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DODATOK Č. 4
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 a 3, sa po schválení v Akademickom senáte Technickej univerzity v Košiciach dňa
20.5.2013 číslo uznesenia 13/2013 mení a dopĺňa nasledovne:

1. V § 2 odsek 1 sa za slová „Ministerstva školstva“ vkladá čiarka a slová „vedy, výskumu a športu“.
2. V § 4 odsek 2 písm. g) sa vypúšťajú slová „profesorom starším ako 70 rokov“.
3. V § 5 ods. 2 sa slová „(ďalej len „SR TU“) nahrádzajú slovami „(ďalej len „SR TUKE“)“.
4. V § 6 ods. 1 prvá veta znie:
„Na štúdium študijných programov, ktoré zabezpečujú jednotlivé fakulty alebo univerzita, môže byť prijatý každý, ak
splní základné podmienky prijatia na štúdium podľa § 56 zákona, ďalšie podmienky podľa § 57 ods. 1 zákona navrhnuté
dekanom alebo rektorom a schválené akademickým senátom príslušnej fakulty alebo univerzity, podmienky určené
v dohode podľa § 54a ods. 2 zákona a podmienky podľa § 58a ods. 4 zákona.“.
5. V § 6 ods. 5 znie:
„(5) Vzdelávacia činnosť sa môže uskutočňovať v štátnom jazyku, úplne alebo čiastočne v cudzom jazyku, všetko v
závislosti od toho, v akom jazyku je príslušný študijný program akreditovaný.“.
6. V § 6 ods. 6 druhá a tretia veta znejú:
„Register študijných odborov a register študijných programov spravuje a prevádzkuje ministerstvo. Zoznam
študijných programov, ktoré je možné študovať na jednotlivých fakultách alebo na univerzite, zverejňuje TUKE na svojom
webovom sídle.“.
7. V § 6 ods. 7 sa za prvú vetu vkladajú slová: „Záverečná práca spolu s jej obhajobou tvorí jeden predmet.“
8. V § 6 ods. 8 sa za prvú vetu vkladajú slová: „Záverečná práca spolu s jej obhajobou tvorí jeden predmet.“
9. V § 6 ods. 10 sa za prvú vetu vkladajú slová: „Dizertačná práca spolu s jej obhajobou tvorí jeden predmet.“
10. V § 7 ods. 2 znie:
„(2) TUKE vydá študentovi po riadnom skončení štúdia diplom a dodatok k diplomu v štátnom jazyku a anglickom
jazyku.“.
11. V § 7 sa vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Doklady o absolvovaní štúdia TUKE vydáva do 45 dní od riadneho skončenia štúdia okrem prípadov, ak absolvent
súhlasí s neskorším vydaním týchto dokladov.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
12. V § 7 ods. 4 znie:
„(4) Uznávanie dokladov o vzdelaní vydaných vysokou školou so sídlom mimo územia SR alebo iným na to
oprávneným orgánom podľa právnych predpisov príslušného štátu je postup, v rámci ktorého sa posudzuje, či podmienky
na vydanie dokladu o vzdelaní, ktorý sa má uznať, sú rovnocenné s podmienkami na vydanie dokladov o vzdelaní podľa
zákona o vysokých školách. Na uznávanie dokladov o vzdelaní ako dokladov o odbornej kvalifikácii na účely výkonu
povolania sa vzťahuje osobitný predpis. V rozhodnutí o uznaní dokladu o vzdelaní sa uvádza, že toto rozhodnutie nie je
dokladom o uznaní odbornej kvalifikácie.“.
13. § 11 vrátane nadpisu znie:
„§ 11
Podmienky štúdia cudzincov
(1) Všetci uchádzači a študenti TUKE majú rovnaké práva a povinnosti v súlade so zásadou rovnakého
zaobchádzania vo vzdelaní (§ 55 ods. 2 zákona).
(2) Na školné a poplatky spojené so štúdiom cudzincov na TUKE sa vzťahuje § 12 tohto štatútu. Ak ide o
študentov študujúcich v rámci medzištátnych zmlúv, školné a poplatky spojené so štúdiom sa riadia ustanoveniami týchto
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zmlúv (§ 92 ods. 11 zákona). Študent, ktorému bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného
predpisu, sa na účely platenia školného a poplatkov spojených so štúdiom považuje za občana SR.“.
14. V § 12 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) štúdium študijného programu v dennej forme, ak sa študijný program uskutočňuje výlučne v inom ako štátnom
jazyku. Povinnosť uhradiť školné v tomto prípade vznikne len vtedy, ak niektorá verejná vysoká škola
v akademickom roku, v ktorom začal študovať tento študijný program, prijímala na štúdium v tom istom študijnom
odbore a stupni v študijnom programe, ktorý sa uskutočňuje aj v štátnom jazyku; to neplatí, ak ide o študenta, ktorý
nie je občanom členského štátu, ani nemá trvalý pobyt v členskom štáte.“.
15. V § 12 ods. 2 písm. a) sa slová „(§ 92 ods. 10 zákona)“ nahrádzajú slovami „(§ 92 ods. 12 zákona)“.
16. V § 12 ods. 2 písm. b) sa slová „(§ 92 ods. 11 zákona)“ nahrádzajú slovami „(§ 92 ods. 13 zákona)“.
17. V § 12 ods. 2 písm. c) sa slová „(§ 92 ods. 12 zákona)“ nahrádzajú slovami „(§ 92 ods. 14 zákona)“.
18. V § 12 ods. 2 písm. d) sa za slová „vydanie“ vkladajú slová „dokladov o absolvovaní štúdia (§ 68), ak sa vydávajú
v cudzom jazyku a“.
19. V § 12 ods. 2 písm. d) sa slová „§ 92, ods. 13 zákona“ nahrádzajú slovami „§ 92 ods. 15 zákona.“.
20. V § 12 ods. 7 sa slová „§ 92 ods. 16 zákona“ nahrádzajú slovami „§ 92 ods. 18 zákona“.
21. V § 12 ods. 11 sa slová „(§ 92 ods. 20 zákona)“ nahrádzajú slovami „(§ 92 ods. 22 zákona)“.
22. V § 13 ods. 2 znie:
„(2) TUKE priznáva študentom motivačné štipendium z prostriedkov poskytnutých na tento účel zo štátneho
rozpočtu alebo z vlastných zdrojov. Motivačné štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu je možné priznať:
a) v študijných odboroch určených v každoročnej metodike ministerstva na určenie dotácie 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) za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu,
vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti.“.
23. V § 13 sa vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) TUKE môže priznať študentom a absolventom, u ktorých od riadneho skončenia štúdia neuplynulo viac ako
90 dní, motivačné štipendium z vlastných zdrojov najmä za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie
vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti, alebo ako jednorázovú, či
pravidelnú sociálnu podporu.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
24. V § 13 ods. 4 sa slová „v odseku 1) až 2)“ nahrádzajú slovami „v odseku 1) až 3)“.
25. V § 14 ods. 9 znie:
„(9) TUKE vyhodnocuje kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania a zodpovedá za ňu. Podrobnosti
o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, politiku TUKE v tejto oblasti, jej postupy a spôsob ich
uplatňovania a vyhodnocovania, upravuje vnútorný predpis TUKE. Vnútorný predpis TUKE týkajúci sa zabezpečenia
kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania a spôsob jeho uplatňovania, je zároveň súčasťou dokladov
predkladaných v rámci komplexnej akreditácie TUKE. Uvedený vnútorný predpis schvaľuje AS TUKE a schvaľuje
VR TUKE.“.
26. V § 16 ods. 2 sa slová „ods. 4 písm. a) až e)“ nahrádzajú slovami „ods. 4 písm. a) až g)“.
27. V § 16 sa vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:
„(4) AS TUKE, je oprávnený na nevyhnutnú dobu, trvajúcu do odstránenia zistených nedostatkov, vykonávať
pôsobnosť akademického senátu fakulty (ďalej len „ASF“) podľa § 9 ods. 1 písm. s) zákona, ak ASF:
a) vykonáva svoju činnosť v rozpore so zákonmi, inými všeobecne záväznými predpismi, vnútornými predpismi
TUKE, vnútornými predpismi príslušnej fakulty,
b) vykonáva svoju činnosť v zložení, ktoré je v rozpore so zákonom o vysokých školách alebo vnútornými predpismi
fakulty, alebo
c) má zloženie, ktoré nie je možné z objektívnych dôvodov zosúladiť so zákonom alebo s vnútornými predpismi fakulty,
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je oprávnený na nevyhnutnú dobu, trvajúcu do odstránenia zistených nedostatkov, vykonávať pôsobnosť ASF podľa § 9
ods. 1 písm. s) zákona o vysokých školách.
(5) AS TUKE je oprávnený podľa odseku 4 vykonávať pôsobnosť ASF:
a) podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona schvaľovať zmeny a doplnky predpisov príslušnej fakulty tak, aby tieto zmeny
a doplnky neboli v rozpore so zákonom, všeobecne záväznými predpismi alebo štatútom príslušnej fakulty,
b) podľa § 27 ods. 1 písm. b) zákona len v rozsahu schvaľovania návrhu rektora na odvolanie dekana podľa § 38 ods. 3
zákona
c) podľa § 27 ods. 1 písm. e) len v rozsahu kontroly nakladania s finančnými prostriedkami fakulty.“.
Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 11.
28. V § 16 ods. 7 sa v prvej vete za slová „Spôsob voľby členov AS TUKE,“ vkladajú slová „spôsob ukončenia členstva,“.
29. V § 16 ods. 8 sa v druhej vete slová „obci TU“ nahrádzajú slovami „obci TUKE“.
30. V § 17 ods. 2 vypúšťa sa posledná veta.
31. V § 17 sa vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Návrh na vymenovanie rektora predkladá AS TUKE do 15 dní od prijatia rozhodnutia ministrovi, ktorý ho
predkladá prezidentovi SR. Funkciu rektora možno vykonávať najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných
obdobiach.“.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.
32. V § 17 ods. 4 a 5 znejú:
„(4) Ak TUKE nemá rektora, predseda AS TUKE poverí do vymenovania nového rektora, najviac na šesť mesiacov,
výkonom funkcie rektora osobu, s ktorej poverením súhlasí nadpolovičná väčšina AS TUKE a túto skutočnosť bezodkladne
oznámi ministrovi. Predseda AS TUKE môže do vymenovania nového rektora so súhlasom nadpolovičnej väčšiny AS
TUKE poverenie podľa prvej vety zrušiť a poveriť výkonom funkcie rektora inú osobu a túto skutočnosť oznámi
bezodkladne ministrovi. Ak sa poverená osoba poverenia vzdá, postupuje sa podľa prvej vety.
(5) Ak akademický senát fakulty opakovane nesúhlasí s návrhom rektora na odvolanie dekana, alebo sa k návrhu
nevyjadrí do 30 dní odo dňa, keď o to rektor požiadal, môže rektor odvolať dekana so súhlasom AS TUKE v prípade, ak
bola naplnená najmenej jedna z podmienok podľa § 28 ods. 3 zákona. V prípade, ak návrh rektora na odvolanie dekana bol
predložený akademickému senátu fakulty od 15. júna do 15. augusta, jeho lehota na vyjadrenie je 90 dní odo dňa, keď o to
rektor požiadal.“.
33. V § 17 ods. 6 písm. c) znie:
„c) podáva ministerstvu žiadosť o registráciu Štatútu TUKE,“.
34. V § 20 ods. 3 až 5 sa slová „rada rektora TUKE“ , „kolégium rektora TUKE“ a „kolégium rektora II.“ vo všetkých ich
tvaroch nahrádzajú slovami „Rada rektora TUKE“ , „Kolégium rektora TUKE“ a „Kolégium rektora II.“
35. V § 24 ods. 2 sa vypúšťajú slová „najskôr tri mesiace“.
36. V § 24 ods. 3 znie:
„(3) Ak rektor porušuje zákon o vysokých školách, ďalšie všeobecne záväzné predpisy, alebo Štatút TUKE, AS TUKE
má právo podať návrh na jeho odvolanie ministrovi. Návrh na odvolanie rektora podáva AS TUKE vždy, ak:
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b) mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody,
c) rektor požiada o uvoľnenie z funkcie.“.
37. V § 24 ods. 4 sa v prvej vete za slová „rektora“ vkladajú slová „podľa bodu 3. prvá veta,“.
38. V § 26 ods. 2 sa slová „iba v rozsahu 5% počtu pracovných miest“ nahrádzajú slovami „spočívajúce v zvýšení počtu
pracovných miest o 5%“.
39. V § 27 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Dekan je v pracovnom pomere s TUKE, zaradený na príslušnej fakulte, ktorú riadi. Skončenie pracovného pomeru
vzťahujúceho sa na výkon funkcie dekana je podmienené predchádzajúcim skončením výkonu funkcie dekana.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
40. V § 28 ods. 2 písm. a) sa za slová „pracovnej zmluve“ vkladá čiarka a slová „alebo v dohode o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru“.
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41. V § 34 sa dopĺňa nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) TUKE vedie register študentov TUKE, ktorého je správcom a prevádzkovateľom. TUKE v termínoch určených
ministerstvom poskytuje údaje do centrálneho registra študentov, ktorého správcom a prevádzkovateľom je ministerstvo.“.
42. V § 36 ods. 1 sa za slová „Prijatie na“ vkladá slovo „akreditované“.
43. V § 38 sa za ods. 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2) Ak na skončenie pracovného pomeru zamestnanca TUKE bezprostredne nadväzuje vznik nového pracovného
pomeru k TUKE, na účely zákona o vysokých školách ide o jeden pracovný pomer.
(3) Vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník a umelecký pracovník, môže mať najviac tri pracovné pomery
s vysokými školami sídliacimi alebo pôsobiacimi na území SR, uzavreté na výkon práce vysokoškolského učiteľa,
výskumného pracovníka a umeleckého pracovníka, pričom najviac v jednom z nich môže vykonávať prácu
v ustanovenom týždennom pracovnom čase. Porušenie tejto povinnosti bližšie upravuje Pracovný poriadok TUKE.“.
Doterajšie odseky 2 až 10 sa označujú ako odseky 4 až 12.
44. V § 42 ods. 1 sa vypúšťajú slová „v Košiciach“.
45. § 48 vrátane nadpisu znie:
„§ 48
Logo a vlajka univerzity
(l) Technická univerzita v Košiciach a jej fakulty majú svoje logá, ktoré používajú na označenie svojej osoby,
vykonávaných činností a organizovaných podujatí. Logo TUKE je chránené ako predmet duševného vlastníctva
TUKE. Úprava loga, logotypov TUKE, jej fakúlt, ako aj ich používanie, upravuje vnútorný predpis Dizajn manuál
TUKE.
(2) TUKE používa svoju vlajku, ako aj vlajku Európskej únie pri slávnostných príležitostiach a na vlajkovú
výzdobu hlavnej budovy. Podrobnosti o používaní vlajok upravuje vnútorný predpis TUKE.
(3) Štátnu zástavu a štátny znak Slovenskej republiky možno použiť na výzdobu miestností TUKE a fakúlt
určených na slávnostné zhromaždenia a miestností pre štátne skúšky.“.
46. V § 49 ods. 4 písm. f) a g) znejú:
„f) Vnútorný systém zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania na TUKE
g) Štatút Správnej rady TUKE.“.
47. V § 49 ods. 5 sa slovo „má“ nahrádza slovom „vydáva“.
48. Za § 50 sa vkladá nový paragraf 50a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 50a
Prechodné a záverečné stanovenia k Dodatku č. 4
(1) Štatút TUKE, jeho zmeny a doplnenia podliehajú schváleniu v AS TUKE a nadobúdajú platnosť dňom
registrácie ministerstvom, účinnosť odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ministerstva o jeho registrácii.
(2) Fakulty TUKE zosúladia svoje vnútorné predpisy s týmto štatútom, ďalšími vnútornými predpismi TUKE
a zákonom o vysokých školách účinným od 1.1.2013, najneskôr do 31.8.2013.
(3) Povinnosť uhradiť ročné školné podľa zákona o vysokých školách účinného od 1.1.2013 a v súlade s dodatkom
č. 4 štatútu vzniká najskôr od 1.9.2013. Študent, ktorého štúdium sa začalo skôr ako v akademickom roku 2014/2015
a je zapísaný na štúdium študijného programu, ktorý sa študuje výlučne v inom ako štátnom jazyku, sa na účely § 92
ods. 8 zákona účinného od 1.1.2013 a § 12 ods. 1 písm. d) tohto štatútu účinného po schválení dodatku č. 4, sa považuje
za zapísaného na štúdium študijného programu, ktorý sa uskutočňuje aj v štátnom jazyku.
(4) Dodatok č. 4 k Štatútu TUKE bol schválený v AS TUKE dňa 20.5.2013 číslo uznesenia 13/2013.
49. V Prílohe č. 1 v § 2 ods. 1 znie:
„(1) Právo študovať akreditované študijné programy, ktoré zabezpečujú jednotlivé fakulty, resp. univerzita, má
každý, ak splní základné podmienky prijatia na štúdium podľa § 56 zákona, ďalšie podmienky podľa § 57 ods. 1 zákona
navrhnuté dekanom alebo rektorom a schválené akademickým senátom príslušnej fakulty, resp. univerzity, podmienky
určené v dohode o spolupráci vysokých škôl pri zabezpečovaní spoločného študijného programu podľa § 54a ods. 2
zákona a podmienky podľa § 58a ods. 4 zákona.“.
50. V Prílohe č. 1 v § 2 ods. 3 znie:
„(3) Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium magisterských alebo inžinierskych študijných programov
(druhý stupeň vysokoškolského štúdia v zmysle § 53 ods. 1 zákona) je vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého
stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané
vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu druhého stupňa, na
ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.“.
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51. V Prílohe č. 1 v § 2 ods. 4 znie:
„(4) Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium doktorandských študijných programov (tretí stupeň
vysokoškolského štúdia v zmysle § 54 zákona) je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.“.
52.

V Prílohe č. 1 v § 4 ods. 1 sa za slovo „štúdium“ vkladá slovo „akreditovaných“.

V Prílohe č. 1 v § 5 ods. 4 znie:
„(4) Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia
podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že splnenie základných podmienok prijatia na
štúdium je povinný preukázať najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.“.
53.

54. V Prílohe č. 1 v § 5 ods. 6 sa slová „alebo viac študijných programov uskutočňovaných“ nahrádzajú slovami
„maximálne však tri študijné programy uskutočňované“.
55. V Prílohe č. 1 v § 6 ods. 1 sa slová „§ 73 ods. 4 a 6 zákona“ nahrádzajú slovami „§ 73 ods. 4 až 8 zákona“.
56. V Prílohe č. 1 v § 7 ods. 1 sa slovo „žiadateľa“ nahrádza slovom „uchádzača“.
57. V Prílohe č. 1 v § 7 ods. 2 písm. f) znie:
„f) priebeh písomnej časti prijímacej skúšky - otázky a vyhodnotenie odpovedí uchádzača,“.
58. V prílohe č. 1 v § 7 ods. 2 sa v uvádzacej vete sa za slovo „protokol“ vkladá čiarka a tieto slová: „ktorý môže byť
súčasťou tlačiva prihlášky na štúdium“.
59. V Prílohe č. 1 v § 7 ods. 2 sa za písm. f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g) vyhodnotenie ústnej časti odbornej prijímacej skúšky,“.
Doterajšie písmená g) až i) sa označujú ako h) až j).
60. V Prílohe č. 1 v § 7 ods. 3 písm. c) znie:
„c) počet prijatých limitovaný počtom uchádzačov, ktorý bol schválený dekanom fakulty, resp. rektorom.“.
61. V Prílohe č. 1 v § 8 ods. 2 sa vypúšťajú slová „spravidla z dvoch,“.
62. V Prílohe č. 1 v § 9 ods. 1 sa za slovo „štúdium“ vkladá slovo „akreditovaných“.
63. V Prílohe č. 1 v § 10 ods. 1 sa v prvej a druhej vete za slová „štúdium“ vkladá slovo „akreditovaného“.
64. V Prílohe č. 1 v § 10 ods. 3 sa slová „v súlade s § 57 ods. 1 zákona“ nahrádzajú slovami „alebo z dôvodu
limitovaného počtu prijímaných uchádzačov“.
65. V Prílohe č. 1 v § 11 nadpis paragrafu znie: „Nahliadnutie do materiálov a ich uloženie“.
66. V Prílohe č. 1 sa § 11 dopĺňa novým odsekom 3, ktorý znie:
„(3) TUKE ukladá dokumentáciu prijímacieho konania, dokumentáciu o zápise na štúdium, o zápise do ďalšej časti
štúdia, výpis výsledkov zo štúdia, kópie dokladov o absolvovaní štúdia a dokumentáciu rozhodovania o akademických
právach a povinnostiach študenta 30 rokov odo dňa skončenia štúdia.“.
67. V Prílohe č. 1 sa § 13 dopĺňa novým odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Právo uchádzača o zápis na štúdium zaniká, ak na otázku TUKE alebo jej fakulty, či sa zapíše na štúdium,
odpovie záporne, alebo do určeného termínu neodpovie. Právo uchádzača, ktorý bol na štúdium prijatý podmienečne, na
zápis na štúdium zaniká, ak najneskôr v deň určený na zápis nepreukáže splnenie základných podmienok na prijatie.“.
68. V Prílohe č. 1 v § 14 ods. 1 sa slová „zahraničnej vysokej školy a vysokej školy tretieho štátu“ nahrádzajú slovami
„vysokej školy so sídlom mimo územia SR“.
69. V Prílohe č. 1 v § 14 ods. 4 sa vypúšťajú slová „ ktorý je občanom tretieho štátu“.
70. V Prílohe č. 1 v § 14 ods. 6 sa slová „jednotky študijného programu“ nahrádzajú slovami „predmety“.
71. V Prílohe č. 1 v § 16 ods. 2 znie:
„(2) Náhradné doručenie rozhodnutí sa vykoná formou zverejnenia a to tak, že zoznam adresátov rozhodnutí
vrátených poštou TUKE alebo fakulte sa vyvesí na dobu 15 dní na úradnej výveske TUKE alebo fakulty. Dňom doručenia
rozhodnutí je posledný deň pätnásťdňovej lehoty.“.
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72. V Prílohe č. 1 za § 17 sa vkladá nový paragraf 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 17a
Prechodné a záverečné ustanovenia k Dodatku č. 4
(1) Prijímacie konanie na štúdium, ktoré sa má začať od začiatku akademického roka 2013/2014, sa dokončí
podľa zákona o vysokých školách účinného do 31.12.2012.
(2) TUKE môže od akademického roka po skončení najbližšej komplexnej akreditácie činností vysokej školy
prijímať študentov na štúdium študijných programov v externej forme forme štúdia len na študijné programy so
štandardnou dĺžkou štúdia podľa predpisu účinného od 1. januára 2013. Náležitosti podľa § 4 ods. 5 tohto poriadku
(zverejnenie podmienok prijímacieho konania) zverejní TUKE alebo fakulta najneskôr 2 mesiace pred posledným dňom
na podanie prihlášok, aj keď ide o bakalársky študijný program v externej forme štúdia alebo študijný program podľa §
53 ods. 3 v externej forme štúdia.
(3) Na účely § 56 ods. 2 zákona v znení účinnom od 1. januára 2013 a § 2 ods. 3 tohto poriadku v znení
schválenom v Dodatku č. 4 Štatútu TUKE, sa za každý akademický rok štúdia podľa predpisov účinných do 31.
decembra 2012, ktoré nebolo uskutočňované v kreditovom systéme, alebo štúdia absolvovaného v zahraničí
rovnocenného so štúdiom v dennej forme štúdia zohľadňuje 60 kreditov.“.
73. V Prílohe č. 2 v § 1 ods. 3 sa za slová „Ministerstva školstva“ vkladá čiarka a slová „vedy, výskumu a športu“.
74. V Prílohe č. 2 v § 5 ods. 5 písm. f) sa slová „(§ 92 ods. 18 zákona)“ nahrádzajú slovami „(§ 92 ods. 20 zákona)“.
75. V Prílohe č. 2 v § 6 ods. 3 sa slovo „ktorých“ nahrádza slovom „ktorý“.

V Košiciach 20.5.2013

Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
rektor TUKE

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