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č. j. R-11546/2017 
Vo Zvolene, 13.11.2017 

 
 
 

Dodatok č. 2  
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 13.11.2018 mení a dopĺňa takto: 
 
 

1. V článku 3 ods. (3) sa doterajší text nahrádza novým textom v znení: 

 

(1) Motivačné štipendium prospechové sa priznáva študentom TU: 
a) ktorí nie sú študentmi tretieho stupňa štúdia,  
b) v prvom roku štúdia na I. stupni so zohľadnením študijných výsledkov  v 1. roku štúdia 

v zimnom semestri po ukončení skúšobného obdobia a začatí LS, 
c) v prvom roku štúdia na II. stupni so zohľadnením študijných výsledkov štúdia v 1. roku 

štúdia v zimnom semestri po ukončení  skúšobného obdobia a začatí LS, 
d) v druhom a ďalšom roku štúdia na I. a II. stupni za výsledky v predchádzajúcom 

akademickom roku na základe plnenia študijných povinností charakterizovaných podľa 
odsekov (4) až (10) tohto článku. Štipendium môže byť priznané len tomu študentovi, 
ktorý v predchádzajúcom akademickom roku neprekročil štandardnú dĺžku štúdia 
študijného programu a nemal štúdium prerušené. 

 
2. V článku 3 ods. (9) sa doterajší text nahrádza novým textom v znení: 

Motivačné štipendium prospechové sa priznáva najviac 10 % študentov, u ktorých sa 

posudzuje plnenia za rovnaké obdobie akademického roka v zmysle ods. (3) tohto článku. Ak 

došlo k zmene súčasti TU, na ktorej sa študijný program uskutočňuje, upraví sa počet 

študentov súčasti TU, ktorým sa priznáva prospechové štipendium, v súlade s touto zmenou. 
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3. V článku 4 ods. (2) sa pridáva písm. f) v znení: 

f) Ako jednorázovú alebo pravidelnú sociálnu podporu. 
 

4. Tento Dodatok č. 2 k Štipendijnému poriadku TU vo Zvolene bol schválený Akademickým 
senátom TU dňa 13.1.2017  

5. Tento Dodatok č. 2. k Štipendijnému poriadku TU vo Zvolene nadobúda platnosť a účinnosť 
dňom schválenia Akademickým senátom TU vo Zvolene. 

6. Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Štipendijného poriadku TU vo Zvolene, 
schváleného pod č. R-6798/2013 dňa 3. júna 2013. 
 
 
 
 
 
Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.        Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.        

           predseda AS TU                     rektor TU 


