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ŠTIPENDIJNÝ PORIADOK
TECHNICKEJ UNIVERZITY VO ZVOLENE
V ZNENÍ DODATKU Č. 1, ÚČINNÝM DŇOM 30. MARCA 2015

A V ZNENÍ DODATKU Č. 2, ÚČINNÝM DŇOM 13. NOVEMBRA 2017

Článok 1
Úvodné ustanovenia
(1) Štipendijný poriadok Technickej univerzity vo Zvolene (ďalej aj „TU“) v súlade so
zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) upravuje poskytovanie
štipendií študentom bakalárskych, inžinierskych, magisterských a doktorandských
študijných programov uskutočňovaných fakultami alebo ústavmi TU vo Zvolene.
(2) TU poskytuje študentom štipendiá:
a) z prostriedkov poskytnutých na tento účel zo štátneho rozpočtu,
b) z vlastných zdrojov prostredníctvom štipendijného fondu.
(3) Pri stanovovaní výšky štipendií z vlastných zdrojov vychádza TU zo svojich finančných
možností. Výšku štipendií tohto druhu schvaľuje vedenie TU.
(4) Na štipendiá z vlastných zdrojov nie je právny nárok. O priznaní štipendia študentom
zapísaných v študijných programoch na fakultách rozhoduje dekan, v prípade
univerzitných študijných programov rozhoduje rektor.
Článok 2
Sociálne štipendiá z prostriedkov
štátneho rozpočtu
(1) Študentom študijných programov prvých dvoch stupňov a študijných programov
podľa § 53 ods. 3 zákona o VŠ, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, 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.
(2) Na sociálne štipendium nemá nárok študent,
a) ktorý študuje študijný program prvého stupňa, ak už dosiahol vysokoškolské
vzdelanie prvého stupňa,
b) ktorý už dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
c) ktorému bolo poskytované sociálne štipendium v príslušnom roku štúdia alebo
v jeho časti v študijnom programe príslušného stupňa vysokoškolského vzdelania;
na účely tohto odseku sa prvé tri roky štúdia v študijných programoch podľa § 53
ods. 3 zákona o VŠ považujú za štúdium v študijnom programe prvého stupňa a
štvrtý a ďalšie roky štúdia za štúdium v študijnom programe druhého stupňa,
pričom štvrtý rok štúdia v študijnom programe podľa § 53 ods. 3 je na účely
tohto odseku považovaný za prvý rok štúdia v študijnom programe druhého
stupňa a ďalšie roky štúdia primerane; doba, počas ktorej študent poberal v

príslušnom roku štúdia sociálne štipendium, sa zaokrúhľuje na celé roky smerom
nahor,
d) ktorý príslušný študijný program študuje dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka
štúdia alebo,
e) ktorý študuje externou formou štúdia.
(3) Študentovi so špecifickými potrebami sa môže priznať sociálne štipendium aj po
prekročení štandardnej dĺžky štúdia, ak je toto prekročenie spôsobené jeho
zdravotným postihnutím.
(4) Pre priznanie sociálneho štipendia je rozhodujúci príjem študenta a s ním spoločne
posudzovaných osôb. Hranica príjmu na vznik nároku na sociálne štipendium a výška
sociálneho štipendia sa odvodzuje zo súm životného minima určených osobitným
predpisom.
(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.
(6) O nároku na priznanie sociálneho štipendia rozhoduje rektor TU. V prípade, že
študent nesplní podmienky na priznanie sociálneho štipendia, TU sociálne štipendium
neprizná.
(7) TU poskytuje sociálne štipendium v mesačnej výške najneskôr desiaty deň
príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike,
ktorého číslo uvedie študent v žiadosti o priznanie sociálneho štipendia.
Článok 3
Motivačné štipendiá z prostriedkov
štátneho rozpočtu
(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) 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) 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.

(4) Plnenie študijných povinností študentom sa posudzuje podľa indexu plnenia
študijných povinností, ktorý zahŕňa úspešnosť absolvovania študijných predmetov,
predpísaných v príslušnom období študijným plánom, kvality dosiahnutých študijných
výsledkov a počet pokusov potrebných na absolvovanie predmetu.
(5) Základom pre výpočet indexu plnenia študijných povinností je vážený študijný
priemer, ktorý sa vypočíta tak, že sa pre všetky študentom zapísané predmety za
hodnotené obdobie spočítajú súčiny kreditového ohodnotenia a numerickej hodnoty
získanej známky a výsledná suma sa vydelí súčtom kreditov za dané obdobie.
Predmetom, ktoré si študent zapísal a neabsolvoval, sa pri výpočte váženého
študijného priemeru započíta numerická hodnota známky 4 (klasifikačný stupeň FX).
Na výpočet sa použije vzťah:
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kde
n - je počet predmetov hodnoteného obdobia
kr(i) - je počet kreditov i-teho predmetu
nh(i) - je numerická hodnota známky i-teho predmetu.
Numerické hodnoty známok klasifikačných stupňov sú v súlade so stupnicou ECTS.
(6) Výsledný index plnenia študijných povinností (IPŠP) sa stanoví ako súčin váženého
študijného priemeru (VŠP) vypočítaného podľa čl. 3, ods. 4, 5 a indexu opakovania
IPŠP = VŠP . IO,
kde IO je index opakovania vypočítaný ako podiel počtu absolvovaných termínov
k počtu skúšok za hodnotené obdobie.
(7) Plnenie študijných povinností študentom na základe IPŠP sa posudzuje osobitne pre
jednotlivé súčasti TU (§ 21 ods. 1 zákona o VŠ), ktoré uskutočňujú študijné programy,
podľa stupňov a foriem štúdia. IPŠP slúži k vytvoreniu zoznamu (poradia) študentov
podľa úspešnosti plnenia študijných povinností.

(8) Pravidlá, podľa ktorých sa posudzuje plnenie študijných povinností študentmi, sú
zverejnené na mieste obvyklom pre úradné oznamy súčasti TU, pred začiatkom
akademického roka, v ktorom sa motivačné štipendium prospechové priznáva.
(9) 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.

(10) Fakulta, v prípade univerzitných študijných programov TU, zverejní menný zoznam
študentov, ktorým je priznané prospechové štipendium na úradnej výveske fakulty,
TU. Kópiu zoznamu s uvedením výšky priznaného motivačného štipendia
prospechového, fakulta zasiela prorektorovi pre pedagogickú prácu TU.
(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.
(13) Mimoriadne štipendium sa priznáva študentom TU, ktorí nie sú študentmi tretieho
stupňa štúdia, za:
a) vynikajúci výsledok vo vedeckej činnosti, v umeleckej činnosti alebo v športovej
činnosti,
b) úspešnú reprezentáciu fakulty, TU, alebo SR v umeleckých, športových alebo vo
vedomostných súťažiach,
c) vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia (kritériá pre Cenu
rektora, Cena dekana, Cena prorektora pre PP v prípade univerzitných študijných
programov),
d) mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu študenta.
Mimoriadne štipendium sa priznáva aj tým študentom TU, ktorí nemajú trvalý pobyt
v Slovenskej republike, ak splnili určené podmienky.
(14) Návrh na poskytnutie mimoriadneho štipendia študentovi podáva dekanovi fakulty, a
v prípade univerzitných študijných programov rektorovi, člen akademickej obce TU.
(15) Súčasťou návrhu je:
a) meno, priezvisko a pracovné zaradenie navrhovateľa,
b) meno, priezvisko, študijný program a ročník štúdia študenta, ktorému sa má
mimoriadne štipendium poskytnúť,

c)

odôvodnenie návrhu.

(16) Po prerokovaní návrhu na úrovni fakulty a TU o priznaní mimoriadneho štipendia
rozhoduje rektor.
Článok 4
Štipendiá z vlastných zdrojov TU
(1) TU priznáva v rámci možností študentom a absolventom, u ktorých od riadneho
skončenia štúdia neuplynulo viac ako 90 dní, štipendiá z vlastných zdrojov.
(2) Štipendiá z vlastných zdrojov TU možno priznať študentovi TU najmä:
a) za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia (kritériá pre Cenu rektora,
Cenu dekana, Cenu prorektora pre PP v prípade univerzitných študijných
programov),
b) za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti výskumu, vývoja, umeleckej alebo
športovej činnosti,
c) za mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu študenta,
d) za vynikajúce sa umiestnenie v rôznych súťažiach,
e) za významnú aktivitu v prospech fakulty alebo TUZVO.
f)

ako jednorazovú alebo pravidelnú sociálnu podporu.

Štipendium z vlastných zdrojov TU možno priznať aj študentovi, ktorý nemá trvalý
pobyt v Slovenskej republike, ak splnil určené podmienky.
Článok 5
Študentské pôžičky
(1) Študentom sa poskytujú pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania podľa osobitých
predpisov (zákon č. 396/2012 Z. z.).
(2) TU môže svojim študentom poskytovať pôžičky zo štipendijného fondu podľa svojich
finančných možností.
(3) Účelom študentských pôžičiek je prispievať na pokrytie nákladov spojených
so štúdiom a na uspokojovanie sociálnych potrieb.
(4) O pôžičku pre študentov z prostriedkov štipendijného fondu môže požiadať študent
TU na základe písomnej žiadosti. Študent žiadajúci o pôžičku musí mať trvalý pobyt
na území SR, alebo musí byť v postavení Slováka žijúceho v zahraničí, alebo byť
občanom EÚ, ktorý má právo na trvalý pobyt na území SR.
(5) Pravidlá a podmienky, za ktorých môže byť študentovi poskytnutá študentská
pôžička, upraví vnútorný predpis o štipendiách.

Článok 6
Záverečné ustanovenia
(1) Tento Štipendijný poriadok TU vo Zvolene č. R-6798/2013 bol schválený
Akademickým senátom TU vo Zvolene dňa 3. júna 2013.
(2) Týmto sa ruší Štipendijný poriadok TU vo Zvolene č. 980/2008 schválený v AS TU dňa
28. februára 2008 vrátane Dodatku č. 1 k nemu schváleného v AS TU dňa 23.11.2010.
(3) Tento Štipendijný poriadok TU vo Zvolene č. R-6798/2013 nadobúda platnosť dňom
schválenia Akademickým senátom TU a účinnosť dňom 1. septembra 2013.

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

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

Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku TU vo Zvolene bol schválený Akademickým senátom TU
vo Zvolene dňa 30. marca 2015 pod číslom R-3431/2015. Platnosť a účinnosť nadobúda dňom
schválenia.
Dodatok č. 2 k Štipendijnému poriadku TU vo Zvolene bol schválený Akademickým senátom TU
vo Zvolene dňa 13. novembra 2017 pod číslom R-11546/2017. Platnosť a účinnosť nadobúda dňom
schválenia.

