
Vnútorný predpis Technickej univerzity v Košiciach  podľa § 15 ods. 1 písm. n) a 108f až 108j zákona č. 131/2002 
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 63 ods. 4 

písm. i) Štatútu Technickej univerzity v Košiciach 
___________________________________________________________________________________________ 
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DODATOK Č. 1 
K PRAVIDLÁM A POSTUPU 

PRI VYHLÁSENÍ NEPLATNOSTI ŠTÁTNEJ SKÚŠKY ALEBO JEJ SÚČASTI,  
ODŇATÍ VEDECKO-PEDAGOGICKÉHO TITULU ALEBO UMELECKO-PEDAGOGICKÉHO TITULU DOCENT, 

NÁVRHU NA ODVOLANIE PROFESORA A VZDANÍ SA AKADEMICKÉHO TITULU 
NA TECHNICKEJ UNIVERZITE V KOŠICIACH 

 

1. V záhlaví sa za slová „Vnútorný predpis“ vkladajú slová „Technickej univerzity v Košiciach“. 
 
2. V záhlaví sa slová „§ 15 ods. 1 písm. m)“ nahrádzajú slovami „§ 15 ods. 1 písm. n)“ a slovo  
      „§ 49“ sa nahrádza slovom „§ 63“. 
 
3. V § 1 sa slovo „§ 49“ nahrádza slovom „§ 63“. 
 
4. V § 2 odsek 1 písmeno b) sa slová „záverečnú prácu alebo jej časť preukázateľne nevypracoval absolvent,“ 

nahrádzajú slovami „absolvent sa ako študent dopustil akademického podvodu,“. 
 
5. V § 2 odsek 2 písmeno b) sa slová „habilitačnú prácu alebo jej časť preukázateľne nevypracovala osoba, ktorej 

bol udelený vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „docent“,“ nahrádzajú slovami 
„osoba, ktorej bol udelený vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul „docent“, sa ako 
účastník habilitačného konania dopustila akademického podvodu,“. 

 
6. V § 4 odsek (2) znie: 
      „(2) Konanie o odňatí titulu možno začať: 

a) najneskôr jeden rok odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa § 2 ods. 1 písm. a), § 2 ods. 2 
písm. a) a § 2 ods. 3 písm. a) tohto predpisu,  alebo  

b) bez časového obmedzenia, ak nejde o skutočnosť podľa písm. a) tohto bodu. 
 

7. V § 5 odsek 1 písmeno b) znie: 
„b) odôvodneného návrhu:  
1. AS TUKE, ak sa na TUKE uskutočnilo príslušné štúdium, habilitačné konanie alebo inauguračné konanie,  
2. AS fakulty TUKE alebo Vedeckej rady fakulty TUKE, alebo Vedeckej a umeleckej rady fakulty TUKE, ak sa 

na  fakulte TUKE uskutočnilo príslušné štúdium, habilitačné konanie alebo inauguračné konanie,  
3. Vedeckej rady TUKE, ak sa na TUKE uskutočnilo príslušné štúdium, habilitačné konanie alebo inauguračné 

konanie.“.  
 

8. V § 6 odsek 2 písmeno a) sa slová „vo funkcii“ nahrádzajú slovami „na funkčnom mieste“. 
 
9. V § 10 odsek 2 a odsek 3 sa slová „odnímaní“ nahrádzajú slovami „odňatí“. 
 

10. V § 10 sa vkladá nový odsek 4, ktorý znie: 
     „(4) Dodatok č. 1 a úplné znenie Pravidiel a postupu pri odňatí titulov boli schválené v Akademickom senáte 

TUKE dňa 10.10.2022, číslo uznesenia 60/2022 a nadobúdajú účinnosť od 11.10.2022.“.  
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