
Vnútorný predpis podľa § 15 ods. 1 písm. n) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  1  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
DODATOK Č. 1   

K ROKOVACIEMU PORIADKU AKREDITAČNEJ RADY TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH 
 
 

Rokovací poriadok Akreditačnej rady Technickej univerzity v Košiciach zo dňa 07.07.2021, ktorý nadobudol platnosť a 
 účinnosť od 01.08.2021,  sa po prerokovaní vo Vedení  Technickej univerzity v Košiciach dňa 16.05.2021 číslo uznesenia 
16/2022 a schválení rektorom Technickej univerzity v Košiciach, mení a dopĺňa nasledovne: 
 

 
1. Záhlavie vnútorného predpisu sa mení z: „Vnútorný predpis podľa § 15 ods. 1 písm. m) zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 20 ods. 5 Štatútu 
Technickej univerzity v Košiciach“ 

       na: „Vnútorný predpis podľa § 15 ods. 1 písm. n) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
2. Názov vnútorného predpisu sa mení z: „ Rokovací poriadok Akreditačnej rady Technickej univerzity v Košiciach“ na: 

„Organizačný a rokovací poriadok Akreditačnej rady Technickej univerzity v Košiciach“. 
 
3. V § 3  sa dopĺňa nový odsek (8) a celý paragraf 3 vrátane nadpisu znie: 

„§ 3 
Zloženie AR TUKE 

      (1)     AR TUKE má najmenej 6 členov, ktorých menuje rektor. 
      (2)     Predsedom AR TUKE je rektor. 

(3) Podpredsedami AR TUKE sú dvaja prorektori. 
(4) Členom AR TUKE je zástupca zamestnaneckej časti Akademického senátu TUKE. 
(5) Členom AR TUKE je zástupca Rady kvality TUKE. 
(6) Členom AR TUKE je študent TUKE v 1., 2. alebo 3. stupňa štúdia. 
(7) Ďalší členovia AR TUKE môžu byť významní odborníci z oblastí, v ktorých TUKE uskutočňuje vzdelávaciu, 
výskumnú, vývojovú, alebo ďalšiu tvorivú činnosť. 
(8) Členov AR TUKE uvedených v bodoch 4 až 7 menuje a odvoláva rektor.“. 

 
4. V § 8 sa dopĺňa bod (3), ktorý znie: 
     „(3) Dodatok č. 1 k Organizačnému a rokovaciemu poriadku AR TUKE bol prerokovaný vo Vedení TUKE dňa 16.05.2021 

číslo uznesenia 16/2022 a schválený rektorom TUKE dňa 16.05.2022. Dodatok č. 1 k Organizačnému a rokovaciemu 
poriadku Akreditačnej rady TUKE nadobúda účinnosť od 01.07.2022. Rektor TUKE zároveň schválil vydanie úplného 
znenia Organizačnému a rokovacieho poriadku Akreditačnej rady Technickej univerzity v Košiciach.“. 

 
 
Košice 27.06.2022 
 
 
 
 
 
 
       Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc. 
         rektor 


