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DODATOK Č. 9
K ŠTATÚTU
TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH
Štatút Technickej univerzity v Košiciach zo dňa 3.10.2008, ktorý nadobudol platnosť dňa 23.10.2008 a účinnosť od
10.11.2008 v znení jeho dodatkov č. 1 až 8, sa po schválení v Akademickom senáte Technickej univerzity v Košiciach dňa
24. 09. 2018 číslo uznesenia 24/2018 mení a dopĺňa nasledovne:

1. V § 12 sa na konci vety vypúšťajú slová „a pri zápise predložiť doklad o zaplatení“.
2. Za § 50e sa vkladá nový paragraf 50f, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 50f
Prechodné a záverečné stanovenia k Dodatku č. 9
„(1) Dodatok č. 9 k Štatútu TUKE bol schválený v AS TUKE dňa 24. 09. 2018 číslo uznesenia 24/2018 a zároveň
schválil vydanie úplného znenia Štatútu TUKE.“.
3. V Prílohe č. 1 § 5 ods. 2 znie:
„(2) Prihláška na štúdium všetkých študijných programov má elektronickú formu podpísanú bez zaručeného
elektronického podpisu, použitím informačného systému, ktorý umožňuje uchádzačovi o štúdium overenie jej zaevidovania
v informačnom systéme odo dňa jej podania do dňa skončenia prijímacieho konania. V prihláške je uchádzač povinný
uviesť údaje vyžadované v § 58 ods. 3 zákona, pričom bez uvedenia všetkých údajov nie je možné prihlášku podať.
Uchádzač o štúdium môže podať aj písomnú prihlášku na tlačive predpísanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky, ako aj prostredníctvom elektronickej schránky zriadenej Ústredným portálom verejnej správy
(ÚPVS).“.
4. V Prílohe č. 1 § 6 ods. 1 tretia veta znie: „Na rozsah a účel poskytnutých osobných údajov uchádzača sa vzťahuje § 58
ods. 3 a § 73 ods. 3 až 8 zákona.“.
5. V Prílohe č. 1 §7 ods. 2 prvá veta znie: „(2) O priebehu prijímacieho konania sa vypracuje protokol, ktorý môže byť
súčasťou tlačiva prihlášky na štúdium, alebo ako samostatný protokol/záznam, s nasledovnými náležitosťami:...“.
6. V Prílohe č. 1 §8 ods. 12 prvá veta znie: „(12) O priebehu prijímacej skúšky vypracuje prijímacia komisia protokol,
ktorý musí obsahovať nasledovné náležitosti:...“.
7. V prílohe č. 1 §10 odseky 1 až 6 znejú:
„(1) O prijatí na štúdium akreditovaného študijného programu, ktorý sa uskutočňuje na fakulte rozhoduje dekan.
O prijatí na štúdium akreditovaného študijného programu, ktorý uskutočňuje TUKE, rozhoduje rektor. Rozhodnutie o
výsledku prijímacieho konania uchádzačov sa zaznamenáva v protokole/zázname o výsledku prijímacieho konania,
v ktorom je uvedený zoznam a poradie uchádzačov. Tento záznam obsahuje príslušné rozhodnutie o výsledku prijímacieho
konania, dátum a podpis dekana alebo rektora.
(2) Okrem protokolu/záznamu o výsledku prijímacieho konania podľa ods. 1 vyhotoví TUKE alebo fakulta
písomné rozhodnutie, ktoré obsahuje:
a) meno, priezvisko a presnú adresu uchádzača,
b) názov fakulty, resp. univerzity, ktorá uskutočňuje študijný program, a názov študijného programu,
c) výrok o prijatí alebo neprijatí (o výsledku prijímacieho konania),
d) odôvodnenie rozhodnutia,
e) poučenie o možnosti a termínoch podania žiadosti o preskúmanie rozhodnutia,
f)
meno dekana alebo rektora.
(3) Z odôvodnenia rozhodnutia o neprijatí uchádzača musí byť zrejmé, z akých dôvodov nebol uchádzač prijatý,
t.j. či nesplnil podmienky pre prijatie podľa § 2 až 4 tohto poriadku, alebo či podmienky pre prijatie splnil, ale prednosť
bola daná uchádzačom s lepšími výsledkami prijímacích skúšok alebo z dôvodu limitovaného počtu prijímaných
uchádzačov.
(4) Rozhodnutie musí ďalej obsahovať:
a) údaj o tom, ktorý orgán ho vydal,
b) dátum vydania rozhodnutia,
c) číslo záznamu/spisu, pod ktorým je rozhodnutie na fakulte alebo TUKE evidované,
d) odtlačok úradnej pečiatky fakulty alebo TUKE,
e) podpis dekana alebo rektora alebo nimi povereného zástupcu.
(5) Uchádzačovi, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium podľa § 56 zákona v čase
overovania splnenia podmienok na prijatie, môže rektor/dekan fakulty vydať rozhodnutie o podmienečnom prijatí na
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štúdium. V prípade, že študent najneskôr v deň určený na zápis na štúdium nepreukáže splnenie základných podmienok
prijatia na štúdium, rozhodnutie o podmienečnom prijatí na štúdium stráca platnosť. Ak študent najneskôr v deň určený na
zápis na štúdium preukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium, rektor/dekan vydá rozhodnutie o prijatí na
štúdium zvoleného študijného programu.
(6) Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania zašle TUKE uchádzačovi doporučenou zásielkou s označením
do vlastných rúk najneskôr do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. V prípade, že má uchádzač
zriadenú elektronickú schránku, rozhodnutie sa odosiela prostredníctvom ÚPVS.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
8. V Prílohe č. 1 § 16 znie:
„(1) Rozhodnutie rektora alebo dekana o výsledku prijímacieho konania sa musí doručiť uchádzačovi do vlastných
rúk. Uchádzačovi, ktorého miesto pobytu nie je známe, sa doručuje vyvesením rozhodnutia na úradnej výveske fakulty
alebo TUKE počas 15 dní. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.
(2) Doručovanie ďalších rozhodnutí súvisiacich so štúdiom je upravené v § 26 Študijného poriadku TUKE.“.

V Košiciach dňa 25. 09. 2018

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
rektor TUKE

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