Košice, dňa 08.07.2022
Č. j.: REK000561/2022-UPA/2621

Garant: Útvar rektora

Štipendijný poriadok
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
V súlade s ustanovením § 9 ods. 1 písmena a) bodu 1 a ust. § 15 ods. 1 písmena k) zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZVŠ“), Akademický senát Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej
len „UPJŠ“) prerokoval a schválil Štipendijný poriadok Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
v nasledovnom znení (ďalej len „Štipendijný poriadok“).
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.
2.
3.

Tento Štipendijný poriadok upravuje podmienky na priznávanie a poskytovanie štipendií
študentom UPJŠ ako priamej formy sociálnej podpory podľa ust. § 95 a nasl. ZVŠ.
Štipendijný poriadok sa vzťahuje na všetkých študentov bakalárskych, magisterských,
doktorských a doktorandských študijných programov, ktoré uskutočňuje UPJŠ a jej fakulty.
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
Zdroje a druhy štipendií

1.
2.

3.

4.

UPJŠ priznáva a poskytuje študentom štipendiá z prostriedkov poskytnutých na tento účel zo
štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov prostredníctvom štipendijného fondu.
Z prostriedkov štátneho rozpočtu UPJŠ priznáva a poskytuje tieto druhy štipendií:
a) sociálne štipendium,
b) motivačné štipendium,
c) tehotenské štipendium,
d) štipendium pre študentov tretieho stupňa štúdia (ďalej len „doktorandské štipendium“).
UPJŠ priznáva a poskytuje štipendiá z vlastných zdrojov prostredníctvom štipendijného fondu
podľa svojich možností v prípadoch a za podmienok stanovených v čl. 6 a 8 Štipendijného
poriadku.
Štipendium môže byť priznané jednorazovo alebo ako čiastka vyplácaná mesačne po
stanovenú dobu akademického roka. Študentom študijných programov realizovaných na
fakultách priznáva štipendiá dekan. Pokiaľ príslušná fakulta nemá vlastný štipendijný poriadok,
študentom študijných programov realizovaných na tejto fakulte priznáva štipendiá rektor.
Študentom univerzitných študijných programov priznáva štipendiá rektor.

Článok 3
Sociálne štipendium
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

Sociálne štipendium sa priznáva na základe ustanovených podmienok študentom študijných
programov prvých dvoch stupňov a študijných programov podľa ust. § 53 ods. 3 ZVŠ, ktorí majú
trvalý pobyt v Slovenskej republike alebo študentom, ktorým bol udelený azyl, bola poskytnutá
doplnková ochrana alebo bolo poskytnuté dočasné útočisko, sa na základe splnenia
ustanovených podmienok priznáva sociálne štipendium. Sociálne štipendium prispieva na
úhradu nákladov spojených so štúdiom. Na sociálne štipendium má študent právny nárok.
Študentovi so špecifickými potrebami sa môže priznať sociálne štipendium aj po prekročení
štandardnej dĺžky štúdia, ak je toto prekročenie spôsobené jeho zdravotným postihnutím.
Sociálne štipendium možno priznať študentovi na základe písomnej žiadosti o priznanie
sociálneho štipendia. Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia podáva študent na študijnom
referáte univerzity, alebo na študijnom referáte príslušnej fakulty, ak sa študijný program
uskutočňuje na fakulte, v akademickom roku, v ktorom sa má sociálne štipendium poskytovať.
V prípade nekompletnej žiadosti vyzve rektor alebo dekan, ak sa študijný program uskutočňuje
na fakulte, študenta o bezodkladné doplnenie dokladov alebo si vyžiada potrebné vysvetlenie.
Pre priznanie sociálneho štipendia je rozhodujúci príjem študenta a s ním spoločne
posudzovaných osôb. Príjem rozhodujúci na posúdenie nároku na sociálne štipendium, okruh
spoločne posudzovaných osôb, hranicu príjmu na vznik nároku na sociálne štipendium, výšku
sociálneho štipendia a ďalšie podrobnosti o priznávaní sociálneho štipendia študentom
vysokých škôl ustanovuje vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len
„MŠVVaŠ SR“) č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl
v znení neskorších predpisov a zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Rozhodnutie rektora alebo dekana fakulty, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte,
o priznaní sociálneho štipendia musí byť písomné a musí obsahovať výrok o priznaní
sociálneho štipendia, jeho výšku, formu vyplácania, termíny výplaty, odôvodnenie a poučenie
o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Rozhodnutie sa doručí poštou do
vlastných rúk, alebo osobne, povereným zamestnancom fakulty.
Sociálne štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť
podaná, do konca mesiaca jún príslušného akademického roka. U študenta, ktorý je
nezaopatreným dieťaťom a je obojstranná sirota alebo je polosirota a od žijúceho rodiča má
určený rozsah vyživovacej povinnosti, alebo je nezaopatreným dieťaťom, ktoré do dosiahnutia
plnoletosti bolo zverené do náhradnej starostlivosti, sa sociálne štipendium priznáva aj na
mesiace júl a august príslušného akademického roka.
Sociálne štipendium možno priznať najdlhšie do konca mesiaca, v ktorom študent prestane byť
študentom.
UPJŠ poskytuje sociálne štipendium v priznanej mesačnej výške najneskôr desiaty deň
príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike, ktorého
číslo uvedie študent v žiadosti o priznanie sociálneho štipendia.
Na účely preukazovania nároku na sociálne štipendium, zisťovania, preverovania a kontroly
správneho postupu preukazovania nároku na sociálne štipendium, ochrany a domáhania sa
práv študenta a UPJŠ, je UPJŠ oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu
potrebnom na rozhodnutie o priznaní sociálneho štipendia. UPJŠ je na tieto účely oprávnená aj
bez súhlasu dotknutej osoby získavať jej osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným
zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií v rozsahu nevyhnutnom na
dosiahnutie účelu spracúvania.
Článok 4
Motivačné štipendium

1.

UPJŠ priznáva študentom z prostriedkov štátneho rozpočtu motivačné štipendium vo forme:
a) odborového štipendia - najviac päťdesiatim percentám študentov určeného študijného
odboru UPJŠ v rámci študijných odborov určených v metodike podľa ust. § 96a ods. 1 písm.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1

a) ZVO, vydanej MŠVVaŠ SR 1 na základe analýz a prognóz vývoja trhu práce, so
zohľadnením študijných výsledkov z predchádzajúceho 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
v zmysle ust. § 96a ods. 1 písm. b) ZVO;
c) motivačného štipendia za dosiahnutie vynikajúceho výsledku športovej činnosti podľa ust. §
96a ods. 2 ZVO;
d) výročných cien rektora;
e) mimoriadneho štipendia.
Prospechové štipendium priznáva rektor univerzity alebo dekan fakulty, v októbri príslušného
akademického roka. V písomnom rozhodnutí uvedie výšku priznaného štipendia a odôvodnenie
priznania.
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.
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).
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 (práca v univerzitnom, fakultnom senáte, ŠIR,
rade študijného programu a pod.).
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.
Pre potreby tohto Štipendijného poriadku sa za splnenie požiadaviek pre udelenie VCR podľa
ods. 6 tohto článku považuje dosiahnutie študijného priemeru 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“.
Písomné návrhy na udelenie výročných cien podľa ods. 6 písm. b) tohto článku spolu so
zdôvodnením a potrebnými dokladmi predkladajú dekani fakúlt a vedúci univerzitných pracovísk
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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 5
Tehotenské štipendium
1. Tehotnej študentke, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike a nemá nárok na výplatu
tehotenského2 sa v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným
lekárom priznáva tehotenské štipendium, najmä na účel pokrytia zvýšených výdavkov
spojených so zdravotným stavom študentky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou
na narodenie dieťaťa.
2. Na tehotenské štipendium má študentka právny nárok podľa ust. § 96b ZVŠ.
3. Za študentku sa na účely tehotenského štipendia považuje aj osoba, ktorej bolo štúdium
prerušené z dôvodu tehotenstva.
4. Tehotenské štipendium priznáva rektor svojim rozhodnutím na základe študentkou
predložených dokumentov, a to:
a) vyplnenej a podpísanej žiadosti (vzor žiadosti je uvedený v Prílohe č. 1 Štipendijného
programu)
b) príloh, ktoré je nevyhnutné k žiadosti priložiť, a to:
ba) lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu
určeným lekárom (odporúčaný vzor lekárskeho potvrdenia tvorí Prílohu č. 2
Štipendijného poriadku),
bb) potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že žiadateľke nevznikol nárok na výplatu
tehotenského (odporúčaný vzor potvrdenia Sociálnej poisťovne tvorí Prílohu č. 3
Štipendijného poriadku),
bc) kópiu občianskeho preukazu, resp. dokladu o udelení trvalého pobytu v Slovenskej
republike.
5. Vyplnenú a podpísanú žiadosť s prílohami žiadateľka doručí na študijné oddelenie príslušnej
fakulty UPJŠ v Košiciach alebo Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach (ďalej len
„ÚTVŠ“).
6. Študijné referentky prísl. fakulty/ÚTVŠ preskúmajú správnosť študentkou predložených
dokumentov a následne vypracujú rozhodnutie rektora o priznaní tehotenského štipendia
prostredníctvom AIS2 a celý spis predložia Kancelárii VSK, ktorá zabezpečí podpis rektora na
rozhodnutí. Vzor rozhodnutia rektora tvorí Prílohu č. 4 Štipendijného poriadku.
7. Tehotenské štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola
podaná žiadosť.
8. Ak podmienky na poskytnutie tehotenského štipendia boli splnené len za časť kalendárneho
mesiaca, v ktorom bola žiadosť doručená, tehotenské štipendium patrí za celý kalendárny
mesiac.
9. Tehotenské štipendium sa poskytuje aj za mesiace júl a august.
10. UPJŠ poskytne tehotenské štipendium v mesačnej výške 200,- € najneskôr desiaty deň
príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike, ktorého
číslo uvedie študentka v žiadosti o priznanie tehotenského štipendia.
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11. Nárok na tehotenské štipendium zaniká v prípade:
a) vzniku nároku na výplatu rodičovského príspevku po narodení dieťaťa na dieťa, na ktoré
študentka poberá tehotenské štipendium,
b) vzniku nároku na výplatu tehotenského,
c) skončením tehotenstva alebo
d) skončením štúdia.
12. Študentka je povinná oznámiť študijnému oddeleniu príslušnej fakulty/ÚTVŠ skutočnosť na
základe ktorej jej zanikol nárok na tehotenské štipendium podľa ods. 11 písm. a) až c)
Štipendijného poriadku do desiatich pracovných dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.
13. Osoba, ktorej bolo za rovnaké obdobie poskytnuté tehotenské štipendium a vyplatené
tehotenské, je povinná vrátiť UPJŠ poskytnuté tehotenské štipendium za príslušné obdobie na
určený účet.
14. Na účely preukazovania nároku na tehotenské štipendium, zisťovania, preverovania a kontroly
správneho postupu preukazovania nároku na tehotenské štipendium, ochrany a domáhania
sa práv študentky a UPJŠ je UPJŠ oprávnená spracúvať osobné údaje študentky v rozsahu
potrebnom na rozhodnutie o priznaní tehotenského štipendia. UPJŠ je na tieto účely oprávnená
aj bez súhlasu dotknutej osoby získavať jej osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným
zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií v rozsahu nevyhnutnom na
dosiahnutie účelu spracúvania.
Článok 6
Štipendiá z vlastných zdrojov
1.

2.

3.

4.

5.

UPJŠ, resp. fakulta, ak štúdium študijného programu prebieha na fakulte, priznáva v rámci
svojich možností štipendiá z vlastných zdrojov študentom a absolventom, u ktorých od riadneho
skončenia štúdia neuplynulo viac ako 90 dní.
Zo štipendijných fondov fakúlt sa každoročne vyčlení 15 % na výročné ceny rektora
a mimoriadne štipendiá. Tento fond sa ďalej riadi podľa čl. 4 ods. 6 až 11 tohto poriadku alebo
ods. 3 písm. f) a g) tohto článku Štipendijného poriadku.
Štipendiá podľa ods. 1 tohto článku sa priznávajú najmä:
a) za vynikajúce plnenie študijných povinností;
b) za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti výskumu a vývoja;
c) za mimoriadne úspešnú reprezentáciu UPJŠ v oblasti vedy, umenia, kultúry, alebo športu
na minimálne národnej úrovni;
d) za aktívny prínos k rozvoju UPJŠ, alebo fakulty, ak štúdium prebieha na fakulte;
e) na podporu odborných stáží, účasti v medzinárodných súťažiach a iných aktivitách
súvisiacich s činnosťou UPJŠ alebo fakulty;
f) na podporu výskumnej a pedagogickej činnosti študentov bakalárskych, magisterských,
doktorských študijných programov (pomocná pedagogická sila a pomocná vedecká sila) na
základe vopred zverejnených kritérií;
g) pre talentovaných stredoškolských absolventov (víťazi olympiád, SOČ a pod.) po ich zápise
na štúdium na UPJŠ s cieľom podporiť ich rozhodnutie študovať na UPJŠ;
h) ako jednorazová alebo pravidelná sociálna podpora v životných situáciách hodných
osobitného zreteľa.
Konkrétne podmienky a pravidlá priznávania štipendií podľa tohto článku, s výnimkou
priznávania štipendia podľa ods. 3 písm. g) tohto článku a čl. 4 ods. 1 písm. d), stanovujú
Štipendijné poriadky fakúlt.
Podmienky priznávania štipendia podľa ods. 3 písm. g) tohto článku, výška štipendia, spôsob
vyplácania a ďalšie podrobnosti sú ustanovené nasledovne:
a) Štipendium pre talentovaných študentov môže priznať rektor talentovaným študentom
s cieľom podporiť ich štúdium na UPJŠ. Pre účely poskytovania štipendia podľa tohto
odseku sú ako talentovaní študenti považovaní tí študenti, ktorí počas stredoškolského
štúdia dosiahli niektorý z úspechov podľa bodu b) tohto odseku článku.
b) Kritériá pre účely priznania štipendia v kategórii pre talentovaných študentov:
ba) úspešne riešili medzinárodné, národné a krajské olympiády,
5

umiestnili sa na popredných miestach medzinárodných či národných súťaží
v medicínskych vedách, prírodovedných disciplínach, matematike a informatike,
spoločenskovedných disciplínach i v športe.
c) Zoznam olympiád a súťaží podľa ods. 2 písm. ba) – bb) tohto odseku článku, relevantných
pre priznanie štipendia schvaľuje na návrh dekanov fakúlt kolégium rektora.
d) Rektor priznáva štipendium pre talentovaných študentov:
da) priznanie ročného štipendia vyplácaného v dvoch splátkach na úvod zimného
a letného semestra, druhá splátka je podmienená dosiahnutím predpísaného
váženého študijného priemeru určeného v rozhodnutí a neprerušením, resp.
neukončením štúdia po zimnom semestri,
db) poskytnutie finančného príspevku na úhradu nákladov na ubytovanie v 1. roku štúdia.
Príspevok na úhradu nákladov na ubytovanie za letný semester je podmienená
dosiahnutím predpísaného váženého študijného priemeru určeného v rozhodnutí
a neprerušením, resp. neukončením štúdia po zimnom semestri.
e) Okrem štipendia uvedeného v písm. d) tohto odseku článku môže rektor priznať
talentovaným študentom ako bonus prednostné pridelenie ubytovania v ŠDaJ UPJŠ v 1.
roku štúdia.
f) Štipendium podľa písm. d) tohto odseku článku môže byť priznané aj v kombináciách
jednotlivých prípadov.
g) Návrh na štipendium a jeho formu predkladajú dekani fakúlt a riaditeľ ÚTVaŠ rektorovi
spravidla po vyhlásení výsledkov príslušných kôl olympiád a súťaží, resp. po ukončení
prijímacieho konania.
h) S cieľom podporiť u talentovaných študentov ich rozhodnutie študovať na UPJŠ rektor na
návrh dekanov fakúlt môže zaslať talentovaným študentom informáciu o možnostiach
štúdia na nimi zvolenom študijnom programe prvého stupňa v dennej forme štúdia
a o možnostiach získania štipendia a bonusu pri zápise na štúdium na UPJŠ. Kópiu
informácie zašle na vedomie príslušnej fakulte.
i) Štipendium a bonus priznáva rektor v septembri príslušného akademického roku.
V písomnom rozhodnutí uvedie výšku priznaného štipendia, priznanie bonusu
a odôvodnenie. Rektor štipendium a bonus podľa ods. 4 tohto článku prizná až po zápise
študenta na štúdium v stanovenom termíne.
j) Štipendium podľa písm. d) tohto odseku článku rektor odoberie:
ja) ak študent závažne poruší niektoré z ustanovení vnútorných predpisov UPJŠ,
jb) pri prerušení štúdia,
jc)
po ukončení štúdia,
jd) v prípade nesplnenia niektorých z podmienok priznania štipendia definovaných
v rozhodnutí o jeho priznaní.
k) Rozhodnutie o odňatí štipendia a bonusu vydá rektor na základe návrhu dekana fakulty,
riaditeľa ÚTVaŠ alebo riaditeľa ŠDaJ.
O štipendiá z vlastných zdrojov, s výnimkou štipendia podľa ods. 3 písm. e), f), h) tohto článku
Štipendijného poriadku študent nežiada.
Na štipendiá priznávané z vlastných zdrojov nemá študent právny nárok.
UPJŠ môže v rámci svojich možností poskytovať svojim študentom zo štipendijného fondu aj
pôžičky. Podmienky udelenia pôžičky, jej výšku, spôsob splácania a ďalšie podrobnosti stanoví
rektor univerzity osobitným predpisom.
bb)

6.
7.
8.

Článok 7
Doktorandské štipendium
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 je:
a) riadne – pravidelná mesačná čiastka vyplácaná počas celého akademického roka (12
mesiacov),
b) mimoriadne – priznáva sa za:
ba) vynikajúce výsledky v štúdiu a vo vedeckej, výskumnej a pedagogickej činnosti,
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

bb) výkon v projektovej činnosti výlučne v oblasti VVČ,
bc) výkon činností nad rámec individuálneho študijného plánu interného doktoranda v súlade
s ustanovením čl. 17 ods. 2 Študijného poriadku doktorandského štúdia na Univerzite
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Nevzťahuje sa však na výkon v pedagogickej činnosti
interného doktoranda nad zákonný rámec.
Doktorandské štipendium podľa odstavca 1 písm. a) tohto článku sa poskytuje vo výške:
a) najmenej 6. platovej triedy a prvého platového stupňa osobitnej stupnice platových taríf
učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov podľa zákona č. 553/2003
Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to pre
doktorandov v dobe od zápisu na doktorandské štúdium až do vykonania 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 a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to pre doktorandov v dobe
po vykonaní dizertačnej skúšky až po deň skončenia štúdia.
Mimoriadne doktorandské štipendium podľa ods. 1 písm. ba) 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.
Mimoriadne doktorandské štipendium podľa ods. 1 písm. bb) a bc) tohto článku priznáva rektor
alebo dekan, ak sa študijný program realizuje na fakulte, za pracovné činnosti vykonané na
fakultách a pracoviskách univerzity v rámci jej hlavnej činnosti, projektovej činnosti alebo
podnikateľskej činnosti na základe písomného poverenia rektorom alebo dekanom fakulty a so
súhlasom školiteľa. Vypláca sa ako jednorazová alebo mesačná čiastka, podľa legislatívnych
pravidiel čerpania zdrojov určených na výkon dotknutých činností. Vyplatené čiastky podľa
písm. bb) môžu podliehať refundácii z príslušných rozpočtových, mimorozpočtových alebo
projektových zdrojov obdobným spôsobom schváleným v Pravidlách UPJŠ v Košiciach, ktorými
sa určujú podmienky rozdelenia refundovaných personálnych výdavkov v rámci riešenia
projektov financovaných z grantových schém. Vyplatené čiastky podľa písm. bc) nepredstavujú
refundovateľnú položku.
Na účely výkonu činností nad rámec individuálneho študijného plánu interného doktoranda je
možné v oblasti vedecko-výskumnej a projektovej činnosti využiť dohody o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru s UPJŠ, resp. fakultami. S interným doktorandom
môžu UPJŠ alebo fakulty uzatvoriť pracovnú zmluvu na predmet činnosti, ktorý nesúvisí s jeho
doktorandským štúdiom (napr. na administratívne práce a pod.).
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.
V prípade prerušenia alebo neúspešného ukončenia štúdia sa štipendium kráti a bude vyplatená
iba alikvotná časť k dátumu prerušenia alebo ukončenia doktorandského štúdia.

Článok 8
Sociálne štipendium a sociálna podpora pre študentov a absolventov, u ktorých od
riadneho skončenia štúdia neuplynulo viac ako 90 dní, postihnutých vojnovým konfliktom,
živelnou pohromou, resp. iným dôvodom hodným osobitného zreteľa
1.

2.

V súlade s ust. § 97 ods. 1 ZVŠ priznáva UPJŠ z vlastných zdrojov osobitné jednorazové alebo
pravidelné sociálne štipendium alebo sociálnu podporu (ďalej len „podpora“) pre študentov
a absolventov, u ktorých od riadneho skončenia štúdia neuplynulo viac ako 90 dní, postihnutých
vojnovým konfliktom, živelnou pohromou, resp. iným dôvodom hodným osobitného zreteľa.
Štipendium alebo podporu podľa tohto článku priznáva rektor na základe ustanovených
podmienok študentom študijných programov 1. stupňa, 2. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 3.
stupňa denného štúdia a absolventom, u ktorých od riadneho skončenia štúdia neuplynulo viac
ako 90 dní (ďalej „absolventi“).
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3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Štipendium alebo podpora podľa tohto článku prispieva na úhradu nákladov spojených
s riešením krízovej sociálnej situácie študenta alebo absolventa spôsobenej vojnovým
konfliktom, živelnou pohromou, resp. iným dôvodom hodným osobitného zreteľa.
Štipendium alebo podporu podľa tohto článku môže rektor priznať študentovi alebo absolventovi
len na základe riadne odôvodnenej písomnej žiadosti. Žiadosť o priznanie štipendia alebo
podpory podáva študent alebo absolvent rektorovi. Rektor vydá rozhodnutie, na základe ktorého
štipendium alebo podporu prizná, požiada o doplnenie žiadosti alebo žiadosť zamietne.
Rektor rozhoduje o priznaní štipendia alebo podpory podľa tohto článku na základe posúdenia
žiadosti komisiou v zložení: prorektor/ka pre VŠ vzdelávanie (predseda), prodekan/ka príslušnej
fakulty (člen), predseda AS UPJŠ (člen), predsedom AS UPJŠ poverený/á člen/ka študentskej
časti AS UPJŠ (člen), referent študijnej agendy R UPJŠ.
Štipendium alebo podpora podľa tohto článku sa študentom poskytuje priamou alebo nepriamou
formou.
Priamu formu predstavuje jednorazová alebo pravidelná finančná podpora. Priamou formou sa
štipendium alebo podpora podľa tohto článku poskytuje na základe rozhodnutia rektora po
predchádzajúcom posúdení žiadosti komisiou. Štipendium poskytnuté priamou formou je možné
vyplatiť prevodom na účet žiadateľa alebo v hotovosti v pokladni UPJŠ.
Nepriamou formou sa štipendium alebo podpora podľa tohto článku poskytuje na základe
rozhodnutia rektora po predchádzajúcom posúdení žiadosti komisiou najmä v podobe:
a) odpustenia alebo zníženia školného alebo poplatkov spojených so štúdiom,
b) odpustenia alebo zníženia poplatkov za ubytovanie alebo stravovanie v ŠDaJ UPJŠ.
Na štipendium alebo podporu nemá študent alebo absolvent právny nárok.

Článok 9
Dôvody nepriznania štipendií
Štipendium nie je možné priznať študentovi po dobu prerušenia štúdia, kedy podľa zákona nie
je študentom, ak zákon alebo tento Štipendijný poriadok neuvádza inak.
2. Sociálne štipendium nie je možné priznať študentovi:
a) ktorý študuje študijný program prvého stupňa, ak už dosiahol vysokoškolské vzdelanie
prvého stupňa,
b) ktorý už dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
c) ktorému bolo poskytnuté sociálne štipendium v príslušnom roku štúdia alebo v jeho časti
v študijnom programe príslušného stupňa vysokoškolského vzdelania; na účely tohto odseku
sa prvé tri roky štúdia v študijných programoch podľa ust. § 53 ods. 3 ZVŠ považujú za
štúdium v študijnom programe prvého stupňa a štvrtý a ďalšie roky štúdia za štúdium
v študijnom programe druhého stupňa, pričom štvrtý rok štúdia v študijnom programe podľa
ust. § 53 ods. 3 ZVŠ je na účely tohto odseku považovaný za prvý rok štúdia v študijnom
programe druhého stupňa a ďalšie roky štúdia primerane; doba, počas ktorej študent poberal
v príslušnom roku štúdia sociálne štipendium, sa zaokrúhľuje na celé roky smerom nahor,
d) ktorý príslušný študijný program študuje dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka štúdia,
s výnimkou študentov podľa článku 3 ods. 2 tohto Štipendijného poriadku,
e) ktorý študuje externou formou štúdia.
3. Motivačné štipendium nemôže byť priznané študentovi, ktorý:
a) mal v predchádzajúcom akademickom roku prerušené štúdium,
b) si v predchádzajúcom akademickom roku zapísal študijné predmety vo výmere menej ako
50 kreditov,
c) v predchádzajúcom akademickom roku neabsolvoval úspešne jeden alebo viac zo
zapísaných povinných predmetov a/alebo úspešne neabsolvoval určený počet povinne
voliteľných predmetov a/alebo nezískal určený počet kreditov za tieto predmety podľa výberu
študenta v štruktúre určenej študijným poriadkom,
d) študuje externou formou štúdia s výnimkou podľa článku 4 ods. 1 písm. d) a e) tohto
Štipendijného poriadku.
1.
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Článok 10
Preskúmanie rozhodnutia
1.

2.

3.

Vzhľadom na to, že na rozhodovanie o priznaní sociálneho štipendia sa vzťahuje zákon
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, študent
má právo podať voči rozhodnutiu odvolanie za podmienok v súlade s ust. § 53 a nasl. správneho
poriadku.
V prípadoch, na ktoré sa ods. 1 tohto článku nevzťahuje, môže študent v lehote do 15 dní odo
dňa doručenia rozhodnutia alebo od jeho zverejnenia požiadať o jeho preskúmanie. Žiadosť
o preskúmanie podáva orgánu, ktorý rozhodnutie vydal.
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. Ak rozhodnutie vydal rektor, môže sám žiadosti vyhovieť, ak
zistí, že rozhodnutie bolo vydané v rozpore s týmto Štipendijným poriadkom. Inak postúpi
žiadosť akademickému senátu UPJŠ. Akademický senát UPJŠ zmení rozhodnutie, ak bolo
vydané v rozpore s týmto Štipendijným poriadkom. Inak žiadosť zamietne a pôvodné
rozhodnutie potvrdí.
Článok 11
Spoločné a záverečné ustanovenia

1.
2.
3.

4.

Tento Štipendijný poriadok prerokoval a schválil Akademický senát UPJŠ v Košiciach dňa
23.06.2022.
Tento Štipendijný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.07.2022 a je platný pre všetky fakulty
a univerzitné pracoviská UPJŠ.
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Štipendijného poriadku sa ruší Štipendijný poriadok
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, č. j. 4461/2015 zo dňa 19. 11. 2015, v znení jeho
Dodatkov č. 1 - 5, Metodické usmernenie k poskytovaniu tehotenského štipendia študentkám
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zo dňa 31. 03. 2021, č. j.: REK000389/2021UPA/960 a Rozhodnutie rektora č. 3/2012, ktorým sa stanovujú pravidlá pre priznávanie
štipendia pre talentovaných študentov UPJŠ v Košiciach zo dňa 16. 03. 2012, č. j.: 58/2012.
Prílohy:
Príloha č. 1 – Vzor žiadosti o tehotenské štipendium
Príloha č. 2 – Vzor odporúčaného lekárskeho potvrdenia o tom, že začal 27. týždeň pred
očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom
Príloha č. 3 – Vzor odporúčaného potvrdenia sociálnej poisťovne o tom, že nevznikol nárok
na výplatu tehotenského
Príloha č. 4 – Rozhodnutie o priznaní tehotenského štipendia

doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

predsedníčka Akademického senátu
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

rektor
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
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Príloha č. 1 Štipendijného poriadku UPJŠ v Košiciach - Vzor žiadosti
Žiadosť o priznanie tehotenského štipendia
Titul, meno a priezvisko: .............................................................................................
Adresa trvalého bydliska: ...........................................................................................
Dátum narodenia: .............................................................r.č. ....................................
Telefón: .........................................................................................................................
E-mail: ...........................................................................................................................
Bankové spojenie:......................................................................................................
IBAN: ............................................................................................................................
Študentka:  áno  nie
Prerušenie štúdia z dôvodu tehotenstva3:  áno  nie
Stupeň štúdia:  I. stupeň
 II. Stupeň
 I.+II. Stupeň
 III. Stupeň
Forma štúdia:  denná  externá
Fakulta/ ÚTVŠ UPJŠ: ...................................................................................................
Študijný program: ........................................................................................................
Študijný odbor:.............................................................................................................
Týmto žiadam o priznanie tehotenského štipendia v súlade s ust. § 96b ods. 4 zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zároveň uvádzam bankové spojenie a číslo účtu, na ktoré žiadam tehotenské štipendium uhrádzať.
podpis študentky
V

dňa

Prílohy:
1. Lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom
2. Potvrdenie Sociálnej poisťovni o tom, že nevznikol nároku na výplatu tehotenského
3. Kópia občianskeho preukazu, resp. dokladu o udelení trvalého pobytu v Slovenskej republike

podľa § 96b ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. za študentku sa na účely tehotenského štipendia považuje aj osoba, ktorej
bolo štúdium prerušené z dôvodu tehotenstva
3
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Príloha č. 2 Štipendijného poriadku UPJŠ v Košiciach - odporúčaný vzor lekárskeho potvrdenia

POTVRDENIE O TOM, ŽE ZAČAL 27. TÝŽDEŇ PRED OČAKÁVANÝM DŇOM PÔRODU
URČENÝM LEKÁROM

Meno a priezvisko pacientky: .....................................................................................
Adresa trvalého pobytu: .............................................................................................
Dátum narodenia: .......................................................................................................
Na základe lekárskeho vyšetrenia potvrdzujem, že menovanej pacientke začal 27. týždeň pred
očakávaným dňom pôrodu4 ........................................
Toto potvrdenie sa vydáva na žiadosť pacientky pre účely priznania tehotenského štipendia podľa
ust. § 96b zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.

Dátum
odtlačok pečiatky
a podpis oprávneného lekára

4

uviesť dátum začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom.
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Príloha č. 3 Štipendijného poriadku UPJŠ v Košiciach - odporúčaný vzor potvrdenia Sociálnej
poisťovne

POTVRDENIE
SOCIÁLNEJ POISŤOVNE O TOM, ŽE NEVZNIKOL NÁROK NA VÝPLATU TEHOTENSKÉHO
Meno a priezvisko poistenkyne: ................................................................................
Adresa trvalého pobytu: .............................................................................................
Dátum narodenia: .......................................................................................................
Potvrdzujem, že menovaná poistenkyňa nespĺňa podmienky nároku na tehotenské v zmysle ust. §
47a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Toto potvrdenie sa vydáva na žiadosť menovanej pre účely priznania tehotenského štipendia podľa
ust. § 96b zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.

Dátum
odtlačok pečiatky Sociálnej poisťovne
a podpis zodpovedného zamestnanca
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Príloha č. 4 Štipendijného poriadku UPJŠ v Košiciach - Vzor Rozhodnutie rektora o priznaní
tehotenského štipendia

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
Rektorát UPJŠ, Šrobárova 2, 041 80 Košice
tel.: 055/622 26 08, VoIP: 2341 601, fax: 622 81 09, IČO: 00397768
email: rektor@upjs.sk, http://www.upjs.sk

Vážená pani
................................
................................

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje / tel.

Košice

Vec: Rozhodnutie o priznaní tehotenského štipendia
V súlade s ust. § 96b ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Vám týmto rozhodnutím
priznávam
tehotenské štipendium vo výške 200,- € (slovom: dvesto eur) mesačne, a to od prvého dňa
kalendárneho mesiaca, v ktorom bola Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach podaná Vaša
žiadosť o priznanie tehotenského štipendia, až do dňa, kedy dôjde k zániku nároku na tehotenské
štipendium. Tehotenské štipendium sa poskytuje aj za mesiace júl a august.
Uvedené štipendium Vám bude poskytované v mesačnej výške na bankový účet vedený
v Slovenskej republike, ktorého číslo ste uviedli vo Vašej žiadosti o priznanie tehotenského
štipendia.
Odôvodnenie:
Vzhľadom na skutočnosť, že ste splnili všetky podmienky pre poskytnutie tehotenského štipendia
v zmysle zákona, rozhodol som tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok.

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
rektor
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Vážený pán
prof. RNDr. Pavol SOVÁK, CSc.
rektor UPJŠ v Košiciach
Rektorát, Šrobárova 2
041 80 Košice
.

Košice

24. 6. 2022

Vec: Uznesenie AS UPJŠ - zaslanie.
Vážený pán rektor,
AS UPJŠ v Košiciach na svojom zasadnutí dňa 23. 6. 2022 prijal nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 256/ 23.6.2022:
Akademický senát UPJŠ v Košiciach schvaľuje Štipendijný poriadok Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach.

S pozdravom

doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.
predsedníčka AS UPJŠ

Na vedomie: prof. Paedr. Martin Pekár, PhD. prorektor UPJŠ
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