č. j. R-5077/2020
Vo Zvolene, 17.04.2020

Dodatok č. 3
k Štipendijnému poriadku
Technickej univerzity vo Zvolene č. R-6798/2013,
ktorý bol schválený Akademickým senátom TU vo Zvolene dňa 3. júna 2013
v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2
I.
Štipendijný poriadok TU vo Zvolene č. R-6798/2013 zmenený a doplnený Dodatkom č. 1
schváleným v AS TUZVO dňa 30.3.2015 a Dodatkom č. 2 schváleným v AS TUZVO dňa 13.11.2017 sa
uznesením Akademického senátu TU vo Zvolene zo dňa 17.04.2020 mení a dopĺňa takto:

1. V článku 2 ods. (1) sa doterajší text nahrádza novým textom v znení:
(1) Študentom študijných programov prvých dvoch stupňov a študijných programov podľa §
53 ods. 3 zákona o VŠ, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike alebo ktorým bola
poskytnutá doplnková ochrana, 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 (§96 ods. 1 Zákona o VŠ). Výnimky, kedy
študent nárok na sociálne štipendium nemá, ustanovuje § 96 ods. 2 Zákona o VŠ.
2. V článku 2 ods. (5) sa doterajší text nahrádza novým textom v znení:
(5) Príjem rozhodujúci na posúdenie nároku na sociálne štipendium, okruh spoločne
posudzovaných osôb, hranicu príjmu na vznik nároku na sociálne štipendium, jeho výšku
a ďalšie podrobnosti o priznávaní sociálneho štipendia ustanoví všeobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo školstva.
3. V článku 2 sa odsek (7) prečísluje na odsek (8).
4. V článku 2 sa pridáva nový odsek (7) v znení:
(7) Na účely preukazovania nároku podľa odsekov 1 až 5 tohto článku, zisťovania, preverovania
a kontroly správneho postupu preukazovania nároku na sociálne štipendium, ochrany
a domáhania sa práv študenta a vysokej školy sú TU vo Zvolene a ministerstvo školstva,
oprávnení spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu potrebnom na rozhodnutie
o priznaní sociálneho štipendia. TU vo Zvolene a ministerstvo školstva, sú na tieto účely
oprávnení 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.
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5. V článku 3 ods. (3) sa doterajší text nahrádza novým textom v znení:
(3) Motivačné štipendium prospechové sa priznáva študentom TU vo Zvolene:
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 letného semestra. Študent
musí mať splnené všetky študijné povinnosti za daný semester a jeho vážený študijný
priemer nemôže byť vyšší ako 1,7.
c) v prvom roku štúdia na II. stupni so zohľadnením študijných výsledkov v 1. roku štúdia
v zimnom semestri po ukončení skúšobného obdobia a začatí letného semestra. Študent
musí mať splnené všetky študijné povinnosti za daný semester a jeho vážený študijný
priemer nemôže byť vyšší ako 1,5.
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. Študent musí mať splnené všetky študijné povinnosti za
predchádzajúce roky štúdia a jeho vážený študijný priemer nemôže byť vyšší ako 1,7 na I.
stupni štúdia a 1,5, na II. stupni 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 ruší odsek (10) a odseky (11-16) sa menia na odseky (10-15).
7. V článku 3, odsek 11 písmeno a) sa na koniec textu pridáva veta: „Štipendium môže byť
priznané len tomu študentovi, ktorý v predchádzajúcom akademickom roku nebol študentom
príslušnej fakulty,“
8. Za článok 4 sa vsúva nový článok 5, ktorý znie: Podnikové štipendiá
(1) TUZVO môže uzatvoriť s podnikateľom zmluvu o štipendijnom programe na poskytovanie
podnikových štipendií.
Základné obsahové náležitosti tejto zmluvy ustanovuje § 97a ods. 3 zákona o VŠ. Účelom
podnikového štipendia je podpora štúdia vo vybraných študijných programoch alebo motivácia
k voľbe určitej témy záverečnej práce. Podnikové štipendium sa poskytuje na základe písomnej
žiadosti študenta. Na podnikové štipendium nemá študent právny nárok. TUZVO neručí za
záväzky podnikateľa pri vyplácaní podnikového štipendia.
(2) Údaje o poskytnutých podnikových štipendiách, ktoré Technickej univerzite vo Zvolene
oznámi podnikateľ, zapisuje TUZVO do registra študentov vysokej školy.
9. Doterajší článok 5 Študentské pôžičky sa označuje ako článok 6.
10. Doterajší článok 6 Záverečné ustanovenia sa mení na článok 7.
II.
1. Tento Dodatok č. 3 k Štipendijnému poriadku TU vo Zvolene bol schválený Akademickým
senátom TU dňa 17.04.2020.
2. Tento Dodatok č. 3. k Štipendijnému poriadku TU vo Zvolene nadobúda platnosť a účinnosť
dňom 17.04.2020.
3. Tento Dodatok č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou Štipendijného poriadku TU vo Zvolene,
schváleného pod č. R-6798/2013 dňa 3. júna 2013 vrátane Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2.

prof. Ing. Ján Tuček, CSc.
predseda AS TU

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
rektor TU
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