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DODATOK č. 2 

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, v znení Dodatku č. 1schváleného v Akademickom senáte Technickej univerzity v Košiciach dňa 
04.05.2020, číslo uznesenia 15/2020, sa po schválení v Akademickom senáte Technickej univerzity v Košiciach dňa 
28.06.2021, číslo uznesenia 33/2021  mení a dopĺňa nasledovne: 
 
 
1. V § 2 odsek 4 sa vypúšťa slovo „ateliér“ a za slovo „samoštúdium“ sa vkladajú slová „ateliérová práca,“. 
 
2. V § 2 odsek 11 sa za prvú vetu vkladajú slová, ktoré znejú: „Študijným poradcom je spravidla tajomník katedry/ 

ústavu/Rady študijného programu alebo ďalšie osoby určené rektorom/dekanom. Kapacita študijných poradcov je 
určená nasledovne: 
a) pre 1. rok 1. stupňa vzdelávania 1 študijný poradca pre maximálne 500 študentov, 
b) pre ostatné roky 1 študijný poradca pre maximálne 1 000 študentov.“. 

 
3. V § 5 odsek 6 posledná veta sa za slová „študijných programov“ vkladajú slová, ktoré znejú: „ktoré sa zameriavajú na 

rozvíjanie tvorivosti v oblasti tvorby umeleckých diel“. 
 

4. V § 6 odsek 4 znie: 
„(4) Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul „doktor" („philosophiae doctor", v skratke 

„PhD."; skratka „PhD." sa uvádza za menom). Absolventom umeleckých doktorandských študijných programov (§ 51 ods. 
7) sa udeľuje akademický titul „doktor umenia" („artis doctor", v skratke „ArtD."; skratka „ArtD." sa uvádza za menom).“. 

 
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5. 
 

5. V § 9a odsek 5 sa za slová „ods. 1 písm. a)“ vkladajú slová „tohto paragrafu“. 
 
6. V § 9a odsek 7  písmeno c) znie: 
„c) plnenie osobného študijného plánu, výsledky ročného hodnotenia, prehľad publikačnej a umeleckej činnosti v prípade 

doktorandského štúdia (pokiaľ už študuje).“. 
 
7. V § 9a odsek 10 sa za slová „ods. 1 písm. b)“ vkladajú slová „tohto paragrafu“. 

 
8. V § 9a odsek 11 sa za slová „ods. 1 písm. b)“ vkladajú slová „tohto paragrafu“. 

 
9. V § 9a odsek 12 sa za slová „ods. 1 písm. b)“ vkladajú slová „tohto paragrafu“. 

 
10. V § 10 odsek 9 sa vypúšťajú slová „ na návrh dekana, resp. prorektora TUKE,“. 

 
11. V § 11 odsek 8 znie: 

„(8) Metódy štúdia môžu byť rozdielne pre jednotlivé predmety štúdia. Pri použití rôznych metód sa nejedná o 
osobitný študijný program. Pre jednotlivé povinné a povinne voliteľné predmety môžu byť použité rôzne metódy v 
rôznom rozsahu. Metóda výučby alebo podiel jednotlivých metód sú uvedené v informačnom liste predmetu. Použité 
metódy vzdelávania musia zodpovedať charakteru konkrétneho predmetu. V prípade dištančnej a kombinovanej metódy 
musí byť uvedené, pre ktoré časti predmetu a v akom rozsahu budú použité jednotlivé metódy výučby.“. 

 
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9. 
 

12. V § 12 odsek 2 sa na konci vety pripájajú slová „(zimný a letný semester)“. 
 
13. V § 13 odsek 2 sa za slová „odporúčaný študijný plán“ vkladá slovo „(OŠP)“. 

 
14. V § 13 odsek 3 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“. 
 
15. V § 13 odsek 7 sa číslo „17“ nahrádza číslom „19“. 
 



Vnútorný predpis TUKE v zmysle § 49 ods. 3 písm. c) Štatútu TUKE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  2  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

16. V § 15 odsek 1 prvá veta sa číslo „17“ nahrádza číslom „19“. 
 

17. V § 15 odsek 1 písmeno b) sa číslo „19“ nahrádza číslom „21“. 
 

18. V § 15 odsek 3 sa číslo „17“ nahrádza číslom „19“ a číslo „18“ sa nahrádza číslom „20“. 
 

19. V § 16 odsek 2 sa číslo „13“ nahrádza číslom „15“. 
 

20. V § 16 odsek 3 sa vypúšťa slovo „ateliér“ a za slová „projektová práca“ sa vkladajú slová „ateliérová práca“. 
 

21. V § 16 odsek 4 sa slová „garanta predmetu“ nahrádzajú slovami „osoby zabezpečujúcej predmet“. 
 

22. V § 17 odsek 2 sa číslo „14“ nahrádza číslom „16“. 
 

23. V § 17 odsek 4 sa slová „garant predmetu, vedúci pracoviska garantujúceho daný predmet“ nahrádzajú slovami: 
„osoba zabezpečujúca predmet, vedúci pracoviska“. 

 
24. V § 17 odsek 8 sa číslo „16“ nahrádza číslom „18“. 

 
25. V § 18 odsek 3 sa číslo „14“ nahrádza číslom „16“. 

 
26. V § 18 odsek 4 sa slová „Toto rozdelenie je v právomoci garanta príslušného predmetu,“ nahrádzajú slovami „Toto 

rozdelenie je v právomoci osoby zabezpečujúcej príslušný predmet,“. 
 

27. V § 18 odsek 4 sa slová v zátvorke „(podľa § 18“  sa nahrádzajú slovami „(podľa § 20“. 
 

28. V § 18 odsek 5 slová „podľa § 15 ods. 1, 3 a 10“ sa nahrádzajú slovami „podľa § 17 ods. 1 a 3“. 
 

29. V § 18 odsek 6 sa číslo „14“ nahrádza číslom „16“. 
 

30. V § 18 odsek 19 znie: 
„(19) Ak bol študent na skúške hodnotený klasifikačným stupňom „nedostatočne“, má právo na jeden opravný termín. 
Študent  má právo na druhý opravný termín najviac v dvoch predmetoch.“. 
 

31. V § 18 odsek 22 sa vypúšťajú slová „garantujúce predmet“ a za slová „ods. 1“ sa vkladajú slová „tohto paragarafu“. 
 
32. V § 19 odsek 2 sa na konci odseku pripájajú slová „Rektor/dekan môže v osobitných prípadoch rozhodnúť o znížení 

uvedeného minimálneho počtu kreditov pre pokračovanie štúdia v letnom semestri v dennej a externej forme štúdia, 
najviac však o 3 kredity v dennej a 2 kredity v externej forme štúdia.“. 

 
33. V § 19 odsek 4 sa číslo „18“ nahrádza číslom „20“. 
 
34. V § 19 odsek 7 sa slová „§ 11“ nahrádzajú slovami „§13“. 

 
35. V § 20 odsek 3 znie: 

„(3) Navrhované témy bakalárskych alebo diplomových prác zverejní v informačnom systéme vedúci pracoviska 
zodpovedného za príslušný študijný program po vyjadrení sa osoby zodpovednej za tento program najneskôr do konca 
akademického roka pred rokom, v ktorom sa konajú štátne skúšky. Priradenie tém študentom sa zabezpečí najneskôr do 
konca prvého týždňa predposledného semestra štúdia. Témy záverečných prác zadáva rektor alebo dekan na návrh 
vedúcich pracovísk zodpovedných za študijné programy najneskôr do 31. októbra predposledného semestra. 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.“. 

 
36. V § 20 odsek 6 sa slová „garantuje“ nahrádzajú slovami „zodpovedá za“. 

 
37. V § 20 odsek 10 sa slová „garantujúceho“ nahrádzajú slovami „zodpovedného za“. 

 
38. V § 20 odsek 11 sa slová „garantujúceho“ nahrádzajú slovami „zodpovedného za“ a slová „garanta programu“ sa 

nahrádzajú slovami „osoby zodpovednej za tento program“. 
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39. V § 20 odsek 13 písmeno a) sa číslo „13“ nahrádza číslom „15“. 
 

40. V § 20 odsek 15 sa slovo  „garantuje“ nahrádza slovami „zodpovedá za“. 
 

41. V § 20 odsek 20 sa slová „garantujúcich“ nahrádzajú slovami „zodpovedných za“. 
 

42. V § 20 odsek 23 sa číslo „14“ nahrádza číslom „16“. 
 

43. V § 20 odsek 26 písmeno c) sa číslo „14“ nahrádza číslom „16“. 
 

44. V § 21 odsek 8 sa číslo „13“ nahrádza číslom „15“. 
 

45. V § 22 odsek 5 písmená e) a f) znejú: 
„e) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti podľa § 108f ods. 1 zákona 

v rámci štúdia nižšieho stupňa, ak je príslušné vzdelanie podmienkou na prijatie na prebiehajúce štúdium 
študijného programu vyššieho stupňa, 

f) vzdaním sa akademického titulu udeľovaného po absolvovaní študijného programu nižšieho stupňa, ak je príslušné 
vzdelanie podmienkou na prijatie na prebiehajúce štúdium študijného programu vyššieho stupňa,“. 

 
       Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená g) a h). 
 
46. V § 22 odsek 6 písmeno d) sa slová „ods. 5 písm. e)“ nahrádza slovami „ ods. 5 písm. g)“. 
 
47. V § 22 odsek 6  vkladajú sa nové písmená e) a f), ktoré znejú: 

„e) podľa ods. 5 písm. e) tohto paragrafu deň, keď rozhodnutie o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti   
nadobudlo právoplatnosť, 

f) podľa ods. 5 písm. f) tohto paragrafu deň doručenia písomného oznámenia podľa § 108h zákona.“. 
 
48. V § 23 odsek 2 písmená a) a b) sa číslo „14“ nahrádza číslom „16“. 
 
49. V § 27 sa vkladá nový odsek 7, ktorý znie: 
     „(7) Postup pri vyhlásení neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti, vyhlásenie neplatnosti rigoróznej skúšky alebo jej 

súčasti, odňatie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“, návrh na odvolanie 
profesora a vzdanie sa akademického titulu sa do vydania osobitného vnútorného predpisu riadi § 108f a nasl. 
zákona.“. 

 
50. V § 29 odsek 1 sa číslo „26“ nahrádza číslom „28“. 
 
51. Za § 31a sa vkladá nový paragraf 31b, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„§ 31b 
Záverečné ustanovenia k Dodatku č. 2 

(1) Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku TUKE bol schválený v AS TUKE dňa 28.06.2021, číslo uznesenia 33/2020 a 
nadobúda účinnosť dňom 01.09.2021.“. 
 
 
Košice 29.06.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.               prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. 
                                     rektor TUKE                                                                                           predseda AS TUKE  


