
Štipendium z vlastných zdrojov TUKE  

§ 4  Vnútorný predpis TUKE v zmysle § 49 ods. 3 písm. i)  Štatútu TUKE 

 

TERMíNY:  

- k  31.3.  alebo  k  31.10. 

- Absolventovi, ktorému od riadneho skončenia štúdia v dennej forme 

neuplynulo viac ako 90 dní, k 31.5. 

 
 

(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. 

 
 


