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DODATOK č. 4  

 

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, sa po schválení vo Vedeckej rade Technickej 

univerzity v Košiciach dňa 21.6.2019, číslo uznesenia Uzn. 1/jún/2019, mení a dopĺňa takto: 

 

  

 

1. V § 1 ods. 3 sa dopĺňa o nové písmeno b.), ktoré znie: 

„b.) schvaľuje na návrh rektora vnútorný predpis podľa § 15 ods. 1 písm. b) zákona týkajúci sa vnútorného 

systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania  po jeho prerokovaní Akademickým senátom 

TUKE,“. 

 

Doterajšie písmená b.) až o.) sa označujú ako písmená c.) až p.). 

 

2. V § 1 ods. 3 vypúšťa sa bod d.). 

 

Doterajšie písmená e.) až p.) sa označujú ako písmená  d.) až o.). 

 

3. V § 1 ods. 3 písmeno e.) znie: 

„e) schvaľuje kritéria na získanie titulu docent a kritéria na získanie titulu profesor,“. 

 

4. V § 1 ods. 3 písmeno f.) znie: 

„f) prerokúva návrhy na udelenie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu 

„docent“ a rozhoduje o ich výsledku v odbore habilitačného konania a inauguračného konania, pri ktorom 

vysoká škola v žiadosti o akreditáciu habilitačného konania a inauguračného konania uviedla študijný odbor, 

v ktorom neuskutočňuje študijné programy fakulta,“.  

 

5. V § 1 ods. 3 písmeno g.) znie: 

„g) prerokúva a schvaľuje návrhy na vymenovanie profesorov; ak ide o vymenovanie profesora v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania, pri ktorom vysoká škola v žiadosti o akreditáciu 

habilitačného konania a inauguračného konania uviedla študijný odbor, v ktorom uskutočňuje študijné 

programy fakulta, koná tak na návrh vedeckej rady fakulty a ak návrh neschváli, vráti ho s vyjadrením 

vedeckej rade fakulty,“. 

   
6. V § 3 ods. 5 tretia veta znie: 

„Trvalú úschovu materiálov týkajúcich sa vedeckej rady zabezpečuje Referát vedy, výskumu  

a doktorandského štúdia v súlade s Registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom TUKE.“. 

 

7. V § 3 ods. 7 sa slová „rozhodnutia predsedu“ nahrádzajú slovami: „rozhodnutia/uznesenia VR“. 

 

8. V § 3 ods. 7 sa slová „do 5 dní odo dňa termínu rokovania VR TUKE“ nahrádzajú slovami: „do 5 

pracovných dní odo dňa rokovania VR TUKE.“. 

 

9. V § 3 ods. 8 sa v texte odseku za slová „rozhodnutí“ vkladajú slová „rozhodnutí/uznesení“. 

 

10. V § 4 ods. 3 posledná veta sa za slovo „rozhodnutie“  vkladá slovo: „rozhodnutie/uznesenie“. 

 

11. V § 4 ods. 4 znie: 

„4. Pri rozhodovaní o veciach podľa § 1 ods. 3 písm. b.),  f.), g.), j.), k), l), a  m) tohto rokovacieho poriadku 

sa vyžaduje prítomnosť najmenej dvoch tretín členov VR TUKE, hlasovanie je tajné.“. 

 

12. V § 4 ods. 5 vypúšťa sa slovo „riadnych“. 
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13. V § 4 ods. 6 znie: 

„6. Ak uchádzač podľa rozhodnutia VR TUKE  nespĺňa podmienky na vymenovanie za profesora, VR 

TUKE návrh neschváli a  predseda oznámi toto rozhodnutie s odôvodnením písomne uchádzačovi do 30 dní 

od rozhodnutia VR TUKE.“. 

 

14. V § 4 ods. 8 druhá veta  sa za slovo „rozhodnutie“  vkladá slovo: „rozhodnutie/uznesenie“. 

 

15. V § 6 sa dopĺňa nový bod 7, ktorý znie: 

„(7)  Dodatok č. 4 k Rokovaciemu poriadku VR TUKE bol v zmysle § 12 ods. 1 písm. n) zákona schválený 

VR TUKE dňa 21.06.2019,  číslo uznesenia Uzn. 1/jún/2019 a nadobúda účinnosť dňom  01.07.2019. VR TUKE 

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

 

 

 

 

   Košice  21. 06. 2019 

 

 

 

 

 

       prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 

            rektor TUKE 

 

 

 


