     
 
 

Rozhodnutie rektora č. 
ktorým sa stanovujú pravidlá pre priznávanie štipendia pre talentovaných študentov 

 
 
V súlade s ustanovením § 15 ods. 1 písm.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
ust. čl. 6 ods. 2 písm. f) Štipendijného poriadku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
v platnom znení týmto 
 

 
nasledovné rozhodnutie, ktorým sa stanovujú pravidlá pre priznávanie štipendia pre 
talentovaných študentov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v
 

1. Toto rozhodnutie upravuje podmienky a postup pri 
študentom UPJŠ, jeho výšku, spôsob 

2. Účelom tohto štipendia je podporiť
študovať na UPJŠ. 

3. Pre účely poskytovania štipendia sú ako 
stredných škôl  uchádzajúci sa  o
dosiahli niektorý z úspechov, uvedený

 

Štipendium

1. Štipendium pre talentovaných študentov 
študentom s cieľom podporiť ich štúdium práve na UPJŠ.

2. Kritériá  pre  účely priznania štipendia
a) úspešne riešili medzinárodné,
b) umiestnili sa na popredných miestach medzinárodných či národných súťaží 

v medicínskych vedách, prírodovedných disciplínach, matematike a
spoločenskovedných disciplínach i

3. Zoznam olympiád a súťaží p
priznanie štipendia schvaľuje na 

      Košice, 
      Č. j

 

Rozhodnutie rektora č. 3/2012, 
ktorým sa stanovujú pravidlá pre priznávanie štipendia pre talentovaných študentov 

UPJŠ v Košiciach  

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

) Štipendijného poriadku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

vydávam 

ktorým sa stanovujú pravidlá pre priznávanie štipendia pre 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „UPJŠ“). 

Čl. I 
Úvodné ustanovenia 

 
Toto rozhodnutie upravuje podmienky a postup pri priznávaní štipendia talentovaný

, jeho výšku, spôsob vyplácania a ďalšie podrobnosti. 
je podporiť rozhodnutie talentovaných študentov

Pre účely poskytovania štipendia sú ako talentovaní študenti považovaní tí študenti 
uchádzajúci sa  o štúdium na UPJŠ, ktorí počas stredoškolského štúdia 

úspechov, uvedených v čl. II ods. 2 písm. a) – b) tohto rozhodnutia.

 

Čl. II 
Štipendium pre talentovaných študentov  

 
pre talentovaných študentov môže priznať rektor UPJŠ 

poriť ich štúdium práve na UPJŠ. 
Kritériá  pre  účely priznania štipendia v kategórii pre talentovaných študentov

úspešne riešili medzinárodné, národné, alebo krajské olympiády, 
a popredných miestach medzinárodných či národných súťaží 

medicínskych vedách, prírodovedných disciplínach, matematike a
spoločenskovedných disciplínach i v športe.  

súťaží podľa ods. 2 písm. a) - b) tohto článku,  relevantných pre 
schvaľuje na návrh dekanov fakúlt kolégium rektora

 

Košice, 16.03.2012 
Č. j 58 /2012 

ktorým sa stanovujú pravidlá pre priznávanie štipendia pre talentovaných študentov 

) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
znení neskorších predpisov a v nadväznosti na 

) Štipendijného poriadku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

ktorým sa stanovujú pravidlá pre priznávanie štipendia pre 
Košiciach (ďalej len „UPJŠ“).  

priznávaní štipendia talentovaným 
 

ných študentov stredných škôl 

považovaní tí študenti 
štúdium na UPJŠ, ktorí počas stredoškolského štúdia 

b) tohto rozhodnutia. 

rektor UPJŠ talentovaným 

kategórii pre talentovaných študentov: 

a popredných miestach medzinárodných či národných súťaží 
medicínskych vedách, prírodovedných disciplínach, matematike a informatike, 

b) tohto článku,  relevantných pre 
návrh dekanov fakúlt kolégium rektora.   




