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ÚPLNÉ ZNENIE

ZÁSADY 
UDEĽOVANIA ČESTNÉHO TITULU „PROFESOR EMERITUS“

NA TECHNICKEJ UNIVERZITE V KOŠICIACH  V ZNENÍ DODATKU č. 1
(LEN PRE VNÚTORNÉ POTREBY ! – ZMENY PODĽA DODATKU Č. 1  SÚ VYZNAČENÉ TUČNÝM

PÍSMOM)

Akademický senát Technickej univerzity v Košiciach v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) a § 15 ods. 1 písm. l) zákona č.  131/2002
Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 49 ods. 4 písm. b)
Štatútu  Technickej  univerzity  v Košiciach  schválil  tieto  Zásady  udeľovania  čestného  titulu  „profesor  emeritus“  na
Technickej univerzite v Košiciach ako vnútorný predpis univerzity:

§ 1
Všeobecné ustanovenia

(1) Rektor Technickej univerzity v Košiciach môže v súlade s § 78 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov  udeliť  na  návrh  Vedeckej  rady  Technickej
univerzity v Košiciach (ďalej len „VR TUKE“) za významné prínosy v oblasti vedy, umenia a vzdelávania čestný titul
„profesor emeritus“ (ďalej len „titul“) profesorovi staršiemu ako 70 rokov, ktorý ukončil  pracovný pomer s Technickou
univerzitou v Košiciach  (ďalej  len „TUKE“)  ako jej  riadny profesor   a ktorý  naďalej  aktívne  vedecky a pedagogicky
pôsobí.  

(2) Návrh na udelenie titulu predkladá dekan fakulty, na ktorej profesor pôsobil pred dovŕšením veku 70 rokov po
prerokovaní vo vedeckej rade fakulty alebo prorektor TUKE  pre ďalšie súčasti TUKE okrem jej fakúlt.

(3) Pri rokovaní vo  VR  TUKE sa  pri schvaľovaní návrhu postupuje podľa § 4 ods. 4 rokovacieho poriadku
VR TUKE v Košiciach.

(4) Návrh môže dekanovi fakulty predložiť vedúci pracoviska, na ktorom profesor pôsobil alebo aktívny riadny
profesor tohto pracoviska.

(5)  Podmienkou priznania  titulu  je  pokračujúca  aktívna  vedecká  alebo  pedagogická  činnosť  profesora  na  tej
fakulte, na ktorej pôsobil do ukončenia riadneho pracovného pomeru.

(6)  Z vedeckej  alebo  pedagogickej  činnosti  vykonávanej  profesorom emeritus  nevzniká  nárok  na  uzatvorenie
pracovného pomeru ani na dobu určitú.

(7) Profesor, ktorému bol udelený titul profesor emeritus, má nárok na:

a) pracovný priestor obvyklý  pre možnosť vykonávať funkciu profesora na pracovisku, na ktorom pôsobil,
b) primerané využívanie telekomunikačných a poštových služieb podľa zvyklostí pracoviska.

(8) Profesor, ktorému bol udelený titul profesor emeritus, má možnosť:
a) využívať všetky servisné služby, ktoré poskytuje univerzita učiteľom a vedeckým pracovníkom v pracovnom pomere,
b) zúčastniť sa v riešiteľských kolektívoch výskumných projektov všetkých typov,
c) úhrady nákladov spojených s účasťou na konferenciách, seminároch a workshopoch, pokiaľ na nich aktívne prezentuje

výsledky svojej pokračujúcej vedeckej činnosti.
(9)  Profesor  emeritus  sa  môže  podieľať  na  činnosti  komisií  na  obhajoby  doktorandských  dizertačných  prác,

komisií pre habilitačné a vymenúvacie konania, ako aj na práci skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok v rámci
bakalárskeho, magisterského, inžinierskeho a doktorandského štúdia.

(10)  Návrh  na  udelenie  titulu  sa  predkladá  v písomnej  forme   so  stručným  zhodnotením  prínosu   práce
navrhovaného profesora vo vedeckej a  vzdelávacej činnosti, ako aj s uvedením predpokladanej formy ďalšej  vzdelávacej
alebo vedeckej činnosti (predmet, ktorý bude zabezpečovať, účasť na výskumnom projekte a pod.).

§ 2
Záverečné ustanovenia

(1) Rušia sa Zásady udeľovania čestného titulu „profesor emeritus“ na TUKE, ktoré boli schválené Akademickým
senátom TUKE (ďalej len „AS TUKE“)  dňa 25.6.2002.

(2) Zásady udeľovania čestného titulu „profesor emeritus“ na TUKE, ich zmeny a doplnenia nadobúdajú platnosť
a účinnosť dňom ich schválenia v AS TUKE.

(3)  Tieto  Zásady  udeľovania  čestného  titulu  „profesor  emeritus“  na  TUKE  boli  schválené  v AS  TUKE  dňa
3.3.2008, číslo uznesenia 20/2008. 
             (4) Dodatok č. 1 k Zásadám udeľovania čestného titulu "profesor emeritus" na TUKE bol schválený v AS
TUKE dňa 27.9.2010, číslo uznesenia 33/2010 a  nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.10.2010.

V  Košiciach dňa 3.3.2008
Dodatok č. 1 – V Košiciach dňa 27.9.2010.

             Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
rektor TUKE

               

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