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DODATOK Č. 3
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 2, sa po schválení v Akademickom senáte Technickej univerzity v Košiciach dňa
21.5.2012 číslo uznesenia 15/2012 mení a dopĺňa nasledovne:

1. V § 1 odsek 3 sa slová „Názov domény pre elektronické spojenie“ nahrádzajú slovami: „Webové sídlo TUKE“ .
2. V § 2 odsek 5 sa za slovo „a“ vkladá slovo „inú“ a na konci vety sa pripájajú tieto slová „ako aj znaleckú činnosť na
základe príslušných oprávnení.“.
3. V § 4 odsek 2 písm. c) sa za slovo „vzdelávanie“ vkladajú slová „a kontinuálne vzdelávanie,“.
4. V § 4 odsek 3 znie:
„(3) Podrobnosti o študijných programoch všetkých troch stupňov vysokoškolského vzdelania, ako aj oblastí ďalšieho
a kontinuálneho vzdelávania sú uvedené v štatútoch fakúlt a organizačných poriadkoch katedier a pracovísk
s celoškolskou pôsobnosťou.“.
5. V § 6 odsek 2 znie:
„(2) Na TUKE sú vytvárané podmienky pre štúdium študentov so špecifickými potrebami bez znižovania požiadaviek
na ich študijný výkon. V tejto oblasti úlohu metodického, znalostného a koordinačného centra plní špeciálne
pedagogické pracovisko Bezberiérové centrum TUKE (ďalej len „BBC“). Jeho postavenie, úlohy, pôsobnosť a vzťah
k organizačným zložkám TUKE, ako aj vzťah k iným fyzickým a právnickým osobám upravuje Organizačný poriadok
BBC. Pri prijímaní uchádzačov so špecifickými potrebami na štúdium spolupracujú jednotlivé fakulty s BBC
prostredníctvom dekanom vymenovaných koordinátorov pre študentov so špecifickými potrebami. Ak je súčasťou
overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na
základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na
jeho špecifické potreby.“.
6. V § 6 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:
„(11) 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, 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.“.
Doterajšie odseky 11 až 15 sa označujú ako odseky 12 až 16.
7. V § 6 odsek 12 sa na konci pripája táto veta: „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. 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. Postup pri príprave,
vypracovaní, kontrole originality, uchovávaní, zverejňovaní a sprístupňovaní záverečných, rigoróznych a habilitačných
prác na TUKE upravuje Metodický pokyn o záverečných a kvalifikačných prácach na TUKE.“.
8. V § 6 odsek 16 sa slová „magisterského, doktorandského štúdia a ďalšieho vzdelávania občanov“ nahrádzajú slovami
„magisterského a doktorandského štúdia“.
9. V § 8 nadpis znie „Ďalšie a kontinuálne vzdelávanie“.
10. V § 8 odsek 1 sa na konci pripája veta: „KIP poskytuje zároveň kontinuálne vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných
predpokladov pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.“.
11. V § 8 odsek 2 znie:
„(2) Postavenie ICV, hlavné oblasti jeho činnosti, organizačnú štruktúru, vzťah k organizačným zložkám TUKE, ako
aj vzťah k tretím osobám, upravuje Organizačný poriadok Inštitútu celoživotného vzdelávania.“.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 1 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Štatút Technickej univerzity v Košiciach
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
12. V § 8 odsek 3 znie:
„(3) Postavenie KIP, hlavné oblasti jej činnosti, organizačnú štruktúru, vzťah k organizačným zložkám TUKE, ako
aj vzťah k tretím osobám, upravuje Organizačný poriadok Katedry inžinierskej pedagogiky.“.
13. V § 8 odsek 4 sa za slovo „ďalšieho“ vkladajú slová „a kontinuálneho“.
14. V § 12 odsek 1 písm. c) znie:
„c) štúdium študijného programu v externej forme (§ 92 ods. 4 zákona) s výnimkou podľa § 113aca zákona.“.
15. V § 12 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 12 sa označujú ako odseky 3 až 11.
16. V § 12 odsek 7 písm. b) sa slová „zdravotným postihnutím“ nahrádzajú slovami „špecifickými potrebami“.
17. V § 16 ods. 3 písm. g) sa slovo „90“ nahrádza slovom „80“.
18. V § 16 ods. 3 písm. h) sa slová „16 596,96“ nahrádzajú slovami „15 000“ a slová „9 958,18“ sa nahrádzajú slovami
„10 000“.
19. V § 16 odsek 3 písm. k) sa slová „9 958,18“ nahrádzajú slovami „10 000“.
20. V § 16 odsek 3 písm. l) sa slová „6 638,78“ nahrádzajú slovami „6 000“.
21. V § 32 odsek 4 sa v písmene c) bodka na konci vety nahrádza čiarkou a vkladá sa nové písmeno d), ktoré znie:
„d) univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva.“.
22. V § 38 odsek 6 znie:
„(6) Bez výberového konania na miesto vysokoškolského učiteľa môže rektor alebo dekan najviac na jeden rok
a) prijať zamestnanca do pracovného pomeru na kratší pracovný čas alebo
b) uzavrieť dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.“.
23. V § 50 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Dodatok č. 3 k Štatútu TUKE bol schválený v AS TUKE dňa 21.5.2012 číslo uznesenia 15/2012.“.
24. V Prílohe č. 1 v § 3 odsek 5 znie:
„(5) Ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, uchádzačovi so špecifickými potrebami
sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb Bezbariérovým centrom TUKE v spolupráci
s koordinátorom pre študentov so špecifickými potrebami na fakulte určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej
vyhodnotenia s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.“.
25. V prílohe č. 1 v § 5 odsek 2 sa slová „elektronicky použitím informačného systému TUKE“ nahrádzajú slovami
„v elektronickej forme 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
pijímacieho konania.“ a zároveň sa vypúšťa posledná veta tohto odseku.
26. V Prílohe č. 1 v § 5 sa vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) V prípade uchádzača so špecifickými potrebami, tento spolu s prihláškou na štúdium za účelom vyhodnotenia
jeho špecifických potrieb a rozsahu podporných služieb v rámci prijímacieho konania predkladá:
a) lekárske vysvedčenie nie staršie ako 3 mesiace, ktorým je najmä lekársky nález, správa o priebehu a vývoji
choroby a zdravotného postihnutia alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie, alebo
b) vyjadrenie psychológa, logopéda, školského psychológa, školského logopéda alebo špeciálneho pedagóga.
Vyhodnotenie špecifických potrieb uchádzača zabezpečí Bezbariérové centrum TUKE v spolupráci s koordinátorom
pre študentov so špecifickými potrebami na príslušnej fakulte a zároveň určí formu vykonania prijímacej skúšky
a spôsob jej vyhodnotenia s prihliadnutím na špecifické potreby uchádzača.“.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.
27. V Prílohe č. 1 v § 5 odsek 6 znie:
„(6) Uchádzač o bakalárske, inžinierske a magisterské štúdium, môže v súlade s pokynmi konkrétnej fakulty,
uviesť v jednej prihláške jeden alebo viac študijných programov uskutočňovaných na tejto fakulte.“.
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28. V Prílohe č. 1 v § 6 odsek 4 znie:
„(4) Ak je súčasťou prijímacieho konania aj prijímacia skúška podľa § 3 tohto poriadku, uchádzač
a) musí byť pozvaný na túto prijímaciu skúšku najneskôr dva týždne pred jej konaním doporučeným listom, pričom v
pozvánke musí byť uvedená hodina, deň a miesto konania prijímacej skúšky alebo jej časti, alebo
b) musí byť najneskôr dva týždne pred jej konaním informovaný doporučeným listom o dni, hodine a mieste konania
prijímacej skúšky alebo jej časti, ako aj o spôsobe, akým bude informovaný o skutočnosti, že mu prípadne bola prijímacia
skúška alebo jej časť odpustená.“.
29. V Prílohe č. 1 v § 10 ods. 2 písm. d) sa vypúšťa slovo „stručné“ a za slovo „zdôvodnenie“ sa vkladá slovo
„rozhodnutia“.
30. V Prílohe č. 1 v § 15 nadpis znie: „Ďalšie a kontinuálne vzdelávanie“.
31. V Prílohe č. 1 v § 15 ods. 1 sa za slovo „Ďalšie“ vkladajú slová „a kontinuálne“.
32. V Prílohe č. 2 v § 5 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) TUKE zriaďuje fond na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami, ktorý je možno použiť na finančné
zabezpečenie zodpovedajúcich podmienok štúdia študentov so špecifickými potrebami vzhľadom na ich špecifické
potreby.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
33. V Prílohe č. 2 v § 6 odsek 1 sa na konci pripája táto veta: „Podnikateľskú činnosť tvorí aj expertízna činnosť, ktorú
TUKE vykonáva na základe oprávnení od príslušných orgánov.“.

V Košiciach 21.5.2012

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

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

Platnosť - 2.7.2012
Účinnosť - 6.7.2012
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