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SLÁVNOSTNÉ  SĽUBY  SKLADANÉ  

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. d) 
Štatútu Technickej univerzity v Košiciach schválil tieto Slávnostné sľuby skladané na Technickej univerzite v Košiciach ako  
vnútorný predpis univerzity: 

§ 1 
Sľub rektora pri inaugurácii 

Sľubujem na svoju česť a svedomie, že vo funkcii rektora Technickej univerzity v Košiciach budem hájiť slobodu 
vedeckého bádania, umeleckej tvorby a vzdelávania. Budem chrániť všetky akademické slobody a akademické práva 
v súlade s ideálmi demokracie a humanizmu. Sľubujem, že sa budem vždy starať o rozvoj  a dobré meno Technickej 
univerzity v Košiciach, ako aj o rozvoj vysokého školstva v Slovenskej republike. 

 
§ 2 

Sľub dekana  
Sľubujem na svoju česť a svedomie, že vo funkcii dekana Fakulty “názov” Technickej univerzity v Košiciach 

budem v súlade s ideálmi demokracie, humanizmu a slávnymi tradíciami našej univerzity chrániť akademické slobody, 
právo vedeckého bádania, umeleckej tvorby a výučby a dbať na ich dodržiavanie. Sľubujem, že sa budem vždy starať 
o rozvoj a dobré meno fakulty a tiež o rozvoj Technickej univerzity v Košiciach.  

 
§ 3 

Imatrikulačný sľub študenta 
Sľubujem, že budem svedomito plniť povinnosti študenta Fakulty “názov” Technickej univerzity v Košiciach. V 

zhode so svojím svedomím budem rešpektovať rozhodnutia akademického senátu univerzity, akademického senátu fakulty, 
rektora, dekana a ďalších akademických predstaviteľov univerzity a fakulty. Vo svojom správaní budem dbať na dobré 
meno Technickej univerzity v Košiciach a nedopustím sa ničoho, čím by som ho poškodil. 

 
§ 4 

Promočný sľub absolventa bakalárskeho študijného programu 
Sľubujem, že s vedomím poslania vedy, techniky a umenia v spoločnosti budem využívať znalosti získané 

štúdiom na Fakulte “názov” Technickej univerzity v Košiciach na prospech rozvoja spoločnosti a vlastnej osobnosti. Zo 
všetkých síl budem podporovať rozvoj vedy, techniky i umenia a budem žiť tak, aby moje konanie bolo hodné absolventa 
tejto univerzity. 

§ 5 
Promočný sľub absolventa inžinierskeho a magisterského  študijného programu 

Sľubujem, že s vedomím poslania vedy, techniky a umenia v spoločnosti budem využívať a tvorivo uplatňovať 
znalosti získané štúdiom na Fakulte “názov” Technickej univerzity v Košiciach na prospech rozvoja spoločnosti a vlastnej 
osobnosti. Zo všetkých síl budem podporovať rozvoj vedy, techniky i umenia a budem žiť tak, aby moje konanie bolo 
hodné absolventa tejto univerzity. 
 

§ 6 
Promočný sľub absolventa doktorandského študijného programu 

Sľubujem, že ako absolvent doktorandského študijného programu Fakulty “názov” Technickej univerzity 
v Košiciach budem pri svojej činnosti rozvíjať vedecké poznatky, dodržiavať zásady etiky vedeckej práce a dbať o 
uplatnenie ich výsledkov v prospech našej spoločnosti. Budem vždy zachovávať v úcte Technickú univerzitu v Košiciach a 
podľa svojich možností budem podporovať jej vzdelávaciu, vedeckú, technickú a umeleckú činnosť.  

 
§ 7 

Sľub pri udelení vedeckej hodnosti  "doktor technických vied" (skratka DrSc.) 
Sľubujem, že zostanem verný ideálom vedy a nespreneverím sa etike vedecko-výskumnej činnosti. Sľubujem, že 

výsledky vedeckej a výskumnej práce budem uplatňovať v prospech ľudstva. Sľubujem, že si Technickú univerzitu 
v Košiciach, na ktorej som získal vedeckú hodnosť DrSc., budem vážiť a že budem aj naďalej pokračovať v rozvíjaní a 
podpore vedy tak, aby sa šírila pravda vedeckého poznania v prospech celého ľudstva. 

 
§ 8 

Sľub pri udelení čestného titulu "doctor honoris causa" (skratka Dr.h.c.) 
Sľubujem, že si zachovám v pamäti Technickú univerzitu v Košiciach, na ktorej  dosahujem  čestný  titul  doctor 

honoris causa, a že budem aj naďalej pokračovať v rozvíjaní a podpore vedy tak, aby sa šírila pravda vedeckého poznania v 
prospech celého ľudstva. Toto sľubujem to pred týmto zhromaždením! 
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§  9 

Záverečné ustanovenia 
 (1) Ruší sa vnútorný predpis „Slávnostné sľuby skladané na Technickej univerzite v Košiciach“, ktorý bol  
schválený Akademickom senáte Technickej univerzite v Košiciach (ďalej len „AS TUKE“) dňa 25.6.2002. 
 (2) Vnútorný predpis „Slávnostné sľuby skladané na Technickej univerzite v Košiciach“, jeho zmeny a doplnenia   
nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia v AS TUKE. 
              (3) Tento vnútorný predpis „Slávnostné sľuby skladané na Technickej univerzite v Košiciach“ bol schválený v AS 
TUKE dňa 3.3.2008, číslo uznesenia 21/2008. 

 

V  Košiciach dňa 3.3.2008 

 

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


