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DODATOK Č. 11
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 10, sa po schválení v Akademickom senáte Technickej univerzity v Košiciach dňa
24.02.2020 číslo uznesenia 04/2020 mení a dopĺňa nasledovne:

1. V celom texte Štatútu Technickej univerzity v Košiciach a jeho príloh sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami
„ministerstvo školstva“ v príslušnom tvare.
2. V § 1 odsek 3 znie:
„(3) Technická univerzita v Košiciach (ďalej len "TUKE") je verejnou vysokou školou. Sídlom TUKE sú Košice. Adresa
TUKE je: Technická univerzita v Košiciach, Letná 1/9, 042 00 Košice-Sever. Webové sídlo TUKE je: www.tuke.sk.“.
3. V § 2 odsek 6 sa za slová: „zákonom,“ vkladajú slová: „ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi,“.
4. V § 4 odsek 2 písm. a) sa slová „§ 49 ods. 4 písm. f“ nahrádzajú slovami: „§ 7“.
5. V § 4 odsek 3 sa na konci odseku vkladá čiarka a pripájajú slová: „ako aj na webovom sídle TUKE a fakúlt.“.
6. V § 6 odsek 13 sa vypúšťa posledná veta.
7. V § 7 odsek 1 písm. d) znie:
„d) po skončení doktorandského štúdia akademický titul „doktor" („philosophiae doctor", v skratke „PhD."; skratka
„PhD." sa uvádza za menom) a „doktor umenia“ („artis doctor", v skratke „ArtD."; skratka „ArtD." sa uvádza za menom) a
vydá sa im diplom o absolvovaní študijného programu v príslušnom študijnom odbore a o udelení akademického titulu s
uvedením názvu fakulty alebo externej vzdelávacej inštitúcie, na ktorej sa doktorandské štúdium konalo, vysvedčenie o
štátnej skúške a dodatok k diplomu.“.

8. V § 7 odsek 2 znie:
„(2) TUKE vydá študentovi po riadnom skončení štúdia vysokoškolský diplom a dodatok k diplomu v kombinácii
štátneho jazyka s anglickým jazykom.“.
9. V § 12 odsek 1 písm. b) znie:
„b) štúdium študijného programu dlhšie ako je jeho štandardná dĺžka (§ 92 ods. 6 a § 113a ods. 10 zákona); ak
študuje študijný program dlhšie, ako je jeho štandardná dĺžka štúdia, z dôvodu účasti na akademickej mobilite v rámci
výmenného programu pri dodržaní podmienok tohto výmenného programu alebo ak mu v poslednom roku štúdia počas
štandardnej dĺžky štúdia bolo poskytované sociálne štipendium, povinnosť uhradiť školné nevzniká v najbližšom roku
štúdia, ktorý nasleduje po prekročení štandardnej dĺžky štúdia,“.
10. V § 12 odsek 2 písm. d) znie:
„d) poplatky za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií (§ 67 zákona), za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia (§ 68), ak
sa požadujú v cudzom jazyku, za vydanie kópii dokladov o absolvovaní štúdia, všetko v súlade s § 92 ods. 15 zákona.“.
11. V § 12 odsek 9 sa slová „príjmov“ nahrádzajú slovami „výnosov“.
12. V § 13 odsek 1 sa za slová „republike“ vkladajú slová „alebo ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana“.
13. V § 13 odsek 3 sa za slová „športovej činnosti“ vkladajú slová „za aktívny prínos k rozvoju TUKE alebo fakulty,“.
14. V § 13 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:
„(4) TUKE alebo fakulta môže uzatvoriť s podnikateľom (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) zmluvu
o štipendijnom programe na poskytovanie podnikových štipendií. Zmluva o štipendijnom programe na poskytovanie
podnikových štipendií obsahuje náležitosti podľa § 97a ods. 3 zákona. Účelom podnikového štipendia je podpora štúdia
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vo vybraných študijných programoch alebo motivácia k voľbe určitej témy záverečnej práce. Na podnikové štipendium
nemá študent právny nárok.
(5) TUKE alebo fakulta priznáva doktorandské štipendium všetkým študentom doktorandských študijných programov
v dennej forme štúdia počas trvania štandardnej dĺžky štúdia študijného programu, na ktorý boli prijatí, ak už nezískali
vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 6.
15. V § 13 odsek 6 prvá veta znie: „Podmienky na poskytovanie štipendií uvedených v tomto paragrafe určuje Štipendijný
poriadok TUKE.“.
16. V § 14 odsek 2 sa na konci pripája veta: „Výročnú správu o hospodárení TUKE predkladá rektor na schválenie AS TUKE
a SR TUKE.“.
17. V § 14 odsek 4 znie:
„(4) Po schválení sa výročné správy uvedené
zverejňujú sa ako neperiodické publikácie.“.

v ods. 1 tohto paragrafu

predkladajú

ministerstvu školstva a

18. V § 14 odsek 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. Uvedený vnútorný predpis schvaľuje VR TUKE po
jeho prerokovaní v AS TUKE.“.
19. V § 16 odsek 2 znie:
„(2) AS TUKE na návrh rektora vyslovuje súhlas s vnútorným predpisom podľa § 49 ods. 4 písm. f), schvaľuje na návrh
rektora vnútorné predpisy TUKE podľa § 49 ods. 3 písm. a), c) až f) a j) až l ) a ods. 4 písm. a) až e) , na návrh predsedu
AS TUKE vnútorné predpisy TUKE podľa § 49 ods. 3 písm. g) a h) tohto štatútu a na návrh dekana vnútorné predpisy
fakulty TUKE v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona. AS TUKE sa na návrh rektora TUKE vyjadruje k vnútornému predpisu
podľa § 15 ods. 1 písm. b) zákona (vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania) pred jeho
predložením VR TUKE.“.
20. V § 16 odsek 3 sa na konci odseku vkladá nové písmeno m), ktoré znie:
„m) uzatvorenie koncesnej zmluvy.“.
21. V § 17 odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Funkčné obdobie rektora je štvorročné.
(3) Návrh na vymenovanie rektora predkladá AS TUKE do 15 dní od prijatia rozhodnutia ministrovi školstva, ktorý ho
predkladá prezidentovi SR.“.
22. V § 17 odsek 6 znie:
„(6) Postavenie rektora upravuje § 10 zákona. Rektor ďalej vykonáva tieto činnosti:
a) vymenúva a odvoláva dekanov fakúlt TUKE na návrh akademického senátu príslušnej fakulty,
b) vydáva vnútorné predpisy TUKE uvedené v § 15 ods. 1 písm. a) až f) a j) až m) zákona,
c) vydáva vnútorné predpisy pracovísk a katedier s celoškolskou pôsobnosťou,
d) vydáva vnútorné predpisy TUKE vydávané v rámci QMS,
e) podáva ministerstvu školstva žiadosť o registráciu Štatútu TUKE,
f) zverejňuje platnosť vnútorných predpisov TUKE,
g) vyjadruje sa k návrhom štatútu fakulty pred schvaľovaním v AS TUKE,
h) stanovuje spôsob svojho zastupovania počas svojej neprítomnosti,
i) koordinuje plnenie programu činností zameraných na riešenie koncepčných a ťažiskových otázok vzdelávania,
výskumu, rozvoja a riadenia školy,
j) kontroluje využitie prostriedkov pridelených súčastiam TUKE podľa Organizačného poriadku TUKE,
k) vymenúva a odvoláva prorektorov po schválení v AS TUKE,
l) vymenúva a odvoláva kvestora , riaditeľov, resp. vedúcich pracovísk a katedier s celoškolskou pôsobnosťou,
m) udeľuje na základe rozhodnutia VR TUKE alebo na základe rozhodnutia VR fakulty vedecko-pedagogický titul alebo
umelecko-pedagogický titul „docent“,
n) predkladá ministrovi školstva návrhy na vymenovanie profesorov prezidentom schválené vo VR TUKE,
o) koordinuje spoluprácu medzi fakultami TUKE.“.
23. V § 20 odsek 1 písm. c) sa vypúšťa číslo „I.“ a zároveň sa vypúšťa písm. d).
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Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).
24. V § 20 odsek 4 znie:
„(4) Kolégium rektora je poradný orgán rektora na operatívne riešenie najmä tých otázok, ktoré sa týkajú základných
organizačných zložiek TUKE. Predsedom Kolégia rektora je rektor a jeho členmi sú:
a) členovia Vedenia TUKE,
b) dekani fakúlt.
c) riaditeľ ŠDaJ a vedúci pracovísk s celoškolskou pôsobnosťou.
Poverení zástupcovia študentov a zamestnancov majú právo zúčastňovať sa na rokovaní Kolégia rektora. Na zasadnutie
Kolégia rektora je v prípade potreby možné prizvať aj ďalších vedúcich zamestnancov, členov akademickej obce TUKE,
ostatných zamestnancov TUKE a hostí.“.
25. V § 20 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.
26. V § 21 odsek 2 sa za slovo „navrhuje“ vkladajú slová „na vymenovanie“. Slová na konci odseku v zátvorke znejú: „(§ 40
ods. 2 zákona)“.
27. V § 23 odsek 2 vypúšťa sa druhá veta.
28. V § 25 odsek 2 sa slová „na základe § 15 ods. 1 písm. e) zákona“ nahrádzajú slovami „ na základe § 15 ods. 1 písm. f)
zákona.“.
29. V § 27 odsek 3 sa slová „v jej záležitostiach“ nahrádzajú slovami „vo veciach fakulty“ a slová „v záležitostiach“ sa
nahrádzajú slovami „vo veciach“.
30. V § 32 odsek 3 znie:
„(3) UK je informačným pracoviskom TUKE (§ 21 zákona). Jej postavenie a úlohy sú upravené zákonom č. 126/2015 Z.
z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov
kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.) Organizáciu, pôsobnosť a riadenie UK a jej vzťah k ďalším súčastiam TUKE
stanovuje Organizačný poriadok UK.“.
31. V § 32 odsek 4 písm. a) až i) znejú:
„a) inštitút celoživotného vzdelávania,
b) bezbariérové centrum,
c) psychologické a protidrogové centrum,
d) záujmové štúdium tretieho veku/univerzita tretieho veku,
e) univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva,
f) centrum pokročilých vizualizácií,
g) centrum výskumu účinnosti integrácie kombinovaných systémov obnoviteľných zdrojov energií,
h) kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách,
i) univerzitný vedecký park TECHNICOM.“.
32. V § 33 odsek 1 znie:
„(1) Zásady pracovnoprávnych vzťahov na TUKE upravuje zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a zákon č. 131/2002 Z.
z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
33. V § 33 odsek 3 sa slová „verejnej služby“ nahrádzajú slovami „pri výkone prác vo verejnom záujme“.
34. V § 34 odsek 2 sa slová „predmetného študijného programu“ nahrádzajú slovami „podľa študijného programu
uskutočňovaného na fakulte, resp. TUKE“.
35. V § 36 odsek 1 znie:
„(1) Prijatie na štúdium akreditovaných študijných programov na TUKE a jej fakultách sa riadi ustanoveniami § 55 až
58a zákona.“.
36. V § 38 odsek 2 sa slovo „naväzuje“ nahrádza slovom „nadväzuje“.
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37. V § 38 odsek 5 znie:
„(5) Pracovná činnosť vysokoškolských učiteľov TUKE vo funkciách profesor, docent, odborný asistent, asistent a lektor
je definovaná v § 75 zákona. Podrobnejší popis činností zamestnancov v uvedených funkciách je uvedený v ich pracovnej
náplni.“.
38. V § 41 odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Periodické a mimoriadne kontroly formou finančnej kontroly na mieste uskutočňuje na príkaz rektora referát
kontroly a sťažností.
(3) Základnú finančnú kontrolu na základe zák. č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a súvisiaceho
vnútorného predpisu TUKE, vykonávajú vedúci zamestnanci všetkých organizačných súčastí TUKE a nimi poverení
zamestnanci, ktorí sú zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa
povahy finančnej operácie alebo jej časti.“.
39. V § 49 odsek 3 znie:
„(3) Vnútorné predpisy TUKE podľa § 15 ods. 1 písm. a) až l) zákona sú:
a) Štatút TUKE,
b) Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na TUKE,
c) Študijný poriadok TUKE,
d) Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest
výskumných pracovníkov, funkcií profesorov, docentov a ostatných vysokoškolských učiteľov a funkcií vedúcich
zamestnancov na Technickej univerzite v Košiciach (Zásady výberového konania),
e) Pracovný poriadok TUKE,
f)
Organizačný poriadok TUKE,
g) Zásady volieb do Akademického senátu TUKE,
h) Rokovací poriadok Akademického senátu TUKE,
i)
Rokovací poriadok Vedeckej rady TUKE,
j)
Štipendijný poriadok TUKE,
k) Disciplinárny poriadok TUKE pre študentov,
l)
Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie TUKE.
(4) Vnútorné predpisy TUKE podľa § 15 ods. 1 písm. m) zákona sú:
a) Zásady udeľovania čestného titulu "doctor honoris causa" na TUKE,
b) Zásady udeľovania čestného titulu "profesor emeritus" na TUKE,
c) Zásady organizácie doktorandského štúdia a zriadenia odborových komisií doktorandského štúdia na TUKE,
d) Slávnostné sľuby skladané na TUKE,
e) Ubytovací poriadok TUKE,
f) Štatút Správnej rady TUKE.“.
40. V § 50 odsek 1 znie:
„(1) Štatút TUKE, jeho zmeny a doplnenia podliehajú schváleniu v AS TUKE a nadobúdajú platnosť dňom registrácie
ministerstvom školstva, účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o ich zaregistrovaní ministerstvom
školstva.“.
41. V § 50 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.
42. Za paragraf 50g sa vkladá nový paragraf 50h, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 50h
Prechodné a záverečné ustanovenia k Dodatku č. 11
(1) Dodatok č. 11 k Štatútu TUKE bol schválený v AS TUKE dňa 24. 02. 2020 číslo uznesenia 04/2020. AS TUKE zároveň
schválil vydanie úplného znenia Štatútu TUKE.“.

43. V Prílohe č. 1 § 2 odsek 5 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „Ministerstvo školstva, vedy, techniky a športu
Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“)“.

44. V Prílohe č. 1 § 4 odsek 1 sa za slovo „magisterských“ vkladajú slová „a doktorandských študijných programov
uskutočňovaných na TUKE/fakulte“.
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45. V Prílohe č. 1 § 4 odsek 2 sa za slovo „magisterských“ vkladajú slová „a doktorandských“.

46. V Prílohe č. 1 § 5 odsek 2 sa slová „Ministerstvom školstva, vedy, techniky a športu Slovenskej republiky“ nahrádzajú
slovami „ministerstvom školstva“.

47. V Prílohe č. 1 § 6 odsek 1 posledná veta znie:
„Na rozsah a účel poskytnutých osobných údajov uchádzača sa vzťahuje § 58 ods. 3 až 5 a § 73 ods. 3 až 11 zákona.“.

48. V Prílohe č. 2 § 1 odsek 3 slová v zátvorke znejú: „(ďalej len „ministerstvo školstva“ alebo „MŠVVaŠ SR“)“.

49. V Prílohe č. 2 § 9 odsek 5 sa slová „MŠ SR“ nahrádzajú slovami „MŠVVaŠ SR“.

Košice 25. 02. 2020

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
rektor TUKE

prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.
predseda AS TUKE
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