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Garant: Útvar rektora                                                     Košice, 16.05.2019  
                                                                                      Č. j. REK000157/2019-UPA/1180 
 
 
 

Dodatok č. 3 
 

k Štipendijnému poriadku  Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
 

V súlade s ustanovením § 9 ods. 1 písmena b) a ustanovením § 15 ods. 1 písmena j) 
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, Akademický senát Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
(ďalej len „UPJŠ“ alebo „Univerzita“) prerokoval a schválil tento Dodatok č. 3 
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 
a Dodatku č. 2, č. j.: REK000157/2019-UPA/1179 (ďalej len „dodatok“). 

 

Článok I. 

Článok 4 – Motivačné štipendium znie: 

1. UPJŠ priznáva študentom z prostriedkov štátneho rozpočtu  motivačné štipendium 
vo forme: 
 
a) odborového štipendia - najviac päťdesiatim percentám študentov v študijných   

odboroch určených v metodike vydanej MŠVVaŠ SR1, resp. v prílohe k dotačnej 
zmluve vzťahujúcej sa na príslušný kalendárny rok, so zohľadnením študijných 
výsledkov z predchádzajúceho roka štúdia. Ak ide o študenta študijného 
programu prvého stupňa, v prvom roku štúdia sa zohľadnia študijné výsledky 
z posledného roka štúdia na strednej škole; 

b) prospechového štipendia - najviac desiatim percentám študentov okrem 

študentov tretieho stupňa, za vynikajúce plnenie študijných povinností 
v predchádzajúcom akademickom roku; 

c) výročných cien rektora; 
d) mimoriadneho štipendia.  

2. Prospechové štipendium priznáva rektor univerzity alebo dekan fakulty, v októbri 
príslušného akademického roka. V písomnom rozhodnutí uvedie výšku priznaného 
štipendia a odôvodnenie priznania. 

                                                
1 § 89 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. 
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3. Na posúdenie kvality plnenia študijných povinností slúži výpočet váženého 
študijného priemeru  povinných a povinne voliteľných predmetov za predchádzajúci 
akademický rok. Na tomto základe sa na fakultách (a na univerzite pre všetky 
univerzitou poskytované študijné programy) zostavia poradovníky študentov (pre 
jednotlivé roky štúdia a študijné programy, podľa toho ako stanovujú Štipendijné 
poriadky fakúlt). Poradovníky sa môžu na fakultách zostaviť podľa rozhodnutia 
dekanov osobitne pre jednotlivé študijné programy, skupiny študijných programov 
alebo roky štúdia. Poradie sa začína študentmi, ktorí dosiahli najlepší vážený 
študijný priemer. 

4. Prospechové štipendium sa vypláca v príslušnom akademickom roku jednorazovo a 
priznáva sa podľa umiestnenia v poradovníku podľa ods. 3 tohto článku študentom 
umiestneným v najviac prvej desatine z celkového počtu študentov evidovaných 
v dennej forme štúdia k 31. októbru akademického roka v príslušnom študijnom 
programe (okrem študijných programov tretieho stupňa). 

5. V prípade rovnosti váženého študijného priemeru na hranici 10 % sa zohľadňujú 
ďalšie kritériá a to v tejto postupnosti: 
  
a) vyšší počet kreditov získaných za hodnotený akademický rok, 
b) nižší počet pokusov potrebných na úspešné absolvovanie predmetov, 
c) vážený študijný priemer dosiahnutých výsledkov v povinných predmetoch, 
d) umiestnenie na medzinárodnej, národnej, fakultnej úrovni ŠVK, ŠVOČ a pod., 
e) aktivity prospešné pre univerzitu alebo fakultu (napr. práca v univerzitnom, 

fakultnom senáte, ŠIR).  

6. Výročné ceny rektora (VCR) udeľuje rektor jednorazovo:  

a) za vynikajúce študijné výsledky na slávnostných promóciách absolventom: 
- študijných programov II. stupňa (magisterského) a 
- spojeného I. a II. stupňa (doktorského); 

b) za reprezentáciu UPJŠ, spravidla ku koncu letného semestra príslušného 
akademického roku študentom prvých dvoch stupňov študijných programov za: 
- podiel na odborných a vedeckých publikáciách v prestížnych zahraničných a 

domácich časopisoch, 
- úspešnú reprezentáciu a aktívny podiel na činnosti a rozvoji UPJŠ,   
- príkladný občiansky postoj študenta UPJŠ, ktorý svojím prejavom, činom 

alebo iným spôsobom preukázal vysoký stupeň morálky a občianskeho 
uvedomenia a prispel tak k šíreniu dobrého mena UPJŠ, 

- reprezentáciu UPJŠ v športe, za výsledky v športe a športovú činnosť mimo 
UPJŠ pri splnení podmienky, že študent študuje v štandardnej dobe štúdia. 
 

7. Pre potreby tohto Štipendijného poriadku sa za splnenie požiadaviek pre udelenie 
VCR podľa ods. 6 písm. a) tohto článku považuje: 

- absolvovanie bakalárskeho štúdia s priemerom do 1,10 (vrátane štátnej 
skúšky) a absolvovanie štátnej skúšky s hodnotením „A“; 

- študijný priemer za celé štúdium (v I. aj II. stupni, respektíve spojenom I. a II. 
stupni) do 1,10 (vrátane štátnej skúšky) a vykonanie všetkých súčastí štátnej 
skúšky v riadnom termíne s hodnotením „A“. 

8. Písomné návrhy na udelenie výročných cien podľa ods. 6 písm. b) tohto článku spolu 
so zdôvodnením a potrebnými dokladmi predkladajú dekani fakúlt a vedúci 
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univerzitných pracovísk na študijný referát univerzity najneskôr ku 15. júnu 
príslušného roku. Návrhy sa môžu týkať iba aktivít vykázaných v období od 16. júna 
predchádzajúceho roku do 15. júna príslušného roku. 

9. Výročnú cenu podľa tohto článku môže udeliť aj rektor z vlastného  podnetu, a to 
v priebehu celého akademického roka.  

10. Písomné návrhy na udelenie výročných cien podľa ods. 6 písm. a) tohto článku, spolu 
s dokumentáciou o dosahovanom prospechu počas celej doby štúdia predkladajú 
dekani fakúlt a vedúci univerzitných pracovísk na študijný referát univerzity 
najneskôr jeden týždeň pred dňom promócií v príslušnom študijnom programe. 
Študijný referát postúpi návrh rektorovi. 

11. Na posúdenie návrhov na udelenie výročných cien podľa ods. 6 písm. b) tohto článku 
menuje rektor komisiu zloženú zvyčajne z prorektora pre vzdelávanie a prodekanov 
pre vzdelávanie. Komisia na zasadnutí podľa ňou stanovených pravidiel vypracuje 
spoločný návrh, ktorý postúpi rektorovi najneskôr do 30. júna príslušného roku.  

12. O priznanie motivačného štipendia študent nežiada a na jeho priznanie nie je právny 
nárok. 

 

Článok II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Dodatok prerokoval a schválil Akademický senát UPJŠ v Košiciach 16. 05. 2019. 

2. Ostatné ustanovenia Štipendijného poriadku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach v znení Dodatku č. 2 zostávajú nezmenené. 

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia AS UPJŠ v Košiciach 
a účinnosť dňom 01.09.2019. 

4. Po nadobudnutí platnosti tohto dodatku rektor vydá úplné znenie Štipendijného 
poriadku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.  

 
 
 
 

doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.                   prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 
                   predsedníčka AS UPJŠ                                                   rektor  UPJŠ 


