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

DODATOK č. 5 

 

K ROKOVACIEMU  PORIADKU  VEDECKEJ  RADY TECHNICKEJ  UNIVERZITY  V KOŠICIACH 

 

  
 
Rokovací poriadok Vedeckej rady Technickej univerzity v Košiciach zo dňa 9.11.2007 v znení Dodatku č. 1 schváleného 

Vedeckou radou Technickej univerzity v Košiciach dňa 26.11.2010 číslo uznesenia 7/novem/2010, Dodatku č. 2 schváleného 

Vedeckou radou Technickej univerzity v Košiciach dňa 21.6.2013 číslo uznesenia 6/jún/2013, Dodatku č. 3 schváleného 

Vedeckou radou Technickej univerzity v Košiciach dňa 23.10.2015, bod 2. zápisu, Dodatku č. 4 schváleného Vedeckou radou 

Technickej univerzity v Košiciach dňa 21.06.2019, číslo uznesenia Uzn. 1/jún/2019, sa po schválení vo Vedeckej rade 

Technickej univerzity v Košiciach dňa 15.11.2019, číslo uznesenia Uzn. 1/november/2019 mení a dopĺňa takto: 

 

  

 

1. V texte pod názvom rokovacieho poriadku sa slová: „a § 15 ods. 1 písm. h) zákona...“ nahrádzajú slovami, 

ktoré znejú: „a § 15 ods. 1 písm. i) zákona...“. 

 

2. V § 2 vypúšťa sa bod 7. 

Doterajší bod 8. sa označuje ako bod 7. 

 

 

3. V § 4 vypúšťajú sa body 6. a 7. 

Doterajšie body 8. až 10. sa označujú ako body 6. až 8. 

 

4. Za § 4 sa vkladá nový § 5, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„§ 5 

Schvaľovanie návrhu na vymenovanie profesorov 

 

(1) VR TUKE prerokuje návrh VR fakulty na vymenovanie profesora najneskôr do 6 mesiacov od jeho 

predloženia VR fakulty za prítomnosti predsedu inauguračnej komisie, alebo ním povereného člena 

inauguračnej komisie. 

(2) VR TUKE posúdi, či uchádzač splnil alebo nesplnil podmienky na vymenovanie za profesora 

a rozhodne o schválení alebo neschválení návrhu na vymenovanie za profesora. 

(3)  Ak VR TUKE  neschváli návrh na vymenovanie profesora, predseda tento výsledok písomne 

oznámi s odôvodnením  uchádzačovi do 30 dní od prerokovania vo VR TUKE. Lehota na opätovné 

predloženie žiadosti o priznanie titulu profesor je 2 roky odo dňa doručenia rozhodnutia VR o neschválení 

žiadosti.  

(4) Ak VR TUKE  návrh na vymenovanie za profesora schváli, výsledok písomne oznámi ministrovi 

a uchádzačovi do 30 dní od schválenia vo VR TUKE. 

(5) VR TUKE o schválení, resp. neschválení  návrhu na vymenovanie za profesora rozhoduje tajným 

hlasovaním. Na schválenie návrhu sa pri hlasovaní vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých  členov 

VR TUKE.“. 

 

Doterajšie paragrafy 5 a 6 sa označujú ako paragrafy 6 a 7. 

 

5. V § 6 sa dopĺňa nový bod 8, ktorý znie: 

„(8)  Dodatok č. 5 k Rokovaciemu poriadku VR TUKE bol v zmysle § 12 ods. 1 písm. n) zákona schválený 

VR TUKE dňa 15.11.2019,  číslo uznesenia Uzn. 1/november/2019 a nadobúda účinnosť dňom 15.11.2019. VR 

TUKE zároveň schvaľuje vydanie úplného znenia tohto Rokovacieho poriadku Technickej univerzity v Košiciach. 

 

 

   Košice  15.11.2019 

 

 

 

 

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

                    rektor TUKE 

 

 


