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ZZ  áá  pp  ii  ss    zzoo  zzaassaaddnnuuttiiaa  VVeeddeecckkeejj  rraaddyy  

  TTeecchhnniicckkeejj  uunniivveerrzziittyy  vv  KKooššiicciiaacchh  

  kkoonnaanneejj    ddňňaa  2211..  0066..  22001199 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Dňa 21. 06. 2019 sa uskutočnilo zasadnutie Vedeckej rady Technickej univerzity v Košiciach 
s týmto programom: 
 

1. Schválenie programu VR TUKE. 
2. Odovzdanie menovacích dekrétov novým členov VR TUKE. 
3. Odovzdávanie docentských dekrétov.   
4. Ocenenie vedecko-výskumnej činnosti. 
5. Kontrola uznesení z predchádzajúcej VR TUKE.  
6. Návrh na schválenie dodatku k Rokovaciemu poriadku  a schválenie Rokovacieho 

poriadku VR TUKE. 
7. Návrhy na vymenovanie za profesorky. 
8. Návrh na schválenie čestného titulu Dr.h.c. 
9. Rôzne. 

 
Zasadnutie otvoril a viedol pán rektor prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. V úvode rokovania 
Vedeckej rady Technickej univerzity v Košiciach privítal všetkých prítomných členov 
vedeckej rady. Pán rektor potvrdil uznášania schopnosť vedeckej rady (prítomnosť 29 
členov).  
 
1. Schválenie programu VR TUKE 

Pán rektor, prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.,  predložil návrh programu rokovania Vedeckej 
rady TUKE. Program rokovania bol Vedeckou radou TUKE  jednomyseľne schválený. 
 
2. Odovzdanie menovacích dekrétov novým členov VR TUKE. 

Pán rektor prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. odovzdal menovacie dekréty novým členov 
Vedeckej rady  Technickej univerzity v Košiciach. 
 

3. Odovzdanie docentských  dekrétov  

V súlade s ustanovením § 10 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky č. 6/2005 Z. z. 
o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov 
docent a profesor, rektor Technickej univerzity v Košiciach, prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., 
slávnostne odovzdal dekrét novej docentke Technickej univerzity v Košiciach. 

Docentské dekréty  prevzali: 

 
1. doc. Ing. Miroslav Šmelko, PhD. – LF 
2. doc. RNDr. Ing. Jozef Onufer, PhD. – FEI 
3. doc. RNDr. Denisa Olekšáková, PhD. – FEI 
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4. Ocenenie vedecko-výskumnej činnosti. 

Pán rektor, prof. Kmeť, poďakoval za reprezentáciu a ocenenie, ktoré získal  pracovník 
Technickej univerzity v Košiciach: 
 
V kategórii Inovátor roka získal ocenenie prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.  z Fakulty výrobných 
technológií so sídlom v Prešove TUKE za inovatívne technické riešenia v oblasti 
automatizácie a riadenia strojov a procesov chránené patentmi a úžitkovými vzormi. 

 
4. Kontrola uznesení z predchádzajúcej Vedeckej rady Technickej univerzity v Košiciach 

Vedecká rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie kontrolu uznesení zo 
zasadnutia Vedeckej rady Technickej univerzity v Košiciach 12. 04. 2019. Pán rektor, prof. 
Ing. Stanislav Kmeť, CSc., konštatoval, že uznesenia z predchádzajúcej Vedeckej rady 
Technickej univerzity v Košiciach mali informatívny charakter a boli splnené. 
 
5. Návrh na schválenie dodatku k Rokovaciemu poriadku  a schválenie Rokovacieho 

poriadku VR TUKE. 
 
Pán prorektor, prof. Weiss,  predložil Vedeckej rade TUKE návrh na schválenie dodatku č. 4 
k Rokovaciemu poriadku a návrh na schválenie Rokovacieho poriadku v zmysle zákona 
270/2018 Z.z. z 11.9.2018 a v zmysle zákona 95/2019 s účinnosťou od 1.5.2019. 

 

Uzn. 1/jún/2019 

Vedecká rada TUKE jednomyseľne schválila dodatok Rokovacieho poriadku a jednomyseľne 
schválila Rokovací poriadok TUKE. 

 
6. Návrhy na vymenovanie za profesorky 

Vedecká rada Technickej univerzity v Košiciach v zmysle § 1, ods. 3, písm. g) Rokovacieho 
poriadku Vedeckej rady Technickej univerzity v Košiciach prerokúva a schvaľuje návrhy na 
vymenovanie profesorov. 
 
a.) Doc. Ing. Iveta Vasková, PhD., dekanka  Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie 

Technickej univerzity v Košiciach predložila Vedeckej rade Technickej univerzity  
v Košiciach návrh na vymenovanie doc. Ing. Jarmily Trpčevskej, CSc., za profesorku 
 v študijnom odbore „environmentálne inžinierstvo“ a zároveň predstavila  doc.  Ing. 
Jarmilu Trpčevskú, CSc. 

 
Do diskusie k inauguračnej prednáške doc. Trpčevskej sa zapojili: prof. Pietriková, prof. 
Jandačka, RNDr. Kiraľvarga, prof. Kmeť. 

 
Inaugurantka na všetky kladené otázky odpovedala správne.  

Prítomní členovia Vedeckej rady Technickej univerzity v Košiciach následne v tajnom 
hlasovaní hlasovali o predloženom návrhu. 
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Výsledok tajného hlasovania: 

 
Počet členov VR 35 
Počet členov VR oprávnených hlasovať 35 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 28 
Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh  28 
Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu  0 
Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 0 
Počet neplatných hlasov 0 

 

Uzn. 2/jún/2019 

V zmysle § 5 ods. 6 vyhlášky MŠ SR 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko- 
pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Vedecká 
rada Technickej univerzity v Košiciach odporúča rektorovi Technickej univerzity v Košiciach 
predložiť ministerke školstva, vedy, výskumu a športu  SR návrh na vymenovanie doc. Ing. 
Jarmily Trpčevskej, CSc., za profesorku v  študijnom odbore „environmentálne inžinierstvo“. 

 
 
b.) Doc. Ing. Iveta Vasková, PhD., dekanka  Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie 

Technickej univerzity v Košiciach predložila Vedeckej rade Technickej univerzity v 
Košiciach návrh na vymenovanie doc. Ing. Márie Hagarovej, PhD., za profesorku v 
 študijnom odbore „materiály“ a zároveň predstavila  doc.  Ing. Máriu Hagarovú, PhD. 

 
Do diskusie k inauguračnej prednáške doc. Hagarovej sa zapojili: prof. Jandačka, prof. 
Pietriková, prof. Kmeť. 
Viacerí členovia VR TUKE vyjadrili podporné stanovisko na vymenovanie doc. Hagarovej za 
profesorku. 
 
Prof. Kvačkaj, ako predseda inauguračnej komisie sa zapojil do diskusie a prečítal nižšie 
uvedené stanovisko: 
Inauguračná komisia pre menovanie doc. Ing. Márii Hagarovej, PhD. za profesorku, na 
základe komplexnej analýzy predložených podkladov a inauguračnej prednášky dospela 
k nasledovnému hodnoteniu: 

a.) uchádzačka spĺňa kritéria TU v Košiciach a FMMR pre menovanie za profesorku, 
b.) vedecké výstupy uchádzačky sú v 67% v odbore „chémia“, teda mimo odbor 

inaugurácie 5.2.26 materiály. Vedecké výstupy v oblasti publikácii evidovaných 
v databáze CCC majú nasledovný charakter: 7xQ4, 2xQ3. Uchádzačka vedecky 
nepôsobí v príslušnom odbore  inauguračného konania.  

c.) uchádzačka neovplyvnila vývin príslušného odboru inauguračného konania  
vytvorením vedeckej školy, alebo originálnej všeobecne  uznávanej skupiny. Neboli 
predložené objavy, vynálezy, patenty, chýba vedenie vedeckých  projektov, pričom 
vedenie zahraničných projektov absentuje. 

d.) uchádzačka nie je v odbore inauguračného konania uznávanou vedeckou 
osobnosťou a jej vedecké práce nedosiahli medzinárodné uznanie. Vedecké práce 
nedosiahli medzinárodné uznanie, ktoré sa afirmuje cez citácie prác, nízky  h-
index=3. Neboli predložené medzinárodné ocenenia súvisiace napr. s „Invited 
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lecture, Key note lecture, Plenary lecture“, na medzinárodných vedeckých 
konferenciách.  

e.) uchádzačka vo verejnej rozprave k inauguračnej prednáške nevedela zodpovedať na 
dve zásadné otázky: 

- aký je osobný prínos pre vednú oblasť materiály, 
-     ako bude osobné ovplyvňovať perspektívy rozvoja odboru materiály. 

Inauguračná komisia na základe analýz, ako aj hodnotenia výstupov členom AK, odporúča 
Vedeckej rade FMMR Technickej univerzity v Košiciach neschváliť väčšinou hlasov návrh na 
vymenovanie doc. Ing. Márie Hagarovej, PhD. za profesorku v študijnom odbore 5.2.26 – 
materiály.  
 
K stanovisku prof. Kvačkaja sa vyjadrili: 
Prof. Kmeť, ktorý nesúhlasil so stanoviskom predsedu inauguračnej komisie, prof. Kvačkaja, 
že vedecké výstupy inaugurantky v odbore „chémia“ nie sú späté s odborom „materiály“, 
pričom uviedol viacero skutočností  o úzkej nadväznosti obidvoch odborov. Prof. Kmeť 
taktiež konštatoval, že Hirschov index v súčasnosti nie je v Kritériách na habilitácie docentov 
a vymenúvanie profesorov na Technickej univerzite v Košiciach a ani v požiadavkách AK SR. 
 
 Viceprezident U.S. Steel Košice, p. RNDr. Kiraľvarga vysoko hodnotil spoluprácu 
inaugurantky s výskumným strediskom  „Výskum a vývoj U.S. Steel Košice“. 
 
Inaugurantka na všetky kladené otázky členov Vedeckej rady TUKE odpovedala správne.  

Prítomní členovia Vedeckej rady Technickej univerzity v Košiciach následne v tajnom 
hlasovaní hlasovali o predloženom návrhu. 

 

Výsledok tajného hlasovania: 

 
Počet členov VR 35 
Počet členov VR oprávnených hlasovať 35 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 29 
Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh  26 
Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu  0 
Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 2 
Počet neplatných hlasov 1 

 

 

Uzn. 3/jún/2019 

V zmysle § 5 ods. 6 vyhlášky MŠ SR 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko- 
pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Vedecká 
rada Technickej univerzity v Košiciach odporúča rektorovi Technickej univerzity v Košiciach 
predložiť ministerke školstva, vedy, výskumu a športu  SR návrh na vymenovanie doc. Ing. 
Márie Hagarovej, PhD., za profesorku v  študijnom odbore „materiály“. 
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7. Návrh na schválenie čestného titulu Dr.h.c. 

 
Vedecká rada Technickej univerzity v Košiciach  prerokovala návrh dekana Fakulty 
výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove, Dr.h.c. prof. Ing. Jozefa Zajaca, CSc., na 
udelenie čestného titulu Technickej univerzity v Košiciach, pánovi  prof. Ing. Nicolaeovi 
Stelianovi Ungureanuovi, PhD., zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Cluj-Napoca, 
Rumunsko. Čestný titul (Dr.h.c.) Technickej univerzity v Košiciach je menovanému 
navrhovaný za jeho mimoriadny a významný podiel  na rozvoji medzinárodnej spolupráce 
s Technickou univerzitou v Košiciach  v oblasti výrobných technológií a výrobnej techniky a 
výraznému napomáhaniu vedeckého a pedagogického rastu tvorivých pracovníkov Fakulty 
výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove.  
 
Vedecká rada Technickej univerzity v zmysle § 12, ods. 1, písm. l) Zákona č. 131/2002 Z.z. o 
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodla  udeliť čestný titul 
Dr.h.c. Technickej univerzity v Košiciach prof. Ing. Nicolaeovi Stelianovi Ungureanuovi, PhD. 
 
Výsledok tajného hlasovania: 

Počet členov VR 35 

Počet členov VR oprávnených hlasovať 35 

Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 28 

Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh na udelenie 28 

Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu na udelenie 0 

Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 0 

Počet neplatných hlasov 0 
 

Uzn. 4/jún/2019 
 
Vedecká rada Technickej univerzity v Košiciach schválila návrh na udelenie titulu doctor 
honoris causa, prof. Ing. Nicolaeovi Stelianovi Ungureanuovi, PhD. 
 

8. Rôzne  

Na záver rokovania poďakoval pán rektor všetkým členom Vedeckej rady  Technickej 
univerzity v Košiciach za aktívnu účasť a poprial im príjemné prežitie prázdnin. 

 
 

 
 
 
                         
prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 

                              rektor TUKE 
 

 
Zapísala: MVDr. V. Geffertová 


