Vnútorný predpis TUKE v zmysle § 49 ods. 3 písm. i) Štatútu TUKE
ŠTIPENDIJNÝ PORIADOK
TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH V ZNENÍ DODATKU Č.1 AŽ 3
ÚPLNÉ ZNENIE
LEN PRE VNÚTORNÉ POTREBY !
Zmeny podľa Dodatku č. 3 sú vyznačené farebne
Akademický senát Technickej univerzity v Košiciach v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) a § 15 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002
Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 49 ods. 3 písm. i)
Štatútu Technickej univerzity v Košiciach schválil tento Štipendijný poriadok Technickej univerzity v Košiciach ako
vnútorný predpis univerzity:
§1
Základné ustanovenia
(1) Štipendijný poriadok Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „poriadok”) je vydaný v súlade s § 13
Štatútu Technickej univerzity v Košiciach, § 95 až 97 a § 54 ods. 18 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a upravuje poskytovanie
štipendií študentom bakalárskych, inžinierskych, magisterských a doktorandských študijných programov na Technickej
univerzite v Košiciach (ďalej len “TUKE”).
(2) TUKE poskytuje svojim študentom štipendiá:
a) z prostriedkov štátneho rozpočtu (sociálne štipendium, motivačné štipendium),
b) z vlastných zdrojov, t.j. zo štipendijného fondu (§ 16a ods. 1 písm. c) a ods. 6 zákona),
c) na základe uzavretých osobitných zmlúv,
d) z grantových prostriedkov a darov.
(3) Príjmom štipendijného fondu TUKE je najmenej 20 % príjmov zo školného za súbežné štúdium a
nadštandardnú dĺžku štúdia podľa § 92 ods. 5 a 6 zákona (podľa § 92 ods. 20 zákona).
(4) TUKE alebo fakulta prizná štipendium študentovi, ktorý splní podmienky ustanovené zákonom a týmto
štipendijným poriadkom.
(5) Študentom, ktorí študujú študijné programy uskutočňované na TUKE, priznáva štipendium a určuje termíny
výplat štipendií rektor. Študentom, ktorí študujú študijné programy uskutočňované na fakulte TUKE, priznáva štipendium a
určuje termíny výplat štipendií príslušný dekan.
(6) Ak študent využil štipendium ako službu systému sociálnej podpory na iný účel, než na aký je určené, alebo ak
ho využil napriek tomu, že na neho nemá nárok, alebo ak iným spôsobom túto podporu zneužil, dopúšťa sa disciplinárneho
priestupku (§ 94 ods. 6 a § 72 zákona).
§2
Sociálne štipendium
(1) Sociálne štipendium sa študentom TUKE priznáva z dotácie zo štátneho rozpočtu určenej na tento účel v
súlade s vyhláškou MŠ SR č. 102/2006 Z.z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších
predpisov a zákonom č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
(2) Sociálne štipendium sa priznáva študentom bakalárskych, inžinierskych a magisterských študijných programov
a študijných programov podľa § 53 ods. 3 zákona, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike a spĺňajú ustanovené
podmienky. Sociálne štipendium sa poskytuje na úhradu nákladov spojených so štúdiom. Na sociálne štipendium má
študent právny nárok.
(3) Na sociálne štipendium nemá nárok študent (§ 96 ods. 2 zákona):
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; 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.
(4) Študentovi so špecifickými potrebami sa môže priznať sociálne štipendium aj po prekročení štandardnej dĺžky
štúdia, ak je toto prekročenie spôsobené jeho špecifickými potrebami.
(5) 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.
(6) 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
ustanovuje vyhláška MŠ SR č. 102/2006 Z.z. o priznávaní sociálnych štipendií študentom vysokých škôl v znení
neskorších predpisov a zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení.
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(7) O oprávnenosti nároku na priznanie sociálneho štipendia rozhoduje rektor alebo dekan fakulty, ktorá
zabezpečuje príslušný študijný program (§ 13 ods. 1 Štatútu TUKE). V prípade, že študent nesplní podmienky na
priznanie sociálneho štipendia, sociálne štipendium sa mu neprizná.
(8) TUKE alebo fakulta 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.
§3
Motivačné štipendium
(1) TUKE priznáva študentovi študujúcemu v dennej alebo externej forme štúdia motivačné štipendium z
prostriedkov štátneho rozpočtu podľa § 96a zákona.
(2) Motivačné štipendium je možné priznať študentovi TUKE za:
a) štúdium v študijných odboroch určovaných v metodike podľa § 89 ods. 8 zákona 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,
b) vynikajúce plnenie študijných povinností, t.j. za vynikajúci prospech,
c) dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia
d) dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti výskumu alebo vývoja,
e) dosiahnutie vynikajúceho výsledku v umeleckej alebo športovej činnosti.
(3) Štipendium podľa ods. 1 tohto paragrafu môže byť priznané len študentovi TUKE, ktorý za hodnotené obdobie
splnil stanovené kritériá podľa § 5 tohto poriadku. V rozhodnutí o priznaní štipendia sa uvedie finančná čiastka a konkrétny
výsledok, za ktorý bolo štipendium priznané.
(4) Študentovi, ktorý dosiahol vynikajúci výsledok v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej
činnosti na národnej alebo medzinárodnej úrovni a tým úspešne reprezentoval TUKE a/alebo SR, priznáva štipendium
podľa ods. 1 tohto paragrafu rektor na návrh prorektora pre vzdelávanie.
(5) V ostatných prípadoch študentovi priznáva štipendium podľa ods. 1 tohto paragrafu dekan príslušnej fakulty.
(6) Štipendium podľa ods. 2 písm. a) a b) tohto paragrafu priznáva rektor alebo dekan študentovi v druhom
a ďalšom roku štúdia automaticky na základe splnenia kritérií stanovených v § 5 tohto poriadku k 30.9., podľa možností
fakulty prípadne aj k 31.3. nasledujúceho kalendárneho roka. Toto štipendium sa vypláca jednorázovo v novembri,
s prípadným doplatkom v máji nasledujúceho kalendárneho roka.
(7) V ostatných prípadoch štipendium priznáva rektor alebo dekan študentovi automaticky po splnení kritérií alebo
na základe posúdenia písomnej žiadosti o priznanie štipendia, ktorú študent predloží k 31.3. alebo k 31.10. Štipendium sa
vypláca jednorázovo.
(8) Štipendium podľa ods. 2 písm. a) sa priznáva najviac päťdesiatim percentám študentov určeného študijného
odboru na fakulte. Štipendium podľa ods. 2 písm. b) až e) sa priznáva najviac desiatim percentám študentov fakulty.
(9) Počty študentov, ktorým bude priznané štipendium podľa ods. 1 tohto paragrafu a výšku motivačných štipendií
podľa ods. 2 písm. a) tohto paragrafu, určuje osobitný vnútorný predpis TUKE.
§4
Štipendium z vlastných zdrojov TUKE
(1) TUKE priznáva v rámci možností štipendium z vlastných zdrojov (§ 97 zákona):
a) študentovi študujúcemu v dennej alebo externej forme štúdia,
b) absolventovi, ktorému od riadneho skončenia štúdia v dennej forme neuplynulo viac ako 90 dní.
(2) Štipendium z vlastných zdrojov TUKE je možné priznať študentovi TUKE:
a) za vynikajúce plnenie študijných povinností, t.j. za vynikajúci prospech,
b) za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia,
c) za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti výskumu alebo vývoja,
d) za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v umeleckej alebo športovej činnosti,
e) za aktívny prínos k rozvoju TUKE alebo fakulty,
f) ako jednorazovú, či pravidelnú sociálnu podporu.
(3) Štipendium podľa ods. 1 tohto paragrafu môže byť priznané len študentovi alebo absolventovi TUKE, ktorý za
hodnotené obdobie splnil stanovené kritériá podľa § 5 tohto poriadku. V rozhodnutí o priznaní štipendia sa uvedie finančná
čiastka a konkrétny výsledok, za ktorý bolo štipendium priznané.
(4) Študentovi, ktorý dosiahol vynikajúci výsledok v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej
činnosti na národnej alebo medzinárodnej úrovni, úspešne reprezentoval TUKE a/alebo SR, či aktívne prispel k rozvoju
TUKE, priznáva štipendium podľa ods. 1 tohto paragrafu rektor na návrh prorektora pre vzdelávanie.
(5) V ostatných prípadoch študentovi priznáva štipendium podľa ods. 1 tohto paragrafu dekan príslušnej fakulty.
(6) Štipendium podľa ods. 1 tohto paragrafu priznáva študentovi rektor alebo dekan automaticky po splnení
kritérií alebo na základe posúdenia jeho písomnej žiadosti o priznanie štipendia, ktorú predloží k 31.3. alebo k 31.10.
Žiadateľ o štipendium podľa ods. 1 písm. b) tohto paragrafu predkladá žiadosť k 31.5.
(7) Štipendium podľa ods. 2 písm. a) až e) tohto paragrafu sa vypláca jednorázovo. Štipendium podľa ods. 2 písm.
f) tohto paragrafu sa vypláca jednorázovo alebo ako pravidelná dávka.
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§5
Kritériá pre priznanie motivačného štipendia a štipendia z vlastných zdrojov TUKE
(1) Štipendium podľa § 3 a 4 tohto poriadku môže byť priznané študentovi len na základe výsledkov, ktoré
dosiahol za hodnotené obdobie.
(2) Hodnoteným obdobím pre štipendium za vynikajúci prospech podľa § 3 ods. 2 písm. a) a b), ako aj podľa § 4
ods. 2 písm. a) tohto poriadku je celé predchádzajúce obdobie štúdia príslušného študijného programu alebo študijného
programu v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, ktorý študent následne zmenil za daný študijný program (napr.
po komplexnej akreditácii); ak ide o študenta študijného programu prvého stupňa v preferovanom študijnom odbore podľa
§ 3 ods. 2 písm. a) tohto poriadku, v prvom roku štúdia sa zohľadnia študijné výsledky z posledného roku štúdia na strednej
škole.
(3) Hodnoteným obdobím pre štipendium podľa § 3 ods. 2 písm. c) až e) a podľa § 4 ods. 2 písm. b) až f) tohto
poriadku je semester štúdia predchádzajúci semestru, do ktorého spadá dátum podania žiadosti študenta o priznanie
štipendia.
(4) Štipendium za vynikajúci prospech podľa § 3 ods. 2 písm. b) a podľa § 4 ods. 2 písm. a) tohto poriadku môže
byť priznané študentovi bakalárskeho, inžinierskeho alebo magisterského študijného programu, ktorý za hodnotené obdobie
spĺňa tieto podmienky:
a) v predchádzajúcom akademickom roku bol k 31.10. zapísaný na štúdium daného študijného programu alebo študijného
programu v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, ktorý následne zmenil za daný študijný program (napr. po
komplexnej akreditácii);
b) úspešne absolvoval všetky zapísané povinné a povinne voliteľné predmety, ktoré zodpovedajú absolvovanej časti štúdia
podľa odporúčaného študijného plánu daného študijného programu s tým, že niektoré z týchto predmetov môžu byť
nahradené predmetmi, ktoré študent absolvoval v rámci akademickej mobility,
c) získal za každý semester štúdia v priemere aspoň 30 kreditov, pričom sa započítavajú len kredity získané za predmety
absolvované za hodnotené obdobie, vrátane kreditov prenesených v rámci akademickej mobility (t.j. nezapočítavajú sa
kredity za uznané predmety),
d) zaradil sa medzi nanajvýš 10 % z celkového počtu študentov fakulty v danom stupni v dennej forme štúdia, ktorí
1)

dosiahli najlepší vážený študijný priemer VpD ,
e) zaradil sa medzi nanajvýš 10 % z celkového počtu študentov fakulty v danom stupni v externej forme štúdia, ktorí
1)

dosiahli najlepší vážený študijný priemer VpE .
Kritérium pre určenie výšky štipendia:
1)

Študent dosiahol vážený študijný priemer Vp

91 % až 100 %
menej ako 91 % a patrí do prvej polovice poradovníka
študentov, ktorým bolo priznané štipendium
menej ako 91 % a patrí do druhej polovice poradovníka
študentov, ktorým bolo priznané štipendium

2)

Maximálna výška štipendia
Denná forma

Externá forma

3H

H

2H

2H/3

H

H/3

1)

Vp = Σ(P K ) / ΣK , kde P je klasifikačný stupeň vyjadrený ako percentuálny zisk z i-tého predmetu a K je počet
i

i

i

i

i

kreditov za i-tý predmet. Do váženého študijného priemeru Vp sa započítavajú všetky predmety zapísané na
hodnotené obdobie, vrátane predmetov s hodnotením FX. V prípade rovnosti Vp rozhoduje o konečnom umiestnení
študenta priemerný počet termínov potrebných na absolvovanie jednej skúšky.
2)

Základ pre výpočet výšky štipendia „H“ je určený v odseku 10 tohto paragrafu.
(5) Kritériom pre priznanie štipendia za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia podľa § 3 ods. 2 písm.
c) a podľa § 4 ods. 2 písm. b) tohto poriadku je:
Oficiálne ocenenie mimoriadne kvalitnej záverečnej práce
študenta bakalárskeho, inžinierskeho, magisterského alebo
doktorandského študijného programu
a) na medzinárodnej súťaži/výstave
b) na národnej súťaži/výstave
c) profesijným zväzom alebo združením

Maximálna výška
štipendia

Štipendium
priznáva

2H
H
H/2

rektor
dekan
dekan

1)

1)

Základ pre výpočet výšky štipendia „H“ je určený v odseku 10 tohto paragrafu.
1)

1)

(6) Kritériom pre priznanie štipendia za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti výskumu alebo vývoja
podľa § 3 ods. 2 písm. d) a podľa § 4 ods. 2 písm. c) tohto poriadku je:
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a) študent bakalárskeho, inžinierskeho, magisterského
alebo doktorandského študijného programu získal oficiálne
ocenenie
a1) na medzinárodnej konferencii/súťaži/výstave
a2) na národnej vedeckej a odbornej konferencii
/súťaži/výstave

Maximálna výška

b) študent bakalárskeho, inžinierskeho, magisterského
alebo doktorandského študijného programu je autorom
alebo spoluautorom článku publikovaného
b1) v karentovanom časopise
b2) v časopise indexovanom v Thomson Scientific Master
Journal List alebo SCOPUS
b3) v zahraničnom neindexovanom časopise (tento bod sa
netýka doktorandov!)
b4) v domácom časopise (tento bod sa netýka
doktorandov!)

Maximálna výška

2)

štipendia

Štipendium
priznáva

H

rektor

H/2

dekan

2)

štipendia

Štipendium
priznáva

AP x 3H

dekan

AP x 2H

dekan

AP x H

dekan

AP x H/2

dekan

c) študent bakalárskeho, inžinierskeho, magisterského
alebo doktorandského študijného programu je pôvodcom
alebo spolupôvodcom predmetu priemyselnej ochrany
c1) udeleného
c2) prihláseného

Maximálna výška

Štipendium
priznáva

AP x 5H
AP x 2H

rektor
dekan

d) aktívna účasť študenta bakalárskeho, inžinierskeho alebo
magisterského študijného programu na riešení projektu
výskumu / vývoja (ako „pomocná vedecká sila“)
d1) projekty medzinárodné, APVV, ASFEU
d2) projekty VEGA, KEGA

Maximálna výška

Štipendium
priznáva

2)

štipendia

2)

štipendia
2H
H

dekan
dekan

1)

V prípade študentov Fakulty umení zahŕňa aj vynikajúce výsledky v umeleckej činnosti v rámci štúdia.
2)

Základ pre výpočet výšky štipendia „H“ je určený v odseku 10 tohto paragrafu, AP = autorský podiel študenta.
(7) Kritériom pre priznanie štipendia podľa § 3 ods. 2 písm. e) a podľa § 4 ods. 2 písm. d) tohto poriadku je:
oficiálne ocenenie študenta bakalárskeho, inžinierskeho,
magisterského alebo doktorandského študijného programu
za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v záujmovej
umeleckej alebo športovej činnosti, ktorým študent
preukázateľne úspešne reprezentoval
a) TUKE alebo Slovenskú republiku na medzinárodnej
súťaži/výstave.
b) TUKE na národnej súťaži/výstave.
c) fakultu na medzinárodnej alebo národnej súťaži/výstave.

štipendia

Štipendium
priznáva

H
H/2

rektor
dekan

H/2

dekan

Maximálna výška
1)

1)

Základ pre výpočet výšky štipendia „H“ je určený v odseku 10 tohto paragrafu.
(8) Štipendium za aktívny príspevok k rozvoju TUKE alebo fakulty podľa § 4 ods. 2 písm. e) tohto poriadku môže
študentovi bakalárskeho, inžinierskeho, magisterského alebo doktorandského študijného programu priznať rektor alebo
dekan príslušnej fakulty za aktivity, ktoré výrazne prispievajú k rozvoju TUKE alebo fakulty a presahujú rámec povinností
študenta. Maximálna výška štipendia je „H“, ak štipendium prizná rektor a „H/2“, ak štipendium prizná dekan. Základ pre
výpočet výšky štipendia „H“ je určený v odseku 10 tohto paragrafu.
(9) Kritériom pre priznanie štipendia ako jednorazovej, či pravidelnej sociálnej podpory podľa § 4 ods. 2 písm. f)
je súhlas rektora alebo dekana príslušnej fakulty. Maximálna výška štipendia je „2H“. Základ pre výpočet výšky štipendia
„H“ je určený v odseku 10 tohto paragrafu.
(10) Základ pre výpočet výšky štipendia „H“ na príslušný akademický rok určí rektor v závislosti od objemu
finančných prostriedkov určených na štipendiá podľa § 3 a 4 tohto poriadku. Najvyššia možná hodnota „H“ je rovná 1,5násobku základu na určenie školného na príslušný akademický rok podľa § 92 ods. 1 zákona.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 4 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vnútorný predpis TUKE v zmysle § 49 ods. 3 písm. i) Štatútu TUKE
(11) Rektor TUKE môže priznať študentovi z vlastných zdrojov univerzity „Štipendium rektora TUKE“ za
výnimočné výsledky v oblasti štúdia, výskumu alebo vývoja.
(12) Štipendium podľa § 3 a 4 tohto poriadku nie je možné priznať a vyplácať študentovi:
a) ktorý študuje v danom stupni a v danom študijnom odbore dlhšie, ako je štandardná dĺžka daného študijného programu,
b) počas prerušenia štúdia, keď podľa zákona nie je študentom,
c) počas disciplinárneho opatrenia a ak mu plynie lehota podmienečného vylúčenia zo štúdia,
d) pokiaľ už bolo študentovi za ten istý výsledok štipendium priznané.
§6
Doktorandské štipendium
(1) Doktorandské štipendium sa priznáva študentom doktorandských študijných programov v dennej forme štúdia.
Študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte má počas trvania
štandardnej dĺžky štúdia nespoplatneného študijného programu, na ktorý bol prijatý, ak už nezískal vysokoškolské vzdelanie
tretieho stupňa, nárok na štipendium podľa § 54 ods. 18 zákona.
(2) Doktorandské štipendium môže mať dve časti:
a) nárokovú – pravidelnú mesačnú peňažnú hodnotu vyplácanú v priebehu celého akademického roka,
b) nenárokovú – za vynikajúce výsledky v štúdiu a vo vedeckej, výskumnej a pedagogickej činnosti.
(3) Štipendium podľa ods. 2 písm. a) tohto paragrafu priznáva TUKE alebo fakulta:
a) do vykonania dizertačnej skúšky najmenej vo výške 9. platovej triedy a prvého platového stupňa podľa zák. č. 553/2003
Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
b) po vykonaní dizertačnej skúšky najmenej vo výške 10. platovej triedy a prvého platového stupňa podľa zák. č. 553/2003
Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
(4) Štipendium podľa ods. 2, písm. b) tohto paragrafu priznáva rektor alebo dekan na návrh školiteľa, vedúceho
katedry, ústavu alebo študijnej odborovej rady ako jednorazové alebo ako mesačnú peňažnú hodnotu vyplácanú počas
stanoveného obdobia v akademickom roku podľa finančného objemu určeného na tento účel.
§7
Iné štipendiá
(1) Štipendiá priznané študentom na základe osobitných zmlúv sa riadia ustanoveniami týchto zmlúv.
§8
Záverečné ustanovenia
(1) Štipendijný poriadok fakulty TUKE môže upravovať ďalšie podrobnosti v súlade so zákonom, týmto
štipendijným poriadkom a ďalšími vnútornými predpismi TUKE.
(2) Riešenie otázok súvisiacich so štipendiami na TUKE, ktoré nie sú vyslovene upravené v tomto Štipendijnom
poriadku TUKE, je v kompetencii rektora.
(3) Štipendijný poriadok TUKE, jeho zmeny a doplnenia nadobúdajú platnosť a účinnosť po ich schválení v
Akademickom senáte TUKE.
(4) Ruší sa Štipendijný poriadok TUKE zo dňa 1.6.2009 účinný od 1.9.2009.
(5) Tento Štipendijný poriadok TUKE bol schválený v Akademickom senáte TUKE dňa 7.6.2010, číslo uznesenia
20/2010 a nadobúda účinnosť dňom 1.7.2010.
(6) Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku TUKE bol schválený v Akademickom senáte TUKE dňa 22.11.2010,
číslo uznesenia 46/2010 a nadobúda účinnosť dňom 23.11.2010.
(7) Dodatok č. 2 k Štipendijnému poriadku TUKE bol schválený v Akademickom senáte TUKE dňa 21.5.2012,
číslo uznesenia 17/2012 a nadobúda účinnosť dňom 1.6.2012.
(8) Dodatok č. 3 k Štipendijnému poriadku TUKE bol schválený v Akademickom senáte TUKE dňa 24.6.2013,
číslo uznesenia 25/2013 a nadobúda účinnosť dňom 1.7.2013.
V Košiciach dňa 10.6.2010
Dodatok č. 1 – V Košiciach dňa 22.11.2010
Dodatok č. 2 - V Košiciach dňa 21.5.2012
Dodatok č. 3 - V Košiciach dňa 24.6.2013

Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
rektor TUKE

doc. RNDr. Dušan Olčák, CSc.
predseda AS TUKE
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