
 

 
 

 

 

č.j. R-4704/2017 

Vo Zvolene, 19. mája 2017 
 

 

 

Dodatok č. 3  

k Študijnému poriadku  

Technickej univerzity vo Zvolene č. R-6799/2013, 
ktorý bol schválený Akademickým senátom TU vo Zvolene dňa 3. júna 2013 

 

 

 

Študijný poriadok TU vo Zvolene č. R-6799/2013 v znení Dodatku č. 1, schváleného v AS 

TU dňa 26. augusta 2013 pod č. R-9573/2013 a v znení Dodatku č. 2, schváleného v AS TU 

dňa 30. marca 2015 pod č. R-3430/2015 sa uznesením Akademického senátu TU vo Zvolene 

zo dňa 19. mája 2017 mení a dopĺňa takto: 

 

1. V článku 13 ods. (2) v bode b) sa vypúšťa posledná veta a nahrádza sa novou vetou: 

 

Táto podmienka platí len pre postup do ďalšieho roka štúdia v rámci štandardnej 
dĺžky štúdia študijného programu. 

 

2. V článku 31 ods. (1) sa v prvej vete doterajší text „a dokladoval zaslanie vedeckej 

publikácie do recenzného procesu v časopise databázy Web of Science s impakt 

faktorom alebo prijatú prihlášku práva priemyselného vlastníctva.“ nahrádza novým 

textom v znení: 

 

a dokladoval: 

a) úspešné ukončenie recenzného procesu publikácie evidovanej v databázach 

Web of Science alebo Scopus alebo  

b) prijatú prihlášku práva priemyselného vlastníctva alebo  

c) uvedenie alebo realizáciu závažného umeleckého diela alebo umeleckého 

výkonu realizovanú v zahraničí alebo domácom prostredí alebo ich 

prezentovanie v renomovaných zahraničných alebo medzinárodne 

uznávaných domácich inštitúciách a podujatiach. 

 

 



II. 

 

1. V časti I. bod 2. tohto dodatku platí pre všetkých novoprijatých študentov 

doktorandského štúdia od akademického roka 2017/2018. Na priebeh 

doktorandského štúdia doktorandov zapísaných na štúdium pred nadobudnutím 

účinnosti tohto bodu sa vzťahuje dovtedy platný predpis.   

2. Tento Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku TU vo Zvolene bol schválený Akademickým 

senátom TU dňa 19. mája 2017.  

3. Tento Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku TU vo Zvolene nadobúda platnosť 

a účinnosť dňom 19. mája 2017. 

4. Tento Dodatok č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou Študijného poriadku TU vo Zvolene, 

schváleného pod č. 6799/2013 dňa 3. júna 2013, zmeneného a doplneného 

Dodatkom č. 1 vydaným dňa 26. augusta 2013 pod č. 9573/2013 a Dodatkom č. 2 

vydaným dňa 30. marca 2015 pod č. R-3430/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.    Prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.  

         predseda AS TU         rektor TU 


