Garant: Útvar rektor

Č. j. 2315 /2015
V Košiciach, dňa 19.06.2015

Dodatok č.2
k Štatútu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
V súlade s ustanovením § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov Akademický senát Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach schválil dňa 18.06.2015 Dodatok č. 2 k Štatútu
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v znení Dodatku č. 1 v nasledovnom
znení:


Čl. 15 – Poradné orgány rektora znie:

1.

Poradné orgány rektora sú:
a) vedenie univerzity
b) kolégium rektora
c) rozšírené kolégium rektora
d) komisie rektora
e) rady rektora
f) poradcovia rektora
Poradné orgány s výnimkou orgánu uvedeného v ods.1 písm. f) tohto článku
pracujú formou zasadnutí.
Členmi vedenia univerzity sú: prorektori a kvestor. Na zasadnutie vedenia rektor
spravidla prizýva poradcov a predsedu akademického senátu univerzity. Rektor
môže prizvať na zasadnutie vedenia aj iného zamestnanca univerzity.
Členmi kolégia rektora sú: prorektori, dekani fakúlt, kvestor, poradcovia. Na
zasadnutí kolégia rektora sa má právo zúčastniť predseda akademického
senátu univerzity alebo ním splnomocnený člen akademického senátu univerzity.
Rektor môže prizvať na zasadnutie kolégia aj iného zamestnanca univerzity.
Členmi rozšíreného kolégia rektora sú: členovia kolégia rektora a riaditelia
univerzitných pracovísk. Na zasadnutí rozšíreného kolégia rektora sa má právo
zúčastniť predseda akademického senátu univerzity alebo ním splnomocnený
člen akademického senátu univerzity.
Komisie, rady a ďalšie poradné orgány zriaďuje rektor pre dôležité oblasti
riadenia a rozvoja univerzity. Rektor môže podľa potreby zriadiť komisiu alebo
radu ad hoc.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Pre koordinovanie špecifických aktivít na univerzite rektor môže vymenovať
poradcov. Menovanie poradcu je časovo obmedzené, a to maximálne na dobu
funkčného obdobia rektora.



Čl. 33 – Školné a poplatky spojené so štúdiom znie:

1) Výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom určuje v súlade so ZVŠ Poriadok
poplatkov univerzity, ktorý vydáva rektor po prerokovaní v akademickom senáte
univerzity na príslušný akademický rok.
2) Školné na príslušný akademický rok je splatné naraz a musí byť hradené najneskôr
do 30 dní odo dňa zápisu na štúdium, zápisu do ďalšieho obdobia štúdia alebo
zápisu po prerušení štúdia. Za deň úhrady sa považuje pripísanie školného na účet
univerzity, fakulty. Študent je povinný na výzvu univerzity alebo fakulty, ak sa
študijný program uskutočňuje na fakulte, preukázať zaplatenie školného.
3) Ustanovenie ods. 1 a 2 tohto článku sa vzťahujú aj na poplatky spojené so
štúdiom (ďalej len „poplatky“).
4) Školné a poplatky študenti môžu platiť nasledovným spôsobom:
a) v hotovosti do pokladne univerzity, resp. fakulty,
b) bezhotovostným prevodom na účet univerzity, resp. fakulty. Bankové spojenie
pre úhradu školného oznámi univerzita, resp. fakulta svojom webovom sídle.
5) V súlade s § 92 ods. 18 ZVŠ rektor, v prípade študijných programov
uskutočňovaných na fakulte po vyjadrení dekana môže odpustiť školné alebo
poplatky alebo znížiť školné alebo odložiť termín splatnosti školného.
6) O odpustení školného alebo poplatkov, o znížení určeného školného alebo o
odložené splatnosti školného rektor rozhoduje na základe písomnej žiadosti
študenta. Túto žiadosť podáva študent do ôsmich dní odo dňa doručenia
rozhodnutia o vyrubení školného a poplatkov na Rektorát UPJŠ.
7) Nie je možné žiadať o odpustenie, zníženie, alebo odloženie termínu splatnosti
školného za externé štúdium.
8) Včas podaná žiadosť študenta o odpustenie školného alebo poplatkov alebo
zníženie školného alebo o odloženie termínu splatnosti má odkladný účinok.
9) Rektor o žiadosti o odpustení školného alebo poplatkov alebo o znížení školného
alebo odložení termínu splatnosti školného rozhodne do 30 dní odo dňa
doručenia žiadosti
študenta, s výnimkou prípadov uvedených v odseku 15
tohto článku.
10) Študent po obdržaní rozhodnutia o jeho žiadosti o zníženie školného je povinný
uhradiť školné v lehote do 10 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. V
prípade, ak rektor vyhovie žiadosti študenta o odloženie termínu splatnosti
školného je študent povinný uhradiť školné v lehote určenej v rozhodnutí.
11) Rektor môže školné odpustiť ak:
a) je študent držiteľom preukazu ŤZP s mierou funkčnej poruchy viac ako 60 %,
b) rodičia študenta poberajú dávku v hmotnej núdzi,
c) je študent obojstranná sirota;
d) má študent závažné zdravotné problémy v trvaní viac ako jeden rok,
e) je študent zamestnancom univerzity.
12) Rektor môže školné znížiť o:
a) 25 %, ak študent
1. reprezentoval v predchádzajúcom akademickom roku univerzitu na
národnom podujatí,

2. prekročil štandardnú dĺžku štúdia z dôvodu akademickej mobility
schválenej fakultou a získal počas nej 15 až 30 kreditov,

3. mal v predchádzajúcom akademickom roku vážený študijný priemer 1,26

až 1,5,
b) 50 %, ak:
1. reprezentoval v predchádzajúcom akademickom roku vysokú školu na
medzinárodnom podujatí,
2. prekročil štandardnú dĺžku štúdia z dôvodu akademickej mobility
schválenej fakultou a získal počas nej 31 a viac kreditov,
3. mal v predchádzajúcom akademickom roku vážený študijný priemer 1,0
až 1,25,
4. má študent jedného rodiča v evidencii uchádzačov o zamestnanie,
5. je študent dieťaťom zamestnanca univerzity,
c) 75%, ak:
1. ide o študentku na materskej a rodičovskej dovolenke,
2. je študent držiteľom preukazu ŤZP,
3. má študent oboch rodičov v evidencii uchádzačov o zamestnanie,
4. ide o študenta so špecifickými potrebami.
13) Rektor môže odložiť termín splatnosti školného ak:
a) ide o študenta s nepriaznivým zdravotným stavom, dlhším ako 3 mesiace,
b) rodič študenta je poberateľom dávky v nezamestnanosti, alebo poberateľom
sociálnych dávok,
c) ide o študenta so špecifickými potrebami,
d) u študenta nastala mimoriadna životná situácia (napr. úmrtie rodinného
príslušníka alebo živelná pohroma).
14) Rektor môže odpustiť poplatky:
a) za prijímacie konanie zamestnancom a deťom zamestnancov Univerzity,
b) za rigorózne konanie zamestnancom a deťom zamestnancov Univerzity.
15) Rektor môže odpustiť alebo znížiť školné o 25%, 50% alebo 75% v iných,
mimoriadnych prípadoch, v tomto článku neuvedených. V takom prípade rektor
na posúdenie vzniku mimoriadnych skutočností u študenta vymenuje trojčlennú
komisiu ad hoc.
16) Rektor môže znížiť školné za nadštandardnú dĺžku štúdia:
a) o 50 % v prípade, ak sa študent nebude musieť v danom akademickom
roku zúčastňovať výučby v niektorom zo semestrov,
b) o 25 - 90% v prípade, ak sa študent nebude musieť v danom akademickom
roku zúčastňovať výučby, ale musí vypracovať a obhájiť ZP a vykonať štátne
skúšky. Výšku školného v tomto prípade určí rektor v závislosti od rozsahu
študijných povinností študenta a modelu štátnych skúšok na fakulte.
 Čl. 46 - Platnosť a účinnosť znie:
1. Tento štatút bol schválený na zasadnutí Akademického senátu univerzity dňa
20.06.2013 a na mimoriadnom zasadnutí dňa 22.08.2013.
2. Štatút a jeho dodatky nadobúdajú platnosť odo dňa jeho registrácie
ministerstvom a účinnosť najskôr odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o jeho registrácii.
3. Dodatok č. 1 bol schválený na zasadnutí Akademického senátu univerzity dňa
18.09.2014.

4. Dodatok č. 2 bol schválený na zasadnutí Akademického senátu univerzity dňa
18.06.2015.

doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
predseda
Akademického senátu
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
rektor
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach

