UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH
PRÁVNICKÁ FAKULTA

Štipendijný poriadok
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty
Tento Štipendijný poriadok Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty (ďalej len
„fakulta“) je podľa § 33 ods. 3 písm. c) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVŠ“) vnútorným predpisom fakulty a bol schválený
Akademickým senátom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty dňa 3. júla
2020.
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Tento štipendijný poriadok upravuje priznávanie štipendií študentom Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach (ďalej len ,,UPJŠ“), Právnickej fakulty.
2. Štipendijný poriadok sa vzťahuje na študentov prvého, druhého a tretieho stupňa štúdia.
3. Fakulta priznáva študentom štipendiá:
a) z prostriedkov poskytnutých na tento účel zo štátneho rozpočtu, ktorých priznávanie
upravuje Štipendijný poriadok UPJŠ,
b) z vlastných zdrojov fakulty, ktorých priznávanie upravuje Štipendijný poriadok fakulty.
Čl. 2
Formy a podmienky priznania štipendia z vlastných zdrojov fakulty
1. Štipendiá z vlastných zdrojov fakulty sa priznávajú na základe § 97 ZVŠ a v súlade
s podmienkami stanovenými v Štipendijnom poriadku UPJŠ.
2. Vlastnými zdrojmi fakulty sú prostriedky štipendijného fondu fakulty. Štipendijný fond fakulty
je tvorený v súlade s § 92 ods. 20 ZVŠ vo výške 20% z výnosov zo školného podľa § 92 ods. 5
a 6 ZVŠ.
3. Štipendium z vlastných zdrojov priznáva dekan podľa možností štipendijného fondu
študentom a absolventom denného štúdia, u ktorých od riadneho skončenia štúdia
neuplynulo viac ako 90 dní.
4. Štipendium z vlastných zdrojov fakulty môže dekan priznať vo forme:
a) ceny dekana,
b) finančnej podpory.
5. Cenu dekana je možné priznať:
a) na slávnostnej promócii absolventom prvého a druhého stupňa štúdia za vynikajúce
študijné výsledky počas celej doby ich štúdia, za ktoré sa považuje celkové hodnotenie
štúdia ,,prospel s vyznamenaním“,
b) na slávnostnej promócii absolventom prvého a druhého stupňa štúdia za vynikajúcu
záverečnú prácu,
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c) kedykoľvek v priebehu akademického roka študentom prvého, druhého a tretieho stupňa
štúdia za mimoriadne výsledky vo vedeckej, umeleckej a športovej činnosti, úspešnú
reprezentáciu fakulty na národnej a medzinárodnej úrovni, ako aj za aktívny prínos
k rozvoju fakulty.
Cenu dekana za vynikajúce výsledky podľa bodu 5 písm. a) tohto článku dekan prizná
z vlastného podnetu na základe študijných výsledkov študentov.
Cena dekana za vynikajúcu záverečnú prácu podľa bodu 5 písm. b) tohto článku sa priznáva
ročne najviac trom absolventom prvého a trom absolventom druhého stupňa štúdia na
základe návrhov vedúcich katedier a riaditeľov ústavov.
Cenu dekana podľa bodu 5 písm. c) tohto článku môže priznať dekan z vlastného podnetu,
alebo na návrh člena akademickej obce.
Finančnú podporu je možné priznať študentom prvého, druhého a tretieho stupňa štúdia:
a) na podporu študijného pobytu študenta v dennej forme štúdia,
b) na podporu odborných stáží, účasti v medzinárodných súťažiach, aktívnej účasti na
konferenciách a iných aktivitách súvisiacich s činnosťou fakulty,
c) na úhradu nákladov spojených s publikovaním vedeckého výstupu v časopisoch,
d) ako jednorazovú alebo opakovanú sociálnu podporu v životných situáciách hodných
osobitného zreteľa.
O štipendiách z vlastných zdrojov fakulty rozhoduje dekan fakulty bez žiadosti študenta
s výnimkou finančnej podpory podľa bodu 9 tohto článku. Žiadosť o poskytnutie finančnej
podpory doručí študent dekanovi fakulty.
Maximálnu výšku štipendií z vlastných zdrojov schvaľuje pre každý akademický rok
akademický senát fakulty na návrh dekana.
Na priznanie štipendia z vlastných zdrojov fakulty nemá študent právny nárok.

Čl. 3
Rozhodnutie o priznaní štipendia
1. Rozhodnutie dekana musí byť písomné. Rozhodnutie obsahuje výrok o priznaní štipendia,
jeho výšku, formu vyplácania, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť
o preskúmanie rozhodnutia.
2. Študent môže požiadať o preskúmanie rozhodnutia v lehote do 15 dní odo dňa doručenia
rozhodnutia. Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia podáva študent dekanovi fakulty.
3. Dekan môže žiadosti vyhovieť, ak zistí, že rozhodnutie bolo vydané v rozpore s týmto
štipendijným poriadkom. Inak postúpi žiadosť rektorovi. Rektor rozhodnutie zmení, ak bolo
vydané v rozpore s týmto štipendijným poriadkom. Inak žiadosť zamietne a pôvodné
rozhodnutie potvrdí.
Čl. 4 Záverečné ustanovenia
1. Tento štipendijný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty.
2. Tento štipendijný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. septembra 2020.
V Košiciach, 3. júla 2020
JUDr. Jozef Sábo, PhD.
predseda
Akademického senátu UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulty

doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.
dekan
UPJŠ v Košiciach, Právnickej fakulty

