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ORGANIZAČNÝ A ROKOVACÍ PORIADOK AKREDITAČNEJ RADY TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH 
 

ÚPLNÉ ZNENIE 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

(1) Podľa § 20 ods. 5 Štatútu Technickej univerzity v Košiciach je Akreditačná rada poradným orgánom rektora 
TUKE, ktorý koordinuje a následne vypracúva návrh vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského 
vzdelávania na TUKE. Po udelení/získaní tzv. inštitucionálnej akreditácie Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké 
školstvo, AR TUKE prijíma a posudzuje žiadosti TUKE a fakúlt o akreditáciu a úpravu študijných programov, ktoré následne 
predkladá na schválenie Akreditačnej komisii TUKE. Akreditačná rada TUKE prijíma a posudzuje žiadosti o udelenie 
akreditácie uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračného konanie v odbore habilitačného konania a inauguračného 
konania, ktoré následne schvaľuje  Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo. 

(2) Akreditačná rada Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „AR TUKE“) bola zriadená na základe čl. I. bod 
2.  Príkazu rektora č. PR/TUKE/14/2020 „Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, Postup pri 
jeho príprave“. Vznik AR TUKE bezprostredne súvisí s § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o VŠ“) a § 3 zákona č. 269/2018 Z. z. o 
zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
§ 2 

Poslanie AR TUKE 
(1) AR TUKE je poradným orgánom rektora, ktorého poslaním je koordinácia postupnosti krokov pri vypracovaní 

a následnej realizácii vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Technickej univerzite v 
Košiciach.   

§ 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 bode 4 až 7 menuje a odvoláva rektor. 

 
§ 4 

Funkčné obdobie členov AR TUKE 
(1) Funkčné obdobie predsedu a podpredsedov AR TUKE je štvorročné. 
(2) Funkčné obdobie zástupcu zamestnaneckej časti Akademického senátu TUKE je počas trvania funkčného 

obdobia Akademického senátu TUKE, ktorého je členom. 
(3) Funkčné obdobie zástupcu Rady kvality TUKE je štvorročné. 
(4) Funkčné obdobie člena AR TUKE podľa § 3 bod. 6 tohto poriadku sú dva roky. Zástupca študentov AR TUKE,  

ktorý nie je študentom doktorandského študijného programu, môže pred riadnym skončením štúdia písomne požiadať AR 
TUKE o pozastavenie členstva v AR TUKE. Členstvo sa pozastaví odo dňa nasledujúceho po dni jeho riadneho skončenia 
štúdia. Členstvo sa obnoví dňom, keď sa opäť stane študentom TUKE alebo jej fakulty. Na čas pozastaveného členstva v 
AR TUKE sa tento člen považuje  za  neprítomného  na  rokovaní  AR  TUKE. 

 
§ 5 

Zasadnutia AR TUKE 
(1) Zasadnutia AR TUKE zvoláva jej predseda podľa potreby. 
(2) Ďalšie zasadnutia AR TUKE sa konajú aspoň jedenkrát ročne. 
(3) AR TUKE je uznášaniaschopná, ak sú prítomné najmenej dve tretiny jej členov. 
(4) Zasadnutia AR TUKE vedie predseda, v jeho neprítomnosti jeden z podpredsedov. 
(5) Účasť členov AR TUKE na zasadnutiach je nezastupiteľná. 
(6) Na zasadnutí rady podávajú jej členovia kvalifikované pripomienky, stanoviská a návrhy k jednotlivým 

bodom programu. Po ich prerokovaní navrhuje predsedajúci prijať uznesenie, o ktorom dáva hlasovať. 
(7) Uznesenie rady je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov rady. 
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(8) Zo zasadnutia sa vyhotovuje písomný záznam. Vyhotovením záznamu môže predseda poveriť tajomníka (§ 7 
tohto rokovacieho poriadku), správnosť záznamu overuje poverený člen AR TUKE a podpisuje predseda AR TUKE. 

(9) V písomnom zázname zo zasadnutia sa uvádza súhlas s rokovanými úkonmi alebo vyjadrenie, odporúčanie a 
pripomienky členov AR TUKE k predkladaným materiálom. 

(10) Záznam zo zasadnutia AR TUKE rozosiela tajomník jej členom a rektorovi. 
(11) Ak zaniká členstvo členovi AR TUKE ukončením funkčného obdobia, predseda upozorní na túto skutočnosť 

jeho navrhovateľa aspoň dva mesiace pred zánikom členstva. 
(12) Člen rady je povinný zúčastňovať sa na zasadnutiach rady, iniciatívne sa vyjadrovať a rozhodovať 

o prerokúvanej problematike. 
(13) Vo výnimočných a naliehavých prípadoch, ak nie je možné z hľadiska časovej tiesne zabezpečiť stanoviská 

potrebného počtu členov AR TUKE formou osobnej účasti na zasadnutí, môže predseda požiadať členov o stanovisko 
spôsobom rokovania per rollam. 

 
§ 6 

Pôsobnosť AR TUKE 
(1) AR TUKE: 

a) koordinuje postupnosti krokov pri vypracovaní, úprave a následnej realizácii vnútorného systému 
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Technickej univerzite v Košiciach, 

b) posudzuje zámer vzniku nového ŠP, v prípade požiadavky akreditácie nového študijného programu, či je 
v súlade so stratégiou TUKE v danej oblasti vzdelávania, 

c) odsúhlasuje formálnu stránku žiadosti o akreditáciu nového študijného programu aj s prílohami a 
kontroluje dodržanie už schváleného zámeru vzniku ŠP. Následne odsúhlasenú žiadosť postupuje na 
schválenie Akreditačnej komisii TUKE, 

d) na základe žiadosti dekana fakulty prerokúva požiadavku na zrušenie študijných programov, 
e) na základe žiadosti dekana fakulty prerokúva požiadavku na úpravu existujúcich a zápis nových 

študijných programov, 
f) prijíma a posudzuje žiadosti o udelenie akreditácie uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračného 

konanie v odbore habilitačného konania a inauguračného konania, ktoré následne schvaľuje  Slovenská 
akreditačná agentúra pre vysoké školstvo. 

(2) Zmeny v registri študijných programov vykonáva na pokyn AR TUKE Úsek vzdelávania na rektoráte TUKE 
(zrušenie, zápis nových, úpravy a zmeny študijných programov). 

 
§ 7 

(1) Predseda AR TUKE môže poveriť funkciou tajomníka AR TUKE zamestnanca univerzity. 
(2) Tajomník rady rozosiela materiály a pozvánky na zasadnutia AR TUKE, pripravuje materiálno-organizačné 

podmienky pre nerušený priebeh zasadnutí, vyhotovuje prezenčné listiny, vyhotovuje záznam zo zasadnutia a rozosiela ho 
členom a ostatným oprávneným osobám. 

(3) Tajomník vedie register členov AR TUKE. 
(4) Aspoň tri mesiace pred ukončením funkčného obdobia člena AR TUKE tajomník upozorní na túto skutočnosť 

predsedu rady. 
(5) Prvé funkčné obdobie členov AR TUKE podľa § 3 ods. 3 a 5 je do 15.08.2023. 

 
§ 8 

Záverečné ustanovenia 
(1) Tento Rokovací poriadok bol prerokovaný vo Vedení TUKE dňa 07.07.2021 a schválený rektorom dňa 

07.07.2021. 
(2) Tento Rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. augusta 2021. 
(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. 

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

 


