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DODATOK Č. 2
K ŠTUDIJNÉMU PORIADKU
TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH
Študijný poriadok Technickej univerzity v Košiciach zo dňa 3.3.2008, ktorý nadobudol platnosť dňa 27.6.2008 a účinnosť
od 14.7.2008 v znení dodatku č. 1, ktorý nadobudol platnosť dňa 30.9.2010 a účinnosť od 20.10.2010, sa po schválení
v Akademickom senáte Technickej univerzity v Košiciach dňa 21.5.2012 číslo uznesenia 16/2012 mení a dopĺňa
nasledovne:

1. V § 2 odsek 5 posledná veta znie: „Podmienkou pripustenia k obhajobe záverečnej práce vo všetkých troch stupňoch
vysokoškolského vzdelávania na TUKE (bakalárskej, diplomovej, dizertačnej) je, okrem prípadov podľa § 63 ods. 11
zákona (vydanie celej, resp. časti záverečnej práce v rámci periodickej publikácie alebo ako neperiodická publikácia),
písomný súhlas študenta so zverejnením a sprístupnením záverečnej práce verejnosti po dobu jej uchovávania podľa §
63 ods. 7 zákona (70 rokov odo dňa registrácie) bez nároku na odmenu.“.
2. V § 12 odsek 10 písm. a) znie:
„a) ak ide o študenta so špecifickými potrebami, pričom sa berie ohľad na druh a rozsah jeho špecifických potrieb tak,
ako boli vyhodnotené,“.
3. V § 15 odsek 1 sa slová „(najmä účasť a výsledky priebežnej kontroly)“ nahrádzajú slovami „(najmä výsledky
priebežnej kontroly a účasť)“.
4. V § 15 odsek 5 sa za slovo“(indexu)“ vkladajú slová „ak sa na fakulte používa,“.
5. V § 15 odsek 6 sa za slovo „indexu“ vkladajú slová „(ak sa na fakulte používa)“.
6. V § 15 odsek 8 sa za slová „výkazu o štúdiu“ vkladajú slová „(ak sa na fakulte používa)“.
7. V § 15 odsek 9 sa za slová „výkazu o štúdiu“ vkladajú slová „(ak sa na fakulte používa)“.
8. V § 16 odsek 3 sa za slovo “(indexu),“ vkladajú slová „(ak sa na fakulte používa)“.
9. V § 16 odsek 7 znie:
„(7) Študent uzavrie predmet a získa príslušný počet kreditov vtedy, ak získa po nadpolovičnom počte z percent
vyčlenených tak pre zápočet, ako aj pre skúšku z daného predmetu.“.
10. V § 16 odsek 8 sa za slovo “(indexu)“ vkladajú slová „ak sa na fakulte používa,“.
11. V § 16 odsek 9 sa za slovo “indexu“ vkladajú slová „(ak sa na fakulte používa)“.
12. V § 16 odsek 11 sa za slovo „štúdiu“ vkladajú slová „(ak sa na fakulte používa)“ a vypúšťajú sa slová „na TUKE“.
13. V § 16 odsek 20 sa slová „môže riešiť“ nahrádzajú slovom „rieši“ a na koniec odseku sa vkladá nová veta, ktorá znie:
„Ak preukázateľne zisteným odpisovaním poruší študent právne predpisy fakulty, dopustí sa disciplinárneho priestupku
podľa § 72 zákona.“.
14. V § 17 za odsekom 5 sa vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Podmienky špecifikované v ods. 2 až 5 tohto paragrafu predstavujú minimálne nutné podmienky pre pokračovanie
v štúdiu a fakulty si ich môžu vo svojich vnútorných predpisoch sprísniť.“.
Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.
15. V § 18 odsek 3 sa na konci vkladajú slová: „Záverečná práca nesmie neoprávnene zasiahnuť do práv alebo právom
chránených záujmov tretích osôb, najmä nesmie porušovať práva duševného vlastníctva tretej osoby alebo neoprávnene
nakladať s utajovanými skutočnosťami alebo osobnými údajmi, dôvernými informáciami či obchodným tajomstvom
tretej osoby.“.
16. V § 18 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Podmienkou pripustenia k obhajobe záverečnej práce vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania na
TUKE (bakalárskej, diplomovej, dizertačnej) je, okrem prípadov podľa § 63 ods. 11 zákona (vydanie celej, resp. časti
záverečnej práce v rámci periodickej publikácie alebo ako neperiodická publikácia), písomný súhlas študenta so
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 1 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vnútorný predpis TUKE v zmysle § 49 ods. 3 písm. b) Štatútu TUKE
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
zverejnením a sprístupnením záverečnej práce verejnosti po dobu jej uchovávania podľa § 63 ods. 7 zákona (70 rokov
odo dňa registrácie) bez nároku na odmenu.“.
Doterajšie odseky 5 až 24 sa označujú ako odseky 6 až 25.
17. V § 18 odsek 6 sa vypúšťa druhá veta.
18. V § 18 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:
„(7) Ak je predmetom záverečnej práce vytvorenie umeleckého diela v inej ako literárnej forme, do centrálneho registra
záverečných, rigoróznych a habilitačných prác sa namiesto tejto práce zasiela písomná informácia o vytvorenom
umeleckom diele, ktorého miera originality sa neoveruje.
(8) Spolu so záverečnou prácou sa zasielajú v elektronickej forme aj príslušné posudky oponentov, školiteľov, vedúcich
záverečných prác alebo iných osôb a tieto posudky sa uchovávajú v centrálnom registri záverečných, rigoróznych
a habilitačných prác spolu s príslušnou prácou po dobu jej uchovávania. Na sprístupnenie týchto posudkov verejnosti
alebo iné ich uverejnenie sa vyžaduje písomná licenčná zmluva s nositeľom autorských práv k tomuto posudku.“.
Doterajšie odseky 7 až 25 sa označujú ako 9 až 27.
19. V § 18 odsek 9 sa slová „osobitný vnútorný predpis TUKE“ nahrádzajú slovami: „Metodický pokyn o záverečných
a kvalifikačných prácach na TUKE“.
20. V § 25 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku TUKE bol schválený v AS TUKE dňa 21.5.2012 číslo uznesenia 16/2012 s
účinnosťou od 1.9.2012.“.

V Košiciach dňa 21.5.2012

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

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

Platnosť - 3.7.2012
Účinnosť - 1.9.2012
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