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DODATOK č. 1 

K ŠTUDIJNÉMU  PORIADKU  
TECHNICKEJ  UNIVERZITY V KOŠICIACH  

 
Študijný poriadok Technickej univerzity v Košiciach zo dňa 25.02.2020, ktorý nadobudol platnosť dňa 24.02.2020 
a účinnosť od 01.03.2020, sa po schválení v Akademickom senáte Technickej univerzity v Košiciach dňa 04.05.2020 číslo 
uznesenia 15/2020  mení a dopĺňa nasledovne: 
 
1. V § 18 odsek 1 sa na konci pripájajú slová: „V čase krízovej situácie (§ 108e zákona) možno skúšku vykonať 

prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej 
prítomnosti študenta, ak to technické podmienky TUKE alebo fakulty umožňujú.“. 

 
2. V § 18 odsek 2 znie: 

„(2) Skúška môže byť písomná, ústna, ústna na základe písomnej prípravy, praktická, resp. ich kombinácia.“. 
 

3. V § 18 odsek 22 sa na konci pripájajú slová: „V prípade skúšky vykonanej podľa ods. 1 archivuje písomný záznam 
o skúške.“. 
 

4. V § 20 odsek 6 znie: 
„(6) Bakalársku alebo diplomovú prácu  študent odovzdá v určenom termíne v elektronickej podobe do Univerzitnej 
knižnice. V prípade, že to fakulta vyžaduje, študent odovzdá aj vytlačený exemplár na pracovisko, ktoré garantuje 
príslušný študijný program. Univerzitná knižnica zašle túto prácu v elektronickej forme do centrálneho registra 
záverečných prác za účelom vyhodnotenia jej originality. Výsledok kontroly originality záverečnej práce je súčasťou 
zápisu o štátnych skúškach. Po úspešnej obhajobe sa záverečná práca zverejní v centrálnom registri záverečných 
prác.“. 
 

5. V § 20 odseky 15 a 16 znejú: 
„(15) Štátne skúšky sa konajú v termínoch, ktoré určí rektor alebo dekan. Termíny podľa harmonogramu štúdia 
a program štátnych skúšok pre jednotlivé študijné programy sa zverejnia 10 pracovných dní pred ich konaním, aby sa s 
nimi mohli oboznámiť študenti a členovia komisie. V prípade, že sa štátna skúška vykonáva prostredníctvom 
videokonferencie, alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie, musí byť zverejnený aj spôsob 
prístupu verejnosti. Za vypracovanie termínov podľa harmonogramu štúdia zodpovedá vedúci pracoviska, ktoré 
garantuje príslušný študijný program. 
(16) Štátne skúšky sa konajú pred skúšobnou komisiou. V čase krízovej situácie sa môže štátna skúška vykonať 
prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej 
prítomnosti, ak to technické podmienky TUKE alebo fakulty umožňujú. Priebeh štátnych skúšok a vyhlásenie ich 
výsledkov sú verejné. Skúšobná komisia rozhoduje o výsledkoch štátnych skúšok na svojom neverejnom zasadnutí. 
Rovnaké podmienky a postup sa vzťahujú aj na konanie rigoróznych skúšok.“ . 
 

6. V § 20 odsek 24 sa na konci pripájajú slová: „V prípade, že sa štátna skúška vykonala prostredníctvom 
videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie, musí byť v zápise uvedený 
spôsob prístupu verejnosti.“. 

 
7. Za § 31 sa vkladá nový paragraf 31a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„§ 31a 
Záverečné ustanovenia k Dodatku č. 1 

(1) Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku TUKE bol schválený v AS TUKE dňa 04.05.2020, číslo uznesenia 15/2020 a 
nadobúda účinnosť dňom 05.05.2020.“. 
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