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Dodatok č. 1 
k Štipendijnému poriadku Univerzity Pavla Jozefa Ša fárika 

v Košiciach  
 

 

V súlade s ustanovením § 9 ods. 1 písmena b) a ust. § 15 ods. 1 písmena i) zákona                        
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, Akademický senát Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej 
len „UPJŠ“) prerokoval a schválil tento Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach č. j.: 4461/2015 zo dňa 19. 11. 2015 (ďalej len „dodatok“). 

 
Článok I. 

 
Článok 5 - Doktorandské štipendium znie: 
 
1. UPJŠ poskytuje doktorandské štipendium všetkým študentom doktorandského programu                  

v dennej forme štúdia počas trvania štandardnej dĺžky štúdia študijného programu, na ktorý 
boli prijatí, ak už nezískali vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa. Doktorandské 
štipendium má tri časti: 
a) nárokovateľnú – pravidelná mesačná čiastka vyplácaná počas celého akademického 

roka (12 mesiacov), 
b) nenárokovateľnú – priznávanú za  vynikajúce výsledky v štúdiu a vo vedeckej, 

výskumnej a pedagogickej činnosti. 
c) mimoriadne štipendium za sťažený výkon praktických pracovných činností, 

vykonávaných v rámci vedeckej časti doktorandského štúdia. 
 
2. Doktorandské štipendium podľa odstavca 1 písm. a) tohto článku sa poskytuje vo výške:  

a) najmenej 9. platovej triedy a prvého platového stupňa podľa zákona č. 553/2003 Z. z. 
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov, a to pre doktorandov v dobe od zápisu na doktorandské štúdium 
až po vykonanie dizertačnej skúšky,  

b) najmenej 10. platovej triedy a prvého platového stupňa podľa zákona č. 553/2003 Z. z. 
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov, a to pre doktorandov v dobe od vykonania dizertačnej skúšky až 
po deň skončenia štúdia. 
 

3. Nenárokovateľnú časť doktorandského štipendia podľa odstavca 1 písm. b) tohto článku 
priznáva rektor alebo dekan, ak sa študijný program realizuje na fakulte, na návrh školiteľa, 
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vedúceho katedry alebo ústavu ako jednorazové alebo ako mesačnú čiastku vyplácanú po 
stanovenú dobu akademického roka, pokiaľ to umožňuje rozpočet fakulty resp. univerzity. 
 

4. Rektor alebo dekan, ak sa študijný program realizuje na fakulte, môže na návrh vedúceho 
zamestnanca pracoviska a školiteľa doktorandovi, ktorý vykonáva v rámci vedeckej časti 
doktorandského štúdia praktické pracovné činnosti (ďalej len „praktické pracovné činnosti“) 
v rozsahu najmenej polovice z celkového času v pracovnom prostredí, v ktorom pôsobí 
aspoň jeden z faktorov uvedených v Prílohe č. 1 tohto Štipendijného poriadku, ods. 1 priznať 
mimoriadne štipendium až do výšky 35,- €. 

 
5. Podmienky pre udelenie mimoriadneho štipendia za sťažený výkon praktických pracovných 
činností sú uvedené v Prílohe č. 1 tohto Štipendijného poriadku. 

6. Štipendium sa poskytuje najneskôr ku 10. dňu každého mesiaca po mesiaci, za ktorý sa 
štipendium vypláca, a to prevodom na osobné účty doktorandov. V prípade, že študent 
ukončí štúdium pred koncom príslušného mesiaca, poskytovanie štipendia sa končí 
posledným dňom mesiaca úspešnej obhajoby dizertačnej práce. 

7. V prípade prerušenia alebo neúspešného ukončenia štúdia sa štipendium kráti a bude 
vyplatená iba alikvotná časť k dátumu prerušenia alebo ukončenia doktorandského štúdia. 

 
Článok II. 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Tento dodatok prerokoval a schválil Akademický senát UPJŠ v Košiciach dňa 23.2.2017. 

 
2. Dodatok nadobudol platnosť a účinnosť dňom 23.2.2017 pre všetky fakulty a univerzitné 

pracoviská UPJŠ. 
 

3. Dňom nadobudnutia účinnosti dodatku sa ruší Článok 5 Štipendijného poriadku UPJŠ, č. j.: 
4461/2015 zo dňa 19.11.2015, ktorý bol schválený Akademickým senátom UPJŠ                              
v Košiciach dňa 19.11.2015 a nahrádza sa znením v zmysle tohto dodatku. 
 

4. Dňom nadobudnutia účinnosti dodatku sa nedeliteľnou súčasťou Štipendijného poriadku 
UPJŠ stávajú nasledovné prílohy: 
 
Príloha č. 1: 
Podmienky na priznanie mimoriadneho štipendia za sťažený výkon praktických pracovných 
činností doktorandovi dennej formy doktorandského štúdia. 
 
Príloha č. 2: 
Návrh na priznanie mimoriadneho štipendia za sťažený výkon praktických pracovných 
činností doktorandovi dennej formy doktorandského štúdia. 
 
 
 
 
          doc. RNDr. Roman Soták, PhD.                           prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 
     predseda Akademického senátu UPJŠ                                  rektor UPJŠ 



Príloha č. 1 Štipendijného poriadku UPJŠ 
 

Podmienky  
na priznanie mimoriadneho štipendia za s ťažený výkon praktických pracovných 

činností  doktorandovi dennej formy doktorandského š túdia ( ďalej len „Podmienky“)  
 
 
 
1. Mimoriadne štipendium za sťažený výkon praktických pracovných činností podľa čl. 5 ods. 

1 písm. c) Štipendijného poriadku UPJŠ v platnom znení (ďalej len „mimoriadne 
štipendium“) sa priznáva za  praktické pracovné činnosti vykonávané doktorandom v 
prostredí, v ktorom pôsobia: 

a) chemické faktory, 
b) karcinogénne a mutagénne faktory, 
c) biologické faktory, 
d) prach, 
e) fyzikálne faktory (napríklad hluk, vibrácie, ionizujúce, optické a elektromagnetické 

žiarenie).  
 
2. Mimoriadne štipendium je vyplácané ako pravidelná mesačná čiastka počas obdobia 

doktorandského štúdia, pokiaľ sú splnené podmienky uvedené v ods. 3 týchto Podmienok. 
 

3. Mimoriadne štipendium sa poskytne doktorandovi, ak doktorand pri výkone praktických 
pracovných činností: 

a)  dodržiava príslušný prevádzkový poriadok pracoviska a ďalšie pokyny a usmernenia 
vydané pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ako aj technologickej disciplíny, 

b) používa pridelené predpísané osobné ochranné pracovné prostriedky a prostriedky 
kolektívnej ochrany. 

 
4. V prípade nedodržania povinností uvedených v ods. 3 týchto Podmienok zo strany 

doktoranda bude poskytovanie mimoriadneho štipendia na základe návrhu vedúceho 
zamestnanca pracoviska a  školiteľa doktoranda pozastavené. 
 

5. Návrh na priznanie mimoriadneho štipendia za sťažený výkon praktických pracovných 
činností predkladá rektorovi alebo dekanovi, ak sa študijný program realizuje na fakulte, 
vedúci zamestnanec pracoviska na základe návrhu školiteľa doktoranda. Návrh na 
priznanie mimoriadneho štipendia musí obsahovať náležitosti podľa vzoru uvedeného v 
Prílohe č. 2 Štipendijného poriadku UPJŠ v Košiciach v platnom znení. 
 

6. Na návrh vedúceho zamestnanca pracoviska a  školiteľa doktoranda, bude každá zmena 
pracovných činností vykonávaná v prostredí, v ktorom pôsobia rizikové faktory (u 
navrhovaného doktoranda) včas posúdená odbornou komisiou fakulty a oznámená 
študijnému oddeleniu fakulty. 



Príloha č. 2 Štipendijného poriadku UPJŠ 
 

N Á V R H 
na priznanie mimoriadneho štipendia za s ťažený výkon praktických pracovných 

činností doktorandovi dennej formy doktorandského št údia 
 
 

Riziká súvisiace najmä s expozíciou chemickým faktorom pri práci (NV č. 355/2006 Z.z), karcinogénnym 
a mutagénnym faktorom pri práci (NV č. 356/2006 Z.z.), biologickým faktorom pri práci (NV č. 83/2013 Z.z.), 
optickému žiareniu (NV č. 410/2007 Z.z.), zdroja ionizujúceho žiarenia (NV č. 345/2006 Z.z.).  
 
 
Pracovisko (ústav, APU): 
Meno, priezvisko doktoranda: 
Kategória práce: 
Popis vykonávaných činností: 
Používané chemické faktory: 
Používané karcinogénne a mutagénne faktory: 
Používané toxické a veľmi toxické látky: 
Používané biologické faktory a ich kategória: 
Práca s optickým žiarením, trieda a vlnová dĺžka: 
Práca so zdrojom ionizujúceho žiarenia, efektívna dávka z ožiarenia (mSv), kategória A/B: 
 
V zmysle čl. 5 ods. 4 Štipendijného poriadku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zo 
dňa 19.11.2015 (č. j. 4461/2015) v znení Dodatku č. 1 s účinnosťou od ...................... 
 
 

n a v r h u j e m 
priznanie mimoriadneho štipendia za s ťažený výkon praktických pracovných činností 

vo výške ......................  € mesa čne. 
 
Podmienky pre priznanie mimoriadneho štipendia doktorand v súlade s ust. čl. 5 Štipendijného 
poriadku UPJŠ v Košiciach v platnom znení spĺňa: 
a)  dodržiava príslušný prevádzkový poriadok a ďalšie pokyny a usmernenia vydané pre 

bezpečnosť a ochranu pri práci, ako aj technologickej disciplíny, 
b) pri výkone činnosti používa pridelené predpísané osobné ochranné pracovné prostriedky 

a prostriedky  kolektívnej ochrany. 
 
 
Košice, dňa .........................                                              
 
 

................................................................. 
meno, priezvisko a podpis 

                                                                                                 školiteľa doktoranda 
 
 
 
 
 

                                                                                          
...................................................................  

meno, priezvisko a podpis 
                                                                                               vedúceho zamestnanca 
 
 
 



Príloha č. 2 Štipendijného poriadku UPJŠ 
 

 
Vyjadrenie predsedu Komisie BOZP: odporúčam – neodporúčam1    
                                

                                                                                        
.......................................................  
       meno, priezvisko a podpis 
        predsedu Komisie BOZP 
 

 
 
 
 
 
 
Vyjadrenie rektora/ dekana fakulty 1   s návrhom: súhlasím – nesúhlasím1  
 

                                                                                       
...................................................... 

                                                                                                     meno, priezvisko a podpis 
      rektora/dekana  

 
 

                                                           

1
  Nehodiace sa preškrtnúť 

 


