Č.j. R-7015/2021
Vo Zvolene, 26.7.2021

Dodatok č. 5
k Študijnému poriadku
Technickej univerzity vo Zvolene č. R-6799/2013,
ktorý bol schválený Akademickým senátom TU vo Zvolene dňa 3. júna 2013 a ktorý bol zmenený a
doplnený Dodatkom č. 1 schváleným v AS TUZVO dňa 26. augusta 2013 pod č. R-9573/2013, Dodatkom
č. 2 schváleným v AS TUZVO dňa 30. marca 2015 pod č. R-3430/2015, Dodatkom č. 3 schváleným v AS
TUZVO dňa 19. mája 2017 pod č. R-4704/2017 a Dodatkom č. 4 schváleným v AS TUZVO dňa 25.
februára 2021 pod č. R-2328/2021
(ďalej len "Študijný poriadok TUZVO č. 6799/2013")
I. Predmet dodatku
Študijný poriadok TUZVO č. 6799/2013 sa mení a dopĺňa takto:
1. V článku 13 pod názvom "Kontrola štúdia a podmienky pre pokračovanie v štúdiu"
v ods. (2) písm. b) v prvej vete sa doterajší text nahrádza novým znením takto: „získal v dennej forme
štúdia minimálne 36 kreditov alebo získal v externej forme štúdia minimálne 28 kreditov za každý
akademický rok štúdia príslušného študijného programu, s výnimkou akademického roka 2020/2021,
kedy sa vzhľadom na mimoriadnu situáciu vyvolanú ochorením Covid-19 uplatní podmienka získania
v dennej forme štúdia minimálne 20 kreditov alebo získania v externej forme štúdia minimálne 15
kreditov v príslušnom študijnom programe.
2. Ostatné ustanovenia Študijného poriadku TUZVO č. 6799/2013 ostávajú bez zmeny.
II. Záverečné ustanovenia
1. Tento Dodatok č. 5 k Študijnému poriadku TU vo Zvolene bol schválený Akademickým senátom TU vo
Zvolene dňa 26.7.2021.
2. Tento Dodatok č. 5 k Študijnému poriadku TU vo Zvolene nadobúda platnosť a účinnosť dňom
26. júla 2021.
3. Tento Dodatok č. 5 je neoddeliteľnou súčasťou Študijného poriadku TUZVO č. 6799/2013.
4. Rektor TUZVO so súhlasom AS TUZVO splnomocňuje prorektora pre pedagogickú prácu, aby
vypracoval aktuálne úplné znenie Študijného poriadku TUZVO č. 6799/2013, tj. vrátane k nemu
schválených Dodatkov č. 1 až 5 a zabezpečil jeho zverejnenie na webovom sídle TUZVO

Prof. Ing. Ján Tuček, CSc.
predseda AS TUZVO

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