
ŠTIPENDIJNÝ PORIADOK 
UPJŠ Právnickej fakulty 

 
Na základe § 97 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách  a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o vysokých školách“) na návrh 
dekanky fakulty schválil akademický senát  štipendijný poriadok fakulty upravujúci 
podmienky poskytovania štipendia z vlastných zdrojov: 
 
 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Tento štipendijný poriadok upravuje poskytovanie štipendií študentom UPJŠ 

Právnickej fakulty v Košiciach (ďalej len „fakulta“). 
 
2. Štipendijný poriadok sa vzťahuje na  študentov I. stupňa vysokoškolského vzdelávania 

(okrem študentov I. ročníka)  a študentov II. stupňa a  III. stupňa vysokoškolského 
vzdelávania. 

 
3. Štipendium možno poskytovať aj občanom Slovenskej republiky alebo osobám 

s trvalým pobytom na území SR, ktorí v rámci vysokoškolského štúdia na UPJŠ 
študujú na vysokých školách v zahraničí. 

 
       
 

Článok 2 
Štipendia z vlastných zdrojov 

 
1. Vlastnými zdrojmi fakulty sú prostriedky štipendijného fondu . Tvorba zdrojov  

štipendijného fondu na bežný rok predstavuje 20 % z príjmov zo školného za rok 
predchádzajúci  (§ 92 ods. 18 zákona o vysokých školách).  Tieto zdroje sú  finančne 
vedené na účte štipendijného fondu fakulty v Štátnej pokladnici . 

 
2. Štipendium  z vlastných zdrojov možno priznať za vynikajúce plnenie študijných 

povinností, za reprezentáciu fakulty dosiahnutím vynikajúceho výsledku vo vede 
a výskume, umeleckej či športovej činnosti a ako jednorazovú či opakovanú sociálnu 
podporu. 

 
3. Štipendium z vlastných zdrojov sa udeľuje vo forme: 

a) prospechového štipendia 
b) ceny dekana 
c) finančnej podpory 

 
4. Štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinnosti môže dekan fakulty priznať 

po úspešnom absolvovaní  akademického roka. Za vynikajúci študijný výsledok sa 
považuje vážený študijný priemer do 1,50.  Štipendium za vynikajúce plnenie 
študijných povinnosti nemôže získať študent, ktorý si v hodnotenom 
akademickom roku zapísal  študijné predmety vo výmere menej ako 50 kreditov 
a  úspešne neabsolvoval jeden alebo viac zo zapísaných študijných predmetov.   



 
5. Cenu dekana udeľuje dekan 

a) ku koncu letného semestra akademického roka študentom prvého a druhého  
stupňa študijného programu 

b) na slávnostnej promócii absolventom prvého, druhého a tretieho stupňa študijného 
programu 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 1,60 
vrátane a vykonanie všetkých štátnych skúšok  s hodnotením známkou A. 

 
6. Cenu dekana môže udeliť dekan z vlastného podnetu aj v priebehu celého 

akademického roka. 
 
7. Finančnú podporu možno poskytnúť: 

a) na podporu financovania a úhradu časti nákladov študijného pobytu doktoranda 
v dennej forme štúdia 

b) ako jednorazovú alebo  opakovanú sociálnu podporu v zreteľa hodných životných 
situáciách  

          
8. O štipendiách z vlastných zdrojov fakulty rozhoduje dekan bez žiadosti študenta 

s výnimkou finančnej podpory.  Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory doručí 
žiadateľ dekanovi fakulty. O finančnú podporu môže požiadať študent v prípade 
mimoriadnej sociálnej udalosti, ktorá výrazne zhoršila jeho sociálne postavenie. 

 
9. Maximálnu výšku štipendií z vlastných zdrojov  schvaľuje pre každý akademický rok 

akademický senát fakulty na návrh dekana.  
 

 
 

Článok 3 
Rozhodnutie dekana musí byť písomné a musí obsahovať výrok o priznaní  štipendia 
z vlastných zdrojov, jeho výšku, formu vyplácania, odôvodnenie a poučenie 
o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Rozhodnutie sa doručí 
študentovi osobne, a to  povereným pracovníkom fakulty. 

 
 
 

Článok 4 
Preskúmanie rozhodnutia 

1. Študent môže v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia  požiadať o jeho 
preskúmanie. Žiadosť o preskúmanie podáva dekanovi fakulty. 

2. Ak rozhodnutie vydal dekan, môže sám žiadosti vyhovieť, ak zistí, že rozhodnutie 
bolo vydané v rozpore s týmto štipendijným poriadkom. Inak postúpi žiadosť 
rektorovi. Rektor zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore s týmto štipendijným 
poriadkom. Inak žiadosť zamietne a pôvodné rozhodnutie potvrdí.  

 
 
 
 

 



Článok 5 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
 

 
1. Tento štipendijný poriadok prerokoval a schválil Akademický senát UPJŠ 

Právnickej fakulty dňa 22.2.2010. 
2. Tento štipendijný poriadok nadobúda účinnosť dňom  22.2.2010. 

 
          
             
 
 
 
 
 
                doc. JUDr. Milena Barinková, CSc.            doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc. 
                          
                predsedníčka Akademického senátu                           dekanka 
                         UPJŠ Právnickej fakulty                         UPJŠ Právnickej fakulty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výpis uznesenia z riadneho zasadnutia 

Akademického senátu UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach 

Akademický senát fakulty na svojom zasadnutí dňa 19. mája 2014 prerokoval na návrh dekanky 

UPJŠ Právnickej  fakulty doc. JUDr. Gabriely Dobrovičovej, CSc. rozpočet UPJŠ Právnickej 

fakulty na rok 2014 vrátane návrhu na určenie maximálnej výšky štipendií z vlastných zdrojov 

fakulty v akademickom roku 2014/2015. V záujme zlepšenia informovanosti študentov 

Právnickej fakulty AS fakulty zverejňuje výpis nasledujúceho uznesenia: 

Uznesenie č. 36/2014: 

„Akademický senát UPJŠ Právnickej fakulty prerokoval a schvaľuje návrhu na určenie 

maximálnej výšky štipendia z vlastných zdrojov fakulty v akademickom roku 2014/2015 vo 

výške  300,- € na študenta bez pripomienok.“ 

Podmienky štipendia z vlastných zdrojov fakulty ustanovuje Štipendijný poriadok UPJŠ 

Právnickej fakulty. 

JUDr. Janka Vykročová, CSc., v .r.  

predsedníčka AS UPJŠ Právnickej fakulty v Košiciach 

Košice, 23. mája 2014 
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