
Vnútorný predpis TUKE podľa § 49 ods. 3 písm. b) Štatútu Technickej univerzity v Košiciach  

 

DODATOK Č. 1 

K VNÚTORNÉMU SYSTÉMU ZABEZPEČOVANIA KVALITY VYSOKOŠKOLSKÉHO 
VZDELÁVANIA NA TECHNICKEJ UNIVERZITE V KOŠICIACH 

 

Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Technickej univerzite v 
Košiciach zo dňa 24.09.2021, ktorý nadobudol platnosť a  účinnosť od 01. októbra 2021, sa po 
prerokovaní Akademickým senátom TUKE dňa 30.05.2022 číslo uznesenia 30/2022 a schválení 
Vedeckou radou TUKE dňa 24.06.2022  číslo uznesenia 8/jún/2022 , mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. Záhlavie vnútorného predpisu sa mení z: „Vnútorný predpis TUKE podľa § 49 ods. 3 písm. b) Štatútu 
Technickej univerzity v Košiciach“  na: „Vnútorný predpis TUKE podľa § 15 ods. 1 písm. b) zák. č. 
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov“. 
 

2. V Článku III. Záverečné ustanovenia sa dopĺňajú body 5. až 7., ktoré znejú:  
„5. Dodatok č. 1 a úplné znenie vnútorného systému boli prerokované Akademickým senátom   

TUKE dňa 30. mája 2022 číslo uznesenia 30/2022. 
6. Dodatok č. 1 k  vnútornému systému bol schválený Vedeckou radou TUKE dňa 24.06.2022 číslo 

uznesenia 8/jún/2022. VR TUKE zároveň schválila vydanie úplného znenia vnútorného systému. 
7. Dodatok č. 1 k Vnútornému systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na 

TUKE nadobúda účinnosť od 11.07.2022.“. 

 
Časť I.  ŠTANDARDY PRE VNÚTORNÝ SYSTÉM ZABEZPEČOVANIA KVALITY 

VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA NA TECHNICKEJ UNIVERZITE V KOŠICIACH   
sa menia a dopĺňajú nasledovne: 
 
3. V čl. 2. bod VS 2.6.  sa v časti „Dôkazy“ dopĺňajú slová:  

„Rovnosť príležitostí mužov a žien https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/rovnost-
prilezitosti.“. 

 
4. V čl. 3. bod  VS 3.2.h  časť „Dôkazy“ znie:  

„Odporúčaný študijný plán (predmety rozvíjajúce mäkké zručnosti zabezpečované Oddelením 
spoločenských vied, ktoré je súčasťou Ústavu jazykov, spoločenských vied a akademického športu 
TUKE, fakultou alebo externým partnerom). 

     Opis študijného programu. 

     Informačné listy predmetov. 

     Oddelenie spoločenských vied http://web.tuke.sk/kasv/.“. 

5. V čl. 4. bod VS 4.c znie: 

https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/rovnost-prilezitosti
https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/rovnost-prilezitosti
http://web.tuke.sk/kasv/
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 „Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému TUKE zaručujú, že pri uskutočňovaní ŠP sa pružne 
využíva spektrum pedagogických metód, foriem a koncepcií, metód hodnotenia a ich aplikácia sa 
pravidelne hodnotí a zdokonaľuje.  
TUKE využíva všetky metódy vzdelávania určené zákonom o vysokých školách. Okrem toho používa 
najmodernejšie pedagogické metódy, formy a koncepcie. Všetci učitelia majú možnosť absolvovať 
kurz vysokoškolskej pedagogiky a manažérstva kvality vysokoškolskej výučby, ktorý zabezpečuje 
Oddelenie spoločenských vied (OSV je súčasťou celoškolského pracoviska Ústavu jazykov, 
spoločenských vied a akademického športu TUKE) alebo inú formu pedagogického vzdelávania 
organizovaného externou inštitúciou. OSV TUKE získalo akreditáciu na organizáciu kurzu 
vysokoškolskej pedagogiky podľa aktualizovaných štandardov Medzinárodnej spoločnosti pre 
inžiniersku pedagogiku IGIP. Pre doktorandov OSV TUKE organizuje kurz pedagogické minimum pre 
doktorandov. 

Dôkaz:  Organizačný poriadok Ústavu jazykov, spoločenských vied a akademického športu TUKE. 

            Kurz vysokoškolskej pedagogiky a vysokoškolskej výučby  
https://osvip.tuke.sk/vysokoskolska-pedagogika/.   

            Ponuka inžinierskej pedagogiky TUKE https://osv-ip.tuke.sk/.“. 

 

6. V čl. 4. bod  VS 4.e znie:  
    „Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému TUKE zaručujú, že skúšajúci sú dôkladne 

oboznámení s existujúcimi metódami verifikácie dosahovania výstupov vzdelávania, metódami 
testovania, skúšania a posudzovania výkonov študentov a majú podporu TUKE na ďalšie 
zdokonaľovanie svojich vedomostí a zručností v tejto oblasti. 

Najnovšie poznatky z tejto oblasti poskytuje učiteľom Oddelenie spoločenských vied TUKE. 

Dôkaz:  Organizačný poriadok Ústavu jazykov, spoločenských vied a akademického športu TUKE. 

Kurz vysokoškolskej pedagogiky a vysokoškolskej výučby   

https://osv-ip.tuke.sk/vysokoskolska-pedagogika/.   

Ponuka inžinierskej pedagogiky TUKE https://osv-ip.tuke.sk/.“. 

 

7. V čl. 5. bod VS 5.e sa v časti „Dôkazy“ dopĺňajú slová:  
„Interný dokument Pravidlá a postup pri vyhlásení neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti, odňatí 
vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu docent, návrhu na odvolanie 
profesora a vzdaní sa akademického titulu na Technickej univerzite v Košiciach.“. 
 
8. V čl. 6.  bod VS 6.a sa slovo „funkcia“ nahrádza slovným spojením „funkčné miesto“ vo všetkých 

jeho tvaroch, pádoch a číslach. 
 

9. V čl. 6. bod VS 6.b sa slovo „funkcia“ nahrádza slovným spojením „funkčné miesto“ vo všetkých 
jeho tvaroch, pádoch a číslach. 

 
10. V čl. 6. bod VS 6.d znie: 

https://osvip.tuke.sk/vysokoskolska-pedagogika/
https://osv-ip.tuke.sk/
https://osv-ip.tuke.sk/vysokoskolska-pedagogika/
https://osv-ip.tuke.sk/
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„Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému TUKE zaručujú, že prepojenie vzdelávania 
s tvorivými činnosťami učiteľov sa posilňuje, pričom zameranie tvorivých činností zodpovedá 
výstupom vzdelávania a úroveň výsledkov tvorivých činností zodpovedá úrovni kvalifikačného 
rámca uskutočňovaného vzdelávania.  

 
Každý učiteľ vykonáva aj tvorivé činnosti, výskumní pracovníci na TUKE sa môžu podieľať na 
pedagogickej činnosti. Lektorov, ktorí sa podieľajú len na pedagogickej činnosti TUKE využíva len 
výnimočne (Oddelenie jazykov, Oddelenie spoločenských vied, ktoré sú súčasťou Ústavu jazykov, 
spoločenských vied a akademického športu TUKE).“. 
 

11.  V čl. 6 bod VS 6.e časť „Dôkazy“ znie: 

Dlhodobý zámer TUKE. 

 Výročná správa o činnosti TUKE  
 https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/vyrocne-spravy-a-dokumenty. 

      Rating zamestnancov a pracovísk na fakultách TUKE (dokumenty príslušnej fakulty). 

Publikačná a umelecká činnosť  
https://epc.lib.tuke.sk/; CREPČ, CREUČ https://cms.crepc.sk/. 

Osobná karta zamestnanca. 

Zvyšovanie kompetencií v oblasti pedagogických a psychologických disciplín učiteľov: 

- Kurz vysokoškolskej pedagogiky a vysokoškolskej výučby   
- https://osv-ip.tuke.sk/vysokoskolska-pedagogika/.   
- Ponuka inžinierskej pedagogiky TUKE https://osv-ip.tuke.sk/.“. 

 

12.  V čl. 6.  bod VS 6.f sa slovo „funkcia“ nahrádza slovným spojením „funkčné miesto“ vo všetkých 
jeho tvaroch, pádoch a číslach. 
 

13. V čl. 7 bod VS 7.b sa slovo „katedrami“ nahrádza slovom „pracoviskami“. 
 

14. V čl. 7 bod  VS 7.e znie: 
„Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému TUKE zaručujú, že jej študenti majú ľahký prístup 
k poradenským a ďalším podporným službám a administratívnym zdrojom, ktoré zodpovedajú ich 
rozmanitým potrebám a sú predpokladom ich napredovania v štúdiu a na ich osobný a kariérny 
rozvoj. 

Na TUKE pôsobí Ústav jazykov, spoločenských vied a akademického športu TUKE s celoškolskou 
pôsobnosťou, ktorého súčasťou je Oddelenie spoločenských vied zabezpečujúce rozvoj mäkkých 
zručností študentov v rámci ich študijných plánov.  

Psychologické a sociálne poradenstvo zabezpečuje pracovisko s celoškolskou pôsobnosťou 
Centrum sociálno-psychologickej podpory, ktoré zabezpečuje psychologické, sociálne a kariérne 
poradenstvo a poradenstvo v oblasti nepriaznivej psychosociálnej situácie z dôvodu ohrozenia 
sociálnym vylúčením (napr. z dôvodu diskriminácie na základe pohlavia, rodu, rasy, farby pleti, 
národnosti, veku a inej diverzity). Psychologické poradenstvo je zamerané na študijné a osobné 
problémy študentov. Tieto služby sú dostatočne propagované na webovom sídle TUKE. 

https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/vyrocne-spravy-a-dokumenty
https://epc.lib.tuke.sk/
https://cms.crepc.sk/
https://osv-ip.tuke.sk/vysokoskolska-pedagogika/
https://osv-ip.tuke.sk/
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Na TUKE pôsobí študentské informačné a poradenské centrum (I-CUBE), ktoré plní úlohu 
primárneho kontaktného informačného a poradenského strediska. Je sprostredkovateľom medzi 
študentskou akademickou obcou a riadiacimi štruktúrami univerzity a fakúlt. Výhodou tohto centra 
je vzájomná veková a záujmová blízkosť študenta-poradcu a študenta-klienta a priama nadväznosť 
na odborníkov v danej oblasti. Poskytuje informácie a poradenské služby uchádzačom o štúdium na 
TUKE, študentom TUKE, absolventom TUKE a zahraničným študentom TUKE. 

Dôkaz:     Kapitola II. Štandardy pre schvaľovanie riadenie a hodnotenie kvality študijných programov 
na TUKE – čl. 8 bod SP 8.6 tohto dokumentu. 

Akademický informačný systém MAIS. 

Centrum sociálno-psychologickej podpory 
https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/celoskolske-pracoviska/centrum-socialno-
psychologickej-podpory.  

Informačné a poradenské centrum TUKE I-CUBE http://web.tuke.sk/sipc/.“. 

 

15. V čl. 7 bod  VS 7.f znie: 
     „Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému TUKE zaručujú, že TUKE má kvalifikovaný 

podporný personál zabezpečujúci tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a 
súvisiace činnosti pre študentov, ktorého kapacita zodpovedá počtu študentov a ich rozmanitým 
potrebám.  

 Študent môže využiť tútorské služby študijného poradcu, ktorého úlohou je: 

a) informovať študentov o štruktúre príslušného ŠP, o možnostiach voľby predmetov a poskytovať 
im konzultácie pri zostavovaní ich osobných študijných plánov, 

b) upozorňovať vedenie TUKE alebo fakulty na prípadné problémy vo výchovno-vzdelávacom 
procese, 

c) spolupracovať so študijným oddelením fakulty pri riešení študijných záležitostí študentov. 

Psychologické a sociálne poradenstvo zabezpečuje pracovisko s celoškolskou pôsobnosťou 
Centrum sociálno-psychologickej podpory, ktoré zabezpečuje psychologické, sociálne a kariérne 
poradenstvo a poradenstvo v oblasti nepriaznivej psychosociálnej situácie z dôvodu ohrozenia 
sociálnym vylúčením (napr. z dôvodu diskriminácie na základe pohlavia, rodu, rasy, farby pleti, 
národnosti, veku a inej diverzity). Psychologické poradenstvo je zamerané na študijné a osobné 
problémy študentov. Tieto služby sú dostatočne propagované na webovom sídle TUKE. 

Dôkaz:  Organizačná smernica Vzdelávanie H1 – kapitola Výučba H1.1.1.05. 

        Študijný poriadok TUKE – § 2 ods. 11. 

                 Centrum sociálno-psychologickej podpory 
https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/celoskolske-pracoviska/centrum-socialno-
psychologickej-podpory. 

                 Oddelenie spoločenských vied http://web.tuke.sk/kasv/. „ 

16. V čl. 7 bod  VS 7.g znie: 
„Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému TUKE zaručujú, že jej študenti majú primerané 
sociálne zabezpečenie, športové, kultúrne, duchovné a spoločenské vyžitie počas štúdia. 

https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/celoskolske-pracoviska/centrum-socialno-psychologickej-podpory
https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/celoskolske-pracoviska/centrum-socialno-psychologickej-podpory
http://web.tuke.sk/sipc/
https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/celoskolske-pracoviska/centrum-socialno-psychologickej-podpory
https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/celoskolske-pracoviska/centrum-socialno-psychologickej-podpory
http://web.tuke.sk/kasv/
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 Na TUKE môžu študenti vyvíjať nasledovné mimoškolské aktivity: 

- Sociálna podpora – poskytovanie sociálnych štipendií, štipendií z vlastných zdrojov TUKE/fakulty 
a tehotenské štipendium. 

- Športové činnosti – organizovaný šport v športových kluboch SLAVIA TUKE a Akademik TU. 
Mimoštudijné aktivity ponúkajú dostatočné odreagovanie sa v rámci 15 druhov športov. 
Kolektívne športy ako basketbal, florbal, či tradičnejší futbal utužia medziľudské vzťahy 
a atletika posilní osobnostné vlastnosti jednotlivca. Na výber sú aj moderné športy, medzi 
ktoré patrí softbal, tabata, SM – systém, či body work. Športové aktivity je možné realizovať 
na športoviskách TUKE a to na štadióne s prírodnou trávou, 8 telocvičniach, baseballovom 
ihrisku, squashových a tenisových kurtoch (Oddelenie akademického športu, 
https://ktv.tuke.sk/).  

- Kultúrne činnosti – spevácky zbor Collegium Technicum, folklórny súbor Jahodná, 
folklórny súbor Borievka, výstavný priestor Campus Gallery kreuje sa Symfonický orchester 
TUKE. Aktuálne informácie šíri študentská televízia a rádio. 

- Duchovné poradenstvo – Univerzitné pastoračné centrum TUKE https://www.upcke.sk/.  
- Poradenstvo v oblasti mobilít – Úsek zahraničných vzťahov a mobilít. 
- Spoločenské vyžitie – vysokoškolské kluby V-klub, T-klub. 
- Všeobecné poradenstvo, orientácia v organizácii štúdia a areáli TUKE, možnosti štúdia 

a mimoškolských aktivitách; Informačné a poradenské centrum TUKE I-CUBE 
http://web.tuke.sk/sipc/. 

Podujatia organizované v kampuse univerzity lákajú návštevníkov z celého regiónu, a tým je 
TUKE centrom vzdelania a zároveň kultúrneho života v Košiciach. Kampus univerzity je tiež 
vhodným miestom pre stretávanie sa študentov a relax. V areáli TUKE sa organizujú 
podujatia, ktoré sú v Košiciach mimoriadne obľúbené, ako Balónová fiesta, Biela noc, 
Dni otvorených dverí, či potulky s Milanom Kolcunom, na ktorých sa návštevníci dozvedajú 
o významných historických udalostiach z dejín univerzity a mesta. 

Dôkaz: Kapitola II. Štandardy pre schvaľovanie riadenie a hodnotenie kvality   študijných 
programov na TUKE – čl. 8 bod SP 8.7 tohto dokumentu. 

                   Prevádzkový poriadok Telovýchovno-športového zariadenia TUKE. 

               Ponuka mimoškolských aktivít TUKE pre študentov prístupná na webovom sídle                    
TUKE:https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/o-nas/krabice-bez-
navigacie/student-life.“ 

17. V čl. 10  bod VS 10.b sa  v časti „Dôkazy“ slová „Psychologické a protidrogové centrum TUKE 
https://web.tuke.sk/cpps/ “ nahrádza slovami: „Centrum sociálno-psychologickej podpory 
https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/celoskolske-pracoviska/centrum-socialno-psychologickej-
podpory“. 
 

18.  V Článku 12  „Záverečné ustanovenia“  sa dopĺňa nový bod 2., ktorý znie:  
„2.  Dodatok č. 1 k Štandardom pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania na Technickej univerzite v Košiciach, ako časti I. Vnútorného systému zabezpečovania 
kvality vysokoškolského vzdelávania na TUKE nadobúdajú účinnosť od 11.07.2022. VR TUKE 
zároveň schválila vydanie úplného znenia vnútorného systému.“. 

 

Časť  II. ŠTANDARDY PRE SCHVAĽOVANIE, RIADENIE A HODNOTENIE KVALITY 
ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV NA TECHNICKEJ UNIVERZITE V KOŠICIACH 

https://ktv.tuke.sk/
https://www.upcke.sk/
http://web.tuke.sk/sipc/
https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/o-nas/krabice-bez-navigacie/student-life
https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/o-nas/krabice-bez-navigacie/student-life
https://web.tuke.sk/cpps/
https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/celoskolske-pracoviska/centrum-socialno-psychologickej-podpory
https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/celoskolske-pracoviska/centrum-socialno-psychologickej-podpory
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sa menia a dopĺňajú nasledovne: 
 
19.   V čl. 4  bod SP 4.1. sa  v časti „Dôkazy“ dopĺňajú slová: 

 „Rovnosť príležitostí mužov a žien https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/rovnost-
prilezitosti“. 
 

20. V čl. 4 bod SP SP 4.5 . sa  v časti „Dôkazy“ slová „zabezpečuje Psychologické a protidrogové centrum 
TUKE http://web.tuke.sk.cpps/“  nahrádzajú slovami „zabezpečuje Centrum sociálno-
psychologickej podpory https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/celoskolske-pracoviska/centrum-
socialno-psychologickej-podpory“. 
 

21. V čl. 4 bod SP 4.8. sa  v časti „Dôkazy“  slová „Psychologické a protidrogové centrum 
http://web.tuke.sk.cpps/“  nahrádzajú slovami „Centrum sociálno-psychologickej podpory 
https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/celoskolske-pracoviska/centrum-socialno-psychologickej-
podpory“. 
 

22. V čl. 6 bod SP 6.3. sa slovo „funkcia“ nahrádza slovným spojením „funkčné miesto“ vo všetkých jeho 
tvaroch, pádoch a číslach. 

 
23. V čl. 6 bod SP 6.4. sa slovo „funkcia“ nahrádza slovným spojením „funkčné miesto“ vo všetkých jeho 

tvaroch, pádoch a číslach. 
 

24. V čl. 6 bod SP 6.5. sa slovo „funkcia“ nahrádza slovným spojením „funkčné miesto“ vo všetkých jeho 
tvaroch, pádoch a číslach. 

 
25.  V čl. 6 bod SP 6.6. znie:  

„Učitelia ŠP rozvíjajú svoje odborné, jazykové, pedagogické, digitálne zručnosti a prenositeľné 
spôsobilosti. 

 Učitelia ŠP rozvíjajú svoje odborné znalosti výskumnou činnosťou, spoluprácou s praxou a účasťou 
na odborných konferenciách a seminároch. Svoje jazykové znalosti zvyšujú v rámci štúdia 3. stupňa 
a následne na dobrovoľnej báze. Pedagogické zručnosti zvyšujú účasťou na kurze vysokoškolskej 
pedagogicky a manažérstva kvality vysokoškolskej výučby, ktorý poskytuje Oddelenie 
spoločenských vied (OSV je súčasťou celoškolského pracoviska Ústav jazykov, spoločenských vied 
a akademického športu TUKE). Ďalšie zručnosti získavajú absolvovaním profesijne orientovaných 
kurzov a školení podľa potrieb príslušného pracoviska. 

Dôkaz: Osobná karta zamestnanca. 

          VUPCH. 

           Zvyšovanie kompetencií v oblasti pedagogických a psychologických disciplín učiteľov: 

- Kurz vysokoškolskej pedagogiky a vysokoškolskej výučby   
- https://osv-ip.tuke.sk/vysokoskolska-pedagogika/.   
- Ponuka inžinierskej pedagogiky TUKE https://osv-ip.tuke.sk/.“. 

 
26. V čl. 8. bod SP 8.1. sa za slovom „športové haly“ vypúšťa slovo „plavárne“. 

 
27. V čl. 8.  bod SP 8.6. sa  v časti „Dôkaz“ znie:  

https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/rovnost-prilezitosti
https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/rovnost-prilezitosti
http://web.tuke.sk.cpps/
https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/celoskolske-pracoviska/centrum-socialno-psychologickej-podpory
https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/celoskolske-pracoviska/centrum-socialno-psychologickej-podpory
http://web.tuke.sk.cpps/
https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/celoskolske-pracoviska/centrum-socialno-psychologickej-podpory
https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/celoskolske-pracoviska/centrum-socialno-psychologickej-podpory
https://osv-ip.tuke.sk/vysokoskolska-pedagogika/
https://osv-ip.tuke.sk/
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„- Kariérne, protidrogové a psychologické poradenstvo – pomoc v procese adaptácie na 
vysokoškolské štúdium hlavne pre zahraničných študentov; Psychologické a protidrogové 
centrum (http://web.tuke.sk/cpps/) nahrádzajú slovami: 

„- Kariérne a sociálno-psychologické poradenstvo – pomoc v procese adaptácie na 
vysokoškolské štúdium hlavne pre zahraničných študentov; Centrum sociálno-
psychologickej podpory https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/celoskolske-
pracoviska/centrum-socialno-psychologickej-podpory“. 

 
 

28. V Čl. 8 bod SP 8.7. sa  v časti „Dôkaz - Sociálna podpora – poskytovanie....“ na konci vkladajú slová  
„a tehotenské štipendium“. 
 

29.  V Čl. 8 bod SP 8.7.  v časti „Dôkaz - Športové činnosti“ znie: 
„Športové činnosti – organizovaný šport v športových kluboch SLAVIA TUKE a Akademik TU. 

      Mimoštudijné aktivity ponúkajú dostatočné odreagovanie sa v rámci 15 druhov športov. Kolektívne 
športy ako basketbal, florbal, či tradičnejší futbal utužia medziľudské vzťahy a atletika posilní 
osobnostné vlastnosti jednotlivca. Na výber sú aj moderné športy, medzi ktoré patrí softbal, tabata, 
SM – systém, či body work. Športové aktivity je možné realizovať na športoviskách TUKE a to na 
štadióne s prírodnou trávou, 8 telocvičniach, baseballovom ihrisku, squashových a tenisových 
kurtoch (Oddelenie akademického športu, https://ktv.tuke.sk/).“  

 
30. V čl. 10 bod SP 10.1 sa  v časti „Dôkaz“ sa slová „Hlavná web stránka TUKE“ nahrádza slovami: 

„Hlavné webové sídlo TUKE www.tuke.sk“. 
 

31. V Článku 12  „Záverečné ustanovenia“  sa dopĺňa nový  bod 2., ktorý znie:  
„2. Dodatok č. 1 k Štandardom pre schvaľovanie, riadenie a hodnotenie kvality študijných programov 
na Technickej univerzite v Košiciach, ako časti II. Vnútorného systému zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania na TUKE, nadobúdajú účinnosť od  11.07.2022. VR TUKE zároveň schválila 
vydanie úplného znenia vnútorného systému.“. 
 

Časť III. ŠTANDARDY PRE HABILITAČNÉ KONANIE A KONANIE NA VYMENÚVANIE  
PROFESOROV NA TECHNICKEJ UNIVERZITE V KOŠICIACH 

sa menia a dopĺňajú nasledovne: 

32. V Čl. 4 bod HI 4.1.1. znie: „ Na TUKE/fakultách pôsobí na ustanovený týždenný pracovný čas skupina 
piatich osôb, ktoré majú zodpovednosť za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru habilitačného 
konania a inauguračného konania. Z týchto osôb sú aspoň dve na funkčnom mieste profesora a 
majú titul profesor a ďalšie osoby sú aspoň na funkčnom mieste docenta a majú titul docent. Tieto 
osoby spoluzodpovedné za odbor habilitačného konania a inauguračného konania boli pred ich 
vymenovaním dekanom fakulty za spoluzodpovedné osoby schválené vo vedeckej rade príslušnej 
fakulty na TUKE.“. 
 

33. V čl. 7 bod HI 7.4.3.  sa slová „na pôsobenie vo funkcii profesora“ nahrádzajú slovami: „na 
pôsobenie na funkčnom mieste profesora“. 

 
34. V Článku 9  „Záverečné ustanovenia“  sa dopĺňa nový bod 4., ktorý znie:  

„4. Dodatok č. 1 k Štandardom pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov na 
Technickej univerzite v Košiciach, ako časti III. Vnútorného systému zabezpečovania kvality 

http://web.tuke.sk/cpps/
https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/celoskolske-pracoviska/centrum-socialno-psychologickej-podpory
https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/celoskolske-pracoviska/centrum-socialno-psychologickej-podpory
https://ktv.tuke.sk/)
http://www.tuke.sk/
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vysokoškolského vzdelávania na TUKE, nadobúdajú účinnosť od 11.07.2022. VR TUKE zároveň 
schválila vydanie úplného znenia vnútorného systému. 

 
 
 
 

Košice 04.07.2022 

 

 

 

 

 

      Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc. 

rektor TUKE 
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