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ZÁSADY UDEĽOVANIA ČESTNÉHO TITULU "DOCTOR HONORIS CAUSA" 

NA TECHNICKEJ  UNIVERZITE  V  KOŠICIACH 
 
 
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. 
a) Štatútu Technickej univerzity v Košiciach schválil tieto Zásady udeľovania čestného titulu "doctor honoris causa" na 
Technickej univerzite v Košiciach ako  vnútorný predpis univerzity: 
 

§ 1 
Všeobecné ustanovenia 

(1) Na základe § 12 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 ustanovení  Štatútu Technickej univerzity v Košiciach možno na udelenie 
čestného titulu "doctor honoris causa" (skratka Dr.h.c) navrhnúť : 
a) medzinárodne uznávanú osobnosť, ktorej vedecký profil a zásluhy o pokrok a rozvoj vedy a techniky majú 

medzinárodný význam  a ohlas, 
b) uznávanú osobnosť, ktorá sa osobitne a v širokej miere  zaslúžila o rozvoj Technickej univerzity v Košiciach (ďalej 

len “TUKE”), jej fakúlt a súčastí, ako  aj o rozvoj regiónu východného Slovenska, 
c) uznávanú vedeckú osobnosť zo zahraničia, ktorej výsledky činnosti majú široký medzinárodný prínos a ohlas. 

(2) Návrhy na udelenie čestného titulu "doctor honoris causa" predkladá rektor TUKE Vedeckej rade TUKE na 
návrh prorektorov TUKE alebo dekanov fakúlt po predchádzajúcom schválení vo vedeckej rade fakulty. Pri prerokúvaní 
vo Vedeckej rade TUKE sa pri schvaľovaní návrhu postupuje podľa § 4 ods. 4 Rokovacieho poriadku Vedeckej rady 
TUKE v Košiciach. 

(3) Návrh obsahuje charakteristické, výstižné a doložené skutočnosti, ktoré zhodnotia najmä: 
a) osobnosť navrhovaného kandidáta (osobné údaje, získané akademické a vedecko-pedagogické tituly, vedecké 

hodnosti, významné výsledky, uznania a ocenenia, pracovné úspechy, funkcie, atď.), 
b) význam a prínos navrhovaného kandidáta pre Slovenskú republiku i z medzinárodného hľadiska, 
c) prínos a význam aktivít navrhovaného kandidáta pre TUKE, jej fakulty a súčasti, 
d) publikované vedecké a technické práce, resp. umelecké diela a ich ohlas doma a v zahraničí, 
e) význam udelenia čestného titulu na prehlbovanie spolupráce s TUKE a jej pracoviskami. 

(4) Čestný titul "doctor honoris causa" sa udeľuje spravidla: 
a) k životnému jubileu kandidáta, 
b) pri slávnostných príležitostiach Technickej univerzity v Košiciach, 
c) pri oficiálnej návšteve navrhovaného kandidáta v Slovenskej republike. 

 
§ 2 

Záverečné ustanovenia 
(1) Rušia sa Zásady udeľovania čestného titulu "doctor honoris causa" na TUKE, ktoré boli schválené 

Akademickým senátom TUKE  (ďalej len AS TUKE) dňa 25.6.2002. 
(2) Zásady udeľovania čestného titulu "doctor honoris causa" na Technickej univerzite v Košiciach, ich zmeny 

a doplnenia nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia v AS  TUKE. 
(3) Tieto Zásady udeľovania čestného titulu "doctor honoris causa" na TUKE boli schválené v AS TUKE dňa 

3.3.2008, číslo uznesenia  19/2008. 
 

 

V  Košiciach dňa  3.3.2008 
 
 
 
 
 
 
               Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.        doc. RNDr. Dušan Olčák, CSc. 
                                 rektor TUKE                                                                         predseda AS TUKE 
  
 
 
 
 


