Vnútorný predpis TUKE v zmysle § 49 ods. 3 písm. b) Štatútu TUKE
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DODATOK Č. 5
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, v znení dodatku č. 2,
ktorý nadobudol platnosť dňa 3.7.2012 a účinnosť od 1.9.2012, v znení Dodatku č. 3, ktorý nadobudol platnosť dňa
24.6.2013 a účinnosť od 1.9.2013, v znení Dodatku č. 4, ktorý nadobudol platnosť dňa 16.5.2016 a účinnosť dňa 1.9.2016,
sa po schválení v Akademickom senáte Technickej univerzity v Košiciach dňa 24.9.2018 číslo uznesenia 25/2018 mení
a dopĺňa nasledovne:

1. V § 4 sa v nadpise vypúšťajú slová „a doktorský študijný program“ a nadpis § 4 znie: „Magisterský a inžiniersky
študijný program“.
2. § 7 vrátane nadpisu znie:
„§ 7
Zápis uchádzačov prijatých na štúdium na TUKE
„(1) Zapísať sa na štúdium na TUKE je možné:
a) elektronicky podľa aktuálneho časového harmonogramu štúdia na akademický rok,
b) fyzicky, termín a miesto určí fakulta /TUKE.
(2) Doručením rozhodnutia o prijatí na štúdium podľa § 10 prílohy č. 1 Štatútu TUKE vzniká uchádzačovi právo na
zápis na štúdium. Termín, miesto a spôsob zápisu prijatému uchádzačovi určí a oznámi TUKE alebo fakulta.
(3) Zápis prijatých uchádzačov na štúdium sa môže uskutočniť aj pred začiatkom akademického roka, v ktorom sa má
ich štúdium začať, ak tak určí TUKE alebo fakulta. Uchádzač sa následne stane študentom až od začiatku tohto
akademického roka bez ohľadu na dátum fyzickej alebo elektronickej realizácie zápisu. Dňom zápisu (t.j. od 1.9. daného
akademického roka) sa prijatý uchádzač stáva študentom a nadobúda práva a povinnosti študenta TUKE.
(4) TUKE alebo fakulta má právo požadovať od prijatého uchádzača informáciu, či sa zapíše na štúdium. Uchádzač je
povinný takúto informáciu poskytnúť TUKE alebo fakulte najneskôr do termínu určeného fakultou.
(5) Právo uchádzača na zápis na štúdium na základe rozhodnutia o prijatí na štúdium zanikne, ak na otázku TUKE
alebo fakulty či sa zapíše na štúdium, odpovie záporne, alebo do určeného termínu neodpovie.
(6) Ak zanikne právo uchádzača na zápis na štúdium, TUKE alebo fakulta zruší rozhodnutie, ktorým nebol ďalší
uchádzač v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania na štúdium prijatý, a vydá nové rozhodnutie o jeho prijatí na
štúdium.
(7) Prijatý uchádzač je povinný:
a) uhradiť a pri fyzickom zápise aj preukázať zaplatenie poplatku spojeného s vyhotovením preukazu študenta (§ 67 ods. 1
písm. a) zákona),
b) uhradiť a pri fyzickom zápise aj preukázať zaplatenie stanoveného ročného školného, ak je prijatý na platený študijný
program, alebo ak mu povinnosť uhradiť školné vyplýva zo zákona (§ 92, ods. 5 až 8 zákona) alebo z ustanovení
zmluvy,
c) oznámiť TUKE alebo fakulte adresu určenú na doručovanie písomností vrátane elektronických dokumentov.
(8) Prijatý uchádzač je povinný prevziať si preukaz študenta najneskôr do 30 dní od začiatku zimného semestra.
Študenta, ktorý si preukaz neprevezme v tomto termíne, TUKE alebo fakulta vyzve, aby si preukaz prevzal do 7 dní od
doručenia výzvy. Študenta, ktorý si preukaz neprevezme ani v tejto dodatočnej lehote, môže rektor alebo dekan vylúčiť zo
štúdia (§ 66 ods. 1 písm. c) zákona).“.
3. V § 7a ods. 10 znie:
„(10) Študent podľa ods. 1 písm. b) je povinný:
a) pri zápise predložiť rozhodnutie rektora alebo dekana o povolení zápisu na štúdium,
b) uhradiť pred zápisom a pri fyzickom zápise aj preukázať zaplatenie poplatku spojeného s vyhotovením preukazu
študenta (§67 ods. 1 písm. a) zákona),
c) uhradiť pred zápisom a pri fyzickom zápise aj preukázať zaplatenie poplatku stanoveného ročného školného, ak je
prijatý na platený študijný program, alebo ak mu povinnosť uhradiť školné vyplýva zo zákona (§ 92 ods. 5 až 8 zákona)
alebo z ustanovení zmluvy,
d) oznámiť TUKE alebo fakulte adresu určenú na doručovanie písomností vrátane elektronických dokumentov.“.
4. V § 13 ods. 1 sa na konci pripájajú slová: „elektronickou a vo výnimočných prípadoch fyzickou formou na študijnom
oddelení fakulty“ a písm. a) znie: „a) na začiatku každého akademického roka podľa časového harmonogramu štúdia na
akademický rok,“.
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5. V § 13 ods. 2 sa za slová: „študijný plán“ vsúvajú slová: „elektronickým zápisom v informačnom systéme alebo“ a za
slová „lístku pri“ sa vsúvajú slová: „fyzickom“.
6. V § 13 ods. 2 sa za slová: „študijným programom“ vsúvajú slová: „a časovým harmonogramom štúdia na príslušný
akademický rok“.
7. V § 13 ods. 5 sa na konci pripájajú slová: „a časovým harmonogramom štúdia na akademický rok.“.
8. V § 13 ods. 13 znie:
„(13) Zápisy sa konajú v termínoch určených rektorom alebo dekanom ktoré sú zverejnené v harmonograme štúdia na
akademický rok.“.
9. V § 13 sa vypúšťa odsek 14.
Doterajšie odseky 15 až 17 sa označujú ako odseky 14 až 16.
10. V § 13 ods. 14 sa slová: „nedostaví na zápis“ nahrádzajú slovami: „nezapíše na štúdium“.
11. V § 13 ods. 15 sa slová: „k zápisu nedostaví“ nahrádzajú slovami: „nezapíše na štúdium“.
12. V § 13 ods. 16 znie:
„(16) Študent je povinný pred termínom zápisu uhradiť a pri fyzickom zápise aj preukázať zaplatenie stanoveného
ročného školného, ak je prijatý na platený študijný program, alebo ak mu povinnosť uhradiť školné vyplýva zo zákona
(§ 92 ods. 5 až 8 zákona) alebo z ustanovení zmluvy.“.
13. V § 15 odsek 5 sa vypúšťajú slová: „výkazu o štúdiu (indexu), ak sa na fakulte používa, a súčasne do“.
14. V § 15 odsek 6 sa vypúšťajú slová: „CHP do indexu (ak sa na fakulte používa) je zodpovedný študent, za zápis“.
15. V § 15 sa vypúšťajú odseky 8 a 9.
Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 8.
16. V § 15 ods. 8 sa vypúšťa slovo: „len“.
17. V § 16 odsek 3 posledná veta sa vypúšťajú slová: „výkazu o štúdiu (indexu) (ak sa na fakulte používa) a súčasne do“.
18. V § 16 odseky 8 až 11 znejú:
„(8) Skúšajúci zapíše CHP do informačného systému TUKE.
(9) Za zápis CHP do informačného systému TUKE je zodpovedný skúšajúci.
(10) Skúšajúci je povinný zapísať výsledok skúšky do informačného systému TUKE do 48 hodín (2 pracovné dni) od
vykonania skúšky. Každý študent má právo byť informovaný o hodnotení jeho skúšky, o chybách a správnom riešení.
(11) Správnosť údajov uvedených v záverečnej správe svojím podpisom potvrdzuje skúšajúci a vedúci pracoviska, ktoré
predmet zabezpečuje.“.
19. V § 19 odsek 3 písm. b) znie:
„b) najviac na jeden rok bez udania dôvodu, s výnimkou doktorandského štúdia, na ktoré sa vzťahuje vnútorný predpis
TUKE „Zásady organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia a zásady zriadenia odborových komisií
doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach“.
20. Za § 20 sa vkladá nový paragraf 21 ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 21
Ocenenia
(1) Študentom, ktorí úspešne študujú a aktívne sa zapájajú do vedeckej, výskumnej, odbornej alebo umeleckej
činnosti na TUKE alebo na fakulte za mimoriadne športové výkony a významné humánne činy môže rektor TUKE alebo
dekan fakulty udeliť ocenenie, ktoré môže byť spojené s peňažnou odmenou v zmysle príslušných právnych predpisov.
(2) Študentom, ktorí absolvovali štúdium s vyznamenaním a zapájali sa do vedeckej, výskumnej, odbornej alebo
umeleckej činnosti na TUKE alebo na fakulte TUKE možno udeliť ocenenia za týchto podmienok:
a) absolventom fakúlt TUKE, ktorí za celé štúdium dosiahli vážený študijný priemer Vp 95 % a viac (podľa § 14 ods. 13
tohto poriadku), môže rektor TUKE udeliť osobitné ocenenie,
b) absolventom fakulty TUKE, ktorí za celé štúdium dosiahli vážený študijný priemer Vp 93 % a viac (podľa § 14 ods. 13
tohto poriadku), môže dekan fakulty TUKE udeliť osobitné ocenenie,
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c) spomedzi absolventov fakúlt TUKE, ktorí splnili kritériá písm. b) tohto odseku, vybrať na každej fakulte TUKE
absolventa s najlepším váženým priemerom za celé štúdium a týmto absolventom môže rektor TUKE udeliť osobitné
ocenenie.
(3) Študentom inej formy ako dennej formy štúdia sa peňažná odmena podľa ods. 2 tohto paragrafu neudeľuje.
(4) Peňažné odmeny sú vyplácané z vlastných zdrojov TUKE alebo fakulty, ako aj zo získaných darov a
osobitných zmlúv uzavretých za týmto účelom.“.
Doterajšie paragrafy 21 až 24 sa označujú ako paragrafy 22 až 25.
21. V § 22 odsek 1 sa vypúšťa písmeno b). Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
22. V § 22 sa vypúšťa odsek 3 a 4.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 5.
23. V § 25 sa vkladá nový odsek 1 ktorý znie:
„(1) Rozhodovanie vo veci študijných práv a povinností, najmä:
a) prerušenie štúdia,
b) uznanie predmetov, resp. prenos kreditov,
c) nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu alebo študijného plánu,
d) porušenie študijného poriadku,
e) vylúčenie zo štúdia v dôsledku nesplnenia požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a Študijného poriadku,
alebo za disciplinárny priestupok (§ 72 ods. 2 písm. c) zákona),
je ukončené formou vydania rozhodnutia rektora, alebo dekana, ktoré vydá rektor alebo dekan v lehote do 30 dní odo dňa
začatia konania. Rozhodnutia musia byť vyhotovené písomne, musia obsahovať výrok s odkazom na príslušné ustanovenie
zákona, resp. vnútorného predpisu, odôvodnenie na základe zisteného skutkového stavu a poučenie o opravnom
prostriedku.“
Doterajšie odseky 1 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 6.
24. V § 25 odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Proti rozhodnutiam rektora, ktoré boli vydané v zmysle tohto študijného poriadku, môže študent do 10 dní od
doručenia písomného rozhodnutia podať odvolanie Akademickému senátu TUKE, ktorého rozhodnutie je konečné.
(3) Proti rozhodnutiam dekana, ktoré boli vydané v zmysle tohto študijného poriadku môže študent do 10 dní od
doručenia písomného rozhodnutia podať odvolanie rektorovi, ktorého rozhodnutie je konečné.“.
25. Za § 25 sa vkladajú nové paragrafy 26 a 27 ktoré vrátane nadpisov znejú:
„§ 26
Doručovanie
(1) Rozhodnutie musí byť študentovi doručené do vlastných rúk na fakulte alebo kdekoľvek na inom mieste, kde je
zastihnuteľný, s vyznačením potvrdenia o prevzatí.
(2) Ak takéto doručenie nie je možné, rozhodnutie podľa tohto študijného poriadku sa doručuje:
a) rozhodnutie o vylúčení zo štúdia - poštou, na poslednú známu adresu trvalého pobytu študenta ako doporučená
zásielka s doručenkou a poznámkou do vlastných rúk, alebo do elektronickej schránky študenta ako rozhodnutie do
vlastných rúk s fikciou doručenia,
b) ostatné rozhodnutia vydané podľa tohto študijného poriadku sa doručujú ako doporučená zásielka s doručenkou, alebo
do elektronickej schránky študenta ako rozhodnutie do vlastných rúk s fikciou doručenia,
(3) Povinnosť TUKE alebo fakulty doručiť všetky vydané rozhodnutia je splnená, keď študent rozhodnutie prevezme,
alebo dňom, keď ho pošta vráti ako nedoručiteľnú zásielku, alebo keď doručenie bolo zmarené konaním, alebo
opomenutím študenta. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, keď študent prijatie rozhodnutia odmietne. Výnimku tvorí
doručovanie rozhodnutia uchádzačovi o štúdium, ktorého pobyt nie je známy a ktoré je upravené v Poriadku prijímacieho
konania.
(4) Doručenie rozhodnutia do elektronickej schránky študenta ako rozhodnutie do vlastných rúk s fikciou doručenia
znamená, že od adresáta/študenta sa vyžaduje potvrdenie notifikácie o doručení, ktorá je podmienkou sprístupnenia obsahu
elektronickej správy. V prípade, že adresát/študent notifikáciu o doručení počas úložnej lehoty neprevezme, po jej márnom
uplynutí sa elektronická správa považuje za doručenú (§ 32 ods. 5 písm. b) zákona o e-Governmente). Úložná lehota je 15
dní a začína plynúť deň nasledujúci po dni, keď sa elektronická správa sprístupní adresátovi v elektronickej schránke.
§ 27
Právoplatnosť rozhodnutí
(1) Rozhodnutie, proti ktorému nemožno podať opravný prostriedok, je právoplatné dňom doručenia podľa § 26 ods.
3 tohto poriadku.
(2) Rozhodnutie rektora alebo dekana o neprijatí na štúdium, proti ktorému uchádzač nepodal žiadosť o preskúmanie,
nadobúda právoplatnosť dňom márneho uplynutia osemdňovej lehoty.
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(3) Rozhodnutie rektora alebo dekana o vylúčení zo štúdia, prípadne ďalších rozhodnutí vydaných podľa tohto
študijného poriadku a proti ktorým sa študent neodvolal, nadobúdajú právoplatnosť dňom márneho uplynutia desaťdňovej
lehoty.
(4) Rozhodnutie rektora alebo dekana o neprijatí na štúdium proti ktorému študent podal opravný prostriedok, a
Akademický senát TUKE alebo rektor TUKE toto rozhodnutie potvrdil, nadobúda právoplatnosť dňom doručenia
rozhodnutia Akademického senátu TUKE alebo rektora uchádzačovi.
(5) Rozhodnutie rektora o žiadosti o preskúmanie rozhodnutí dekana, alebo o odvolaní proti ostatným rozhodnutiam
dekana, nadobúda právoplatnosť dňom doručenia študentovi.“.
Doterajšie paragrafy 25 až 25b sa označujú ako § 28 až 28b.
26. Za § 28b sa vkladá nový § 28c, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 28c
Záverečné ustanovenia k Dodatku č. 5
(1) Dodatok č. 5 k Študijnému poriadku TUKE bol schválený v AS TUKE dňa 24.09.2018, číslo uznesenia 28/2018
a nadobúda účinnosť dňom 01.10.2018.“.

Košice 25.09.2018

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
rektor TUKE

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