č. j. R-3431/2015
Vo Zvolene, 30. marca 2015

Dodatok č. 1
k Štipendijnému poriadku
Technickej univerzity vo Zvolene č. R-6798/2013,
ktorý bol schválený Akademickým senátom TU vo Zvolene dňa 3. júna 2013

I.
Štipendijný poriadok TU vo Zvolene č. R-6798/2013 sa uznesením Akademického senátu TU vo
Zvolene zo dňa 30. marca 2015 mení a dopĺňa takto:
1. V článku 3 ods. (1) sa doterajší text nahrádza novým textom v znení:
(1) TU priznáva študentom z prostriedkov štátneho rozpočtu motivačné štipendium:
a) za vynikajúce plnenie študijných povinností,
b) v študijných odboroch určovaných v Metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu
verejným vysokým školám (§ 89 ods. 8 zákona o VŠ) 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 roku štúdia na strednej škole,
c) za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti výskumu, vývoja, umeleckej alebo
športovej činnosti.

2. V článku 3 ods. (2) sa doterajší text nahrádza novým textom v znení:
(2) Motivačné štipendiá na TU z prostriedkov štátneho rozpočtu môže študent získať ako:
a) motivačné štipendium prospechové (čl. 3 ods. (1) písm. a))
b) motivačné štipendium odborové (čl. 3 ods. (1) písm. b)),
c) mimoriadne štipendium (čl. 3 ods. (1) písm. c)).
3. V článku 3 ods. (3) sa doterajší text nahrádza novým textom v znení:
(3) Motivačné štipendium prospechové sa priznáva študentom TU:
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a) ktorí nie sú študentmi tretieho stupňa štúdia,
b) v druhom, alebo v ďalšom roku štúdia za výsledky v predchádzajúcom akademickom roku
na základe plnenia študijných povinností charakterizovaných podľa odsekov (4) až (10)
tohto článku,
c) ktorí v predchádzajúcom akademickom roku neprekročili štandardnú dĺžku štúdia a nemali
štúdium prerušené,
d) aj tým, ktorí nemajú trvalý pobyt v Slovenskej republike, ak splnili určené podmienky.
4. V článku 3 v ods. (8), (9) a (10) sa slovné spojenie „prospechové štipendium“ upravuje na
„motivačné štipendium prospechové“.
5. V článku 3 sa za odsek (10) vkladajú nové odseky (11) a (12) v znení:
(11) Motivačné štipendium odborové sa priznáva najviac päťdesiatim percentám študentov
určeného študijného odboru príslušnej fakulty alebo inej súčasti TU.
(12) Študentom študujúcim vybrané študijné odbory môže byť priznané motivačné štipendium
odborové:
a) v prvom roku štúdia na I. stupni so zohľadnením študijných výsledkov z posledného roku
štúdia na strednej škole, pričom sa nezapočítavajú výsledky z maturitnej skúšky,
b) v prvom roku štúdia na II. stupni so zohľadnením študijných výsledkov podľa váženého
študijného priemeru za celé predchádzajúce štúdium,
c) v druhom a ďalšom roku štúdia na I. a II. stupni so zohľadnením študijných výsledkov
podľa váženého študijného priemeru za predchádzajúci akademický rok štúdia.
Štipendium môže byť priznané len tomu študentovi, ktorý v predchádzajúcom
akademickom roku neprekročil štandardnú dĺžku štúdia študijného programu a nemal
štúdium prerušené.
6. V článku 3 sa doterajšie ods. (11), (12), (13) a (14) prečíslujú na ods. (13), (14), (15) a (16).
7. V článku 4 ods. (2) písm. e) sa doterajší text nahrádza novým textom v znení:
e) za významnú aktivitu v prospech fakulty alebo TUZVO.

II.
1. Tento Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku TU vo Zvolene bol schválený Akademickým
senátom TU dňa 30. marca 2015.
2. Tento Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku TU vo Zvolene nadobúda platnosť a účinnosť
dňom 30. marca 2015.
3. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Štipendijného poriadku TU vo Zvolene,
schváleného pod č. R-6798/2013 dňa 3. júna 2013.

Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.
predseda AS TU

Prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
rektor TU
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