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DODATOK Č. 6 

K ŠTIPENDIJNÉMU  PORIADKU 
TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH  

 

Štipendijný  poriadok  Technickej  univerzity  v Košiciach  zo  dňa 10.06.2010  schválený  v Akademickom  senáte TUKE  dňa 
07.06.2010, 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 21.05.2012, číslo uznesenia  17/2012, 
dodatku č. 3 schváleného v Akademickom senáte TUKE dňa 24.06.2013, číslo uznesenia 25/2013, dodatku č. 4 schváleného 
v Akademickom senáte TUKE dňa 21.04.2017, číslo uznesenia 10/2017, dodatku č. 5 schváleného v Akademickom senáte 
dňa 06.11.2017, číslo uznesenia 48/2017, sa po schválení v Akademickom senáte TUKE dňa 24.02.2020, číslo uznesenia 
08/2020,  mení a dopĺňa takto: 
 
1. V § 1 odsek 3 sa slová „príjmov“ nahrádzajú slovami „výnosov“. 

 
2. Za § 6 sa vkladá nový § 7, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„§ 7  
Podnikové štipendiá  

(1) TUKE alebo fakulta môže uzatvoriť s podnikateľom (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) zmluvu 
o štipendijnom programe na poskytovanie podnikových štipendií. Zmluva o štipendijnom programe na poskytovanie 
podnikových štipendií obsahuje náležitosti podľa § 97a ods. 3 zákona. 

(2) Účelom podnikového štipendia je podpora štúdia vo vybraných študijných programoch alebo motivácia k voľbe 
určitej témy záverečnej práce. Na podnikové štipendium nemá študent právny nárok.  

 (3) Priemerná mesačná výška podnikového štipendia poskytnutá študentovi v jednom akademickom roku nesmie 
presiahnuť štvornásobok sumy životného minima jednej plnoletej fyzickej osoby. 

(4) Podnikové štipendium sa poskytuje na základe písomnej žiadosti študenta. 
(5) Splnenie podmienok poskytovania podnikového štipendia vyhodnocujú spoločne TUKE / fakulta a podnikateľ. 

Poskytnutie podnikového štipendia TUKE / fakulta písomne oznámi študentovi vrátane podmienok jeho poskytovania.  
(6) TUKE / fakulta je oprávnená poskytovať podnikateľovi a podnikateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje 

študenta, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie nároku na priznanie podnikového štipendia a overenie trvania podmienok na 
jeho poskytovanie.“. 

 
Doterajšie § 7 až 9 sa označujú ako § 8 až 10. 

 
3. V § 8 odsek 3 písm. a) sa číslo „9.“ nahrádza číslom „6.“  

 
4. V § 8 odsek 3 písm. b) sa číslo „10.“ nahrádza číslom „7.“ 

 
5. V § 10 sa dopĺňa nový odsek 11, ktorý znie: 

„(11) Dodatok č.6 k Štipendijnému poriadku TUKE bol schválený v Akademickom senáte TUKE dňa 24.02.2020, číslo 
uznesenia 08/2020 a nadobúda účinnosť dňom 01.03.2020. Akademický senát TUKE zároveň schválil vydanie úplného 
znenia Štipendijného poriadku TUKE. 

 
 
Košice 25. 02. 2020 
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