Košice dňa 10.03.2022
Č. j. REK000561/2021-UPA/858

Garant: Útvar rektora

Dodatok č. 5
k Štipendijnému poriadku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach
V súlade s ust. § 9 ods. 1 písmena b), ust. § 15 ods. 1 písmena j) a v nadväznosti na ust. §
97 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. 5 k Štipendijnému poriadku Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach č. j.: 4461/2015 zo dňa 19. 11. 2015 v znení jeho Dodatku
č. 1 až č. 4 (ďalej len „dodatok“).
Článok I.
Štipendijný poriadok Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach č. j.: 4461/2015 zo dňa 19.
11. 2015 v znení jeho Dodatku č. 1 až č. 4 sa mení a dopĺňa nasledovne:
Za Článok 6 – Štipendiá z vlastných zdrojov sa vkladá Článok 6A, ktorý znie:
Článok 6A
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. V súlade s § 97 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 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.
2. Štipendium alebo podporu priznáva rektor UPJŠ 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“).
3. Štipendium alebo podpora prispieva na úhradu nákladov spojených s riešením krízovej
sociálnej situácie študenta alebo absolventa spôsobenej vojnovým konfliktom, živelnou
pohromou, resp. iným dôvodom hodným osobitného zreteľa.
4. Štipendium alebo podporu môže rektor UPJŠ priznať študentovi alebo absolventovi len na
základe riadne odôvodnenej písomnej žiadosti. Žiadosť o priznanie štipendia alebo podpory
podáva študent alebo absolvent rektorovi UPJŠ. Rektor vydá rozhodnutie, na základe
ktorého štipendium alebo podporu prizná, požiada o doplnenie žiadosti alebo žiadosť
zamietne.

5. Rektor rozhoduje o priznaní štipendia alebo podpory 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.
6. Štipendium alebo podpora sa študentom poskytuje priamou alebo nepriamou formou.
7. Priamu formu predstavuje jednorazová alebo pravidelná finančná podpora. Priamou formou
sa štipendium alebo podpora 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.
8. Nepriamou formou sa štipendium alebo podpora 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.
9. Na štipendium alebo podporu nemá študent alebo absolvent právny nárok.
Článok II.
Záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok prerokoval a schválil Akademický senát UPJŠ v Košiciach dňa 10.03.2022.
2. Ostatné ustanovenia Štipendijného poriadku UPJŠ v Košiciach zostávajú nezmenené.
3. Tento Dodatok č. 5 nadobúda platnosť a účinnosť dňom 10.03.2022.
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