
 

 
 

Garant:  Útvar rektora                                     Košice, dňa 22.02.2019 
                                                                                             Č. j. REK000157/2019-UPA/1179  
 

 

Dodatok č. 2 
k Štipendijnému poriadku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach  
 

 

V súlade s ustanovením § 9 ods. 1 písmena b) a ust. § 15 ods. 1 písmena j) 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. 2 k Štipendijnému poriadku Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach č. j.: 4461/2015 zo dňa 19. 11. 2015 v znení jeho Dodatku č. 1, 
č.j.: REK496/2017- UKR, REK2122/2017 (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 dve 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. 
 
2. Doktorandské štipendium podľa odstavca 1 písm. a) tohto článku sa poskytuje vo výške:  

a) najmenej 6. 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 7. 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, 
vedúceho katedry alebo ústavu ako jednorazové alebo ako mesačnú čiastku vyplácanú po 
stanovenú dobu akademického roka, pokiaľ to umožňuje rozpočet fakulty resp. univerzity. 
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4. 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. 

5. 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 22.02.2019. 
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto dodatku stráca platnosť a účinnosť Dodatok č. 1 

k Štipendijnému poriadku UPJŠ v Košiciach a nasledovné prílohy Štipendijného poriadku 
UPJŠ v Košiciach:  
- 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. 

3. Ostatné ustanovenia Štipendijného poriadku UPJŠ v Košiciach zostávajú nezmenené. 
4. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom 01.01.2019. 

 
 
 
 
 
 
          doc. RNDr. Roman Soták, PhD.                           prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 
     predseda Akademického senátu UPJŠ                                  rektor UPJŠ 


