Vnútorný predpis TUKE v zmysle § 49 ods. 3 písm. i) Štatútu TUKE
DODATOK Č. 4
K ŠTIPENDIJNÉMU PORIADKU TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH
Štipendijný poriadok Technickej univerzity v Košiciach zo dňa 10.6.2010 schválený v Akademickom senáte TUKE dňa
7.6.2010, číslo uznesenia 20/2010, v znení dodatku č. 1 schváleného v Akademickom senáte TUKE dňa 22.11.2010, číslo
uznesenia 46/2010, dodatku č. 2 schváleného v Akademickom senáte TUKE dňa 21.5.2012, číslo uznesenia 17/2012,
dodatku č. 3 schváleného v Akademickom senáte TUKE dňa 24.6.2013, číslo uznesenia 25/2013, sa po schválení v
Akademickom senáte TUKE dňa 21.4.2017, číslo uznesenia 10/2017 mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 2 a 3 znejú:
„(2) TUKE poskytuje svojim študentom štipendiá z nasledovných zdrojov:
a) z prostriedkov štátneho rozpočtu,
b) z vlastných zdrojov, t.j. zo štipendijného fondu (§ 16a ods. 1 písm. c) a ods. 6 zákona).
TUKE môže poskytnúť svojim študentom štipendiá aj:
a) na základe uzavretých osobitných zmlúv,
b) z grantových prostriedkov a darov.
(3) Príjmom štipendijného fondu podľa ods. 2 písm. b) tohto paragrafu 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).
Najmenej 10 % príjmov zo školného za súbežné štúdium (§ 92 ods. 5 zákona) a za nadštandardnú dĺžku štúdia
(§ 92 ods. 6 zákona) je príjmom štipendijného fondu TUKE a 10 % príjmov zo školného za súbežné štúdium (§ 92 ods. 5
zákona) a za nadštandardnú dĺžku štúdia (§ 92 ods. 6 zákona) je príjmom štipendijného fondu jednotlivých fakúlt TUKE.
TUKE poskytuje študentom tieto štipendiá:
a) sociálne štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa § 96 zákona (§ 2 tohto Štipendijného poriadku),
b) motivačné štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa § 96a zákona (§ 3 tohto Štipendijného poriadku),
c) štipendiá z vlastných zdrojov TUKE podľa § 97 zákona (§ 4 tohto Štipendijného poriadku).“.
2. § 3 vrátane nadpisu znie:
„§ 3
Motivačné štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu
(1) TUKE priznáva študentom z prostriedkov štátneho rozpočtu motivačné štipendium 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) Štipendiá podľa ods. 2 písm. a) až e) tohto paragrafu udeľuje dekan.
(4) Štipendium podľa ods. 2 tohto paragrafu môže byť priznané len študentovi TUKE, ktorý za hodnotené obdobie
splnil stanovené kritériá podľa § 5 tohto poriadku. V rozhodnutí o priznaní štipendia je uvedená výška motivačného
štipendia a odôvodnenie jeho priznania.
(5) Štipendium podľa ods. 2 písm. a) až e) tohto paragrafu priznáva dekan študentovi v druhom a ďalšom roku
štúdia automaticky na základe splnenia kritérií stanovených v § 5 tohto poriadku k 30.9. kalendárneho roka. Toto
štipendium sa vypláca jednorazovo najneskôr do konca kalendárneho roka.
(6) Štipendium podľa ods. 2 písm. a) tohto paragrafu sa priznáva najviac päťdesiatim percentám študentov
určeného študijného odboru na fakulte. Štipendium podľa ods. 2 písm. b) tohto paragrafu sa priznáva najviac desiatim
percentám študentov fakulty.
(7) 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.“.
3. V § 4 ods. 1 znie:
„(1) TUKE a fakulty TUKE priznávajú na základe možností štipendijného fondu štipendium z vlastných zdrojov (§ 97
zákona):
a) študentovi TUKE,
b) absolventovi, ktorému od riadneho skončenia štúdia na TUKE neuplynulo viac ako 90 dní.“.
4. V § 4 ods. 3 až 7 znejú:
„(3) Štipendium podľa ods. 1 tohto paragrafu môže byť priznané len študentovi alebo absolventovi TUKE, ktorý za
hodnotené obdobie splnil stanovené kritériá podľa § 5 a § 6 tohto poriadku. V rozhodnutí o priznaní štipendia je uvedená
výška štipendia a odôvodnenie jeho priznania.
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(4) Štipendium podľa ods. 1 tohto paragrafu priznáva študentovi rektor alebo dekan po splnení kritérií na základe
návrhov z fakúlt, celoškolských pracovísk alebo zodpovedných zamestnancov za umeleckú alebo športovú činnosť, ktoré
predkladajú k 31.3. alebo k 31.10. kalendárneho roka. Žiadateľ o štipendium podľa ods. 1 písm. b) tohto paragrafu
predkladá žiadosť k 31.5. kalendárneho roka.
(5) Študentovi, ktorý dosiahol vynikajúci výsledok v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej
činnosti na národnej alebo medzinárodnej úrovni, úspešne reprezentoval TUKE alebo SR, či aktívne prispel k rozvoju
TUKE, priznáva štipendium podľa ods. 1 tohto paragrafu rektor na návrh prorektora pre vzdelávanie.
(6) Štipendium z vlastných zdrojov TUKE nie je nárokovateľné.
(7) Štipendium podľa ods. 2 písm. a) až e) tohto paragrafu sa vypláca jednorazovo. Štipendium podľa ods. 2 písm.
f) tohto paragrafu sa vypláca jednorazovo alebo ako pravidelná dávka.“.
5. V § 5 nadpis znie: „Kritériá pre priznanie motivačného štipendia z prostriedkov štátneho rozpočtu a štipendia z vlastných
zdrojov TUKE udeľovaných dekanom“.
6. V § 5 ods. 2 sa vypúšťajú slová „ktorý študent následne zmenil za daný študijný program (napr. po komplexnej
akreditácii);“.
7. V § 5 ods. 3 sa vypúšťajú slová: „a podľa § 4 ods. 2 písm. b) až f)“.
8. V § 5 ods. 4 písm a) na konci za čiarkou sa vypúšťajú slová: „ ktorý následne zmenil za daný študijný program (napr. po
komplexnej akreditácii);“.
9. V § 5 ods. 4 písm. d) znie:
„d) zaradil sa medzi nanajvýš 10 % z celkového počtu študentov fakulty v danom stupni roku OŠP a forme štúdia, ktorí
1)

dosiahli najlepší vážený študijný priemer Vp ,“.
10. V § 5 ods. 1 vypúšťa sa písmeno e).
11. V § 5 tabuľka na konci paragrafu znie:
Kritérium pre určenie výšky štipendia:
Študent dosiahol vážený študijný priemer Vp

1)

Maximálna výška
štipendia

91 až 100

2)

3H

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
Odkazy pod tabuľkou ostávajú nezmenené.

2H
H

12. V § 5 tabuľka znie:
Oficiálne ocenenie mimoriadne kvalitnej záverečnej práce
študenta bakalárskeho, inžinierskeho, magisterského alebo
doktorandského študijného programu

Maximálna výška
štipendia

a) na medzinárodnej súťaži/výstave
b) na národnej súťaži/výstave
c) profesijným zväzom alebo združením
Odkaz pod tabuľkou ostáva nezmenený.

1)

2H
H
H/2

13. V § 5 ods. 6 tabuľka znie:
a) študent bakalárskeho, inžinierskeho alebo magisterského
študijného programu získal oficiálne ocenenie
a1) na medzinárodnej konferencii/súťaži/výstave
a2) na národnej vedeckej a odbornej konferencii
/súťaži/výstave

Maximálna výška
štipendia

2)

H
H/2
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b) študent bakalárskeho, inžinierskeho alebo magisterského
študijného programu je autorom alebo spoluautorom článku
publikovaného
b1) v karentovanom časopise
b2) v časopise indexovanom v databáze Web of Science
b3) v zahraničnom neindexovanom časopise

Maximálna výška

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

Maximálna výška

d) aktívna účasť a preukázateľne dosiahnuté výsledky
študenta bakalárskeho, inžinierskeho alebo
magisterského študijného programu na riešení projektu
výskumu/vývoja
d1) projekty medzinárodné financované z prostriedkov EU
d2) projekty VEGA, KEGA. APVV a iné domáce projekty
Odkazy pod tabuľkou ostávajú nezmenené.

štipendia

2)

AP x 2H
AP x H
H/2

štipendia

2)

AP x 3H
Maximálna výška
štipendia

2)

H
H/2

14. V § 5 ods. 7 tabuľka znie:
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) fakultu alebo Slovenskú republiku na medzinárodnej
súťaži/výstave
b) fakultu na národnej súťaži/výstave
c) fakultu na medzinárodnej súťaži/výstave
Odkaz pod čiarou ostáva nezmenený.

Maximálna výška
štipendia

1)

H
H/2
H/2

15. V § 5 ods. 8 znie:
„(8) Štipendium za aktívny príspevok k rozvoju fakulty podľa § 4 ods. 2 písm. e) tohto poriadku môže študentovi
bakalárskeho, inžinierskeho, magisterského alebo doktorandského študijného programu priznať dekan príslušnej fakulty za
aktivity, ktoré výrazne prispievajú k rozvoju fakulty a presahujú rámec povinností študenta. Maximálna výška štipendia je
„H“. Základ pre výpočet výšky štipendia „H“ je určený v odseku 10 tohto paragrafu.“.
16. V § 5 ods. 9 sa za slová „písm. f)“ vkladajú slová „tohto poriadku“.
17. V § 5 vypúšťa sa odsek 11.
Doterajší odsek „12“ sa označuje ako „11“.
18. V § 5 ods. 11 znie:
„(11) 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, toto
neplatí pre priznávanie štipendií z vlastných zdrojov,
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.“.
19. Za § 5 sa vkladá nový § 6, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 6
Kritériá pre priznanie štipendia z vlastných zdrojov TUKE udeľovaných rektorom
(1) Štipendium podľa § 4 ods. 2 tohto poriadku môže byť priznané študentovi len na základe výsledkov, ktoré
dosiahol za hodnotené obdobie.
(2) Hodnoteným obdobím pre štipendium podľa § 4 ods. 2 písm. b) až f) tohto poriadku je semester štúdia
predchádzajúci semestru, do ktorého spadá termín priznania štipendia.
(3) Štipendium za vynikajúci prospech podľa § 4 ods. 2 písm. b) tohto poriadku môže rektor priznať študentovi
bakalárskeho, inžinierskeho alebo magisterského študijného programu po zvážení splnenia kritérií podľa § 5 ods. 4 písm. a)
až d) tohto poriadku, ktorý dosiahol vynikajúce výsledky v oblasti štúdia. Výška štipendia je maximálne 3H.
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(4) Štipendiom za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti výskumu a vývoja podľa § 4 ods. 2 písm. c) tohto
poriadku môže rektor priznať študentovi bakalárskeho, inžinierskeho alebo magisterského alebo doktorandského študijného
programu za preukázateľné nadštandardné výsledky študenta v oblasti výskumu a vývoja.
(5) Štipendium za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v umeleckej alebo športovej činnosti podľa § 4 ods. 2 písm. d)
tohto poriadku môže rektor priznať študentovi bakalárskeho, inžinierskeho alebo magisterského alebo doktorandského
študijného programu za úspešnú reprezentáciu univerzity v oblasti umeleckej alebo športovej činnosti na národnej alebo
medzinárodnej úrovni.
(6) Štipendiá za aktívny prínos k rozvoju TUKE podľa § 4 ods. 2 písm. e) tohto poriadku môže rektor priznať
študentovi bakalárskeho, inžinierskeho alebo magisterského alebo doktorandského študijného programu za aktivity pri
rozvoji, propagácii alebo budovaní TUKE a jeho pracovísk, ktoré presahujú rámec povinností študenta.
(7) Priznanie štipendia ako jednorazovej, či pravidelnej sociálnej podpory podľa § 4 ods. 2 písm. f) tohto poriadku
zvažuje rektor individuálne. Maximálna výška štipendia je „2H“. Základ pre výpočet výšky štipendia „H“ je určený v § 5
ods. 10 tohto poriadku.
(8) Výšku štipendia podľa ods. 5 až 7 tohto paragrafu určuje rektor na základe finančných možností fondu pre
štipendiá z vlastných zdrojov, spravidla však jednorazové štipendium nepresahuje výšku H.
(9) Štipendiá podľa ods. 4 až 8 tohto paragrafu rektor udeľuje na základe návrhov fakúlt, celoškolských pracovísk
alebo zodpovedných zamestnancov za oblasti podľa § 4 ods. 2 písm. d) až e) tohto poriadku.
(10) Štipendium podľa § 3 tohto poriadku nie je možné priznať a vyplácať študentovi:
a) počas prerušenia štúdia, keď podľa zákona nie je študentom,
b) počas disciplinárneho opatrenia a ak mu plynie lehota podmienečného vylúčenia zo štúdia,
c) pokiaľ už bolo študentovi za ten istý výsledok štipendium priznané.“.
Doterajšie paragrafy 6 až 8 sa označujú ako paragrafy 7 až 9.
20. V § 7 ods. 4 znie:
„(4) Štipendium podľa ods. 2 písm. b) tohto paragrafu priznáva rektor alebo dekan na návrh Fakultnej odborovej
komisie ako jednorazovú alebo ako mesačnú peňažnú hodnotu vyplácanú počas stanoveného obdobia v akademickom roku,
podľa finančného objemu určeného na tento účel.“.
21. V § 9 dopĺňa sa nový odsek 9, ktorý znie:
„(9) Dodatok č. 4 k Štipendijnému poriadku TUKE bol schválený v Akademickom senáte TUKE dňa 21.04.2017,
číslo uznesenia 10/2017 a nadobúda účinnosť dňom 01. 09. 2017.“.
V Košiciach dňa 21. 04. 2017

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
rektor TUKE

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