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ZZ  áá  pp  ii  ss    zzoo  zzaassaaddnnuuttiiaa  VVeeddeecckkeejj  rraaddyy  

  TTeecchhnniicckkeejj  uunniivveerrzziittyy  vv  KKooššiicciiaacchh  

  kkoonnaanneejj    ddňňaa  1155..  1111..  22001199 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Dňa 15. 11. 2019 sa uskutočnilo zasadnutie Vedeckej rady (VR) Technickej univerzity 
v Košiciach (TUKE)  s týmto programom: 
 

1. Schválenie programu VR TUKE. 
2. Odovzdanie menovacích dekrétov členom VR TUKE. 
3. Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku VR TUKE. 
4. Odovzdávanie docentských dekrétov.   
5. Kontrola uznesení z predchádzajúcej VR TUKE.  
6. Ocenenia výsledkov vedecko-výskumnej činnosti pracovníkov TUKE 

- Cena rektora TUKE za rok 2019 
- Cena za vedu a techniku 2019. 

7. Návrhy na vymenovanie za profesora. 
8. Návrhy na schválenie do funkcie „hosťujúci profesor“. 
9. Návrhy na schválenie čestného titulu Dr. h. c. 
10. Návrh na schválenie nových členov komisií VEGA na 8. funkčné obdobie. 
11. Rôzne. 

 
Zasadnutie otvoril a viedol pán rektor, Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. V úvode 
rokovania Vedeckej rady TUKE privítal všetkých prítomných členov vedeckej rady. Pán 
rektor potvrdil uznášania schopnosť vedeckej rady (prítomnosť  27 členov).  
 
1. Schválenie programu VR TUKE 

Pán rektor, Dr. h. c.  prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.,  predložil návrh programu rokovania 
Vedeckej rady TUKE. Dekan FBERG, Dr. h. c.  prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., požiadal 
o stiahnutie svojho návrhu na obsadenie funkcie hosťujúca profesorka, dipl. Ing. Dragane 
Jelisavac Erdeljan, PhD., z rokovania. Vedecká rada TUKE upravený program rokovania 
jednomyseľne schválila. 
 
2. Odovzdanie menovacích dekrétov novým členov VR TUKE. 

Pán rektor Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., odovzdal menovacie dekréty členom 
Vedeckej rady  TUKE. 
 
3. Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku VR TUKE. 

Pán prorektor, prof. Petráš,  predložil Vedeckej rade TUKE návrh na schválenie  Dodatku č. 5 
Rokovacieho poriadku VR TUKE v zmysle vyhlášky č. 246/2019 Z. z., s účinnosťou od 
15.11.2019. 
 
Uzn. 1/november/2019 
Vedecká rada TUKE jednomyseľne schválila Dodatok č.5 k Rokovaciemu poriadku Vedeckej 
rady TUKE s účinnosťou od 15.11.2019. 
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4. Odovzdanie docentských  dekrétov  

V súlade s ustanovením § 76, ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, ako aj podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z.  
o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov 
docent a profesor, rektor TUKE, Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., slávnostne odovzdal 
dekréty novej docentke a  novým docentom TUKE. 

Docentské dekréty  prevzali: 
1. doc. Ing. Dušan Medveď, PhD. – FEI 
2. doc. Ing. Miriam Pekarčíková, PhD. – SjF 
3. doc. Ing. Rudolf Jánoš, PhD. – SjF 
4. doc. Ing. Vladimír Simkulet, PhD. – FVT 
5. doc. Ing. Ľuboš Socha, PhD. et. PhD. – LF  

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

Vedecká rada TUKE berie na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE 
21. 06. 2019. Pán rektor, Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., konštatoval, že uznesenia 
z predchádzajúcej Vedeckej rady TUKE  boli splnené. 
 
6. Ocenenie vedecko-výskumnej činnosti. 

Pán rektor, prof. Kmeť, zablahoželal oceneným pracovníkom Technickej univerzity 
v Košiciach k získaným cenám a odovzdal im diplomy a ďakovný list. 
  
V súťaži „Cena rektora TUKE za rok 2019“ odovzdal diplomy pre jednotlivé kategórie 
nasledovne:  
 
V kategórii  „Vedec TUKE za rok 2019“ nominácia na ocenenie nebola doručená žiadna. 
 
V kategórii  „Vedec TUKE do 35 rokov za rok 2019“ komisia zodpovedne posúdila nominácie 
a rozhodla sa cenu „Vedec TUKE do 35 rokov za rok 2019“ rokov neudeliť. 
 
Cenu rektora za publikačnú činnosť v kategórii „vedecká monografia v technických vedách 
vydaná v roku 2019“ získala monografia s názvom: Green Roofs and Water Retention in 
Košice, Slovakia, vydaná vo vydavateľstve Springer, autorov: Ing. arch. Zuzana Poórová,   
a prof. Ing. Zuzana Vranayová, CSc., zo Stavebnej fakulty TUKE. 
 

Cenu rektora za publikačnú činnosť v kategórii „vedecký článok v roku 2019“,  získal článok 
s názvom: Ensemble feature selection using election methods and ranker clustering, 
publikovaný v časopise Information Sciences, vol. 480, (IF 5,52), Elsevier,  autorov: doc. Ing. 
Peter Drotár, PhD., Ing. Matej Gazda, prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD., z Fakulty 
elektrotechniky a informatiky TUKE. 

V súťaži „Cena za vedu a techniku 2019“ odovzdal ďakovný list: 

V súťaži Cena za vedu a techniku 2019, ktorú organizovalo Ministerstvo školstva, vedu, 
výskumu a športu SR v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku dňa 7.11.2019 v kategórii   
„Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov“ získala cenu Ing. Darina Dupláková, PhD., Ing. Paed 
IGIP z  Fakulty výrobných technológií so sídlom v Prešove TUKE. 
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7. Návrhy na vymenovanie za profesorov 

Vedecká rada TUKE v zmysle § 1, ods. 3, písm. g) Rokovacieho poriadku Vedeckej rady TUKE 
prerokúva a schvaľuje návrhy na vymenovanie profesorov. 
 
a) Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH, dekan  Strojníckej fakulty TUKE predložil 

Vedeckej rade TUKE návrh na vymenovanie doc. Ing. Radovana Hudáka, PhD., za 
profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania „biomedicínske 
inžinierstvo“ a zároveň predstavil  doc.  Ing. Radovana Hudáka, PhD. 

 
Do diskusie k inauguračnej prednáške doc. Hudáka sa zapojili: prof. Jandačka, prof. Kmeť. 

 
Inaugurant na všetky kladené otázky odpovedal správne.  

Prítomní členovia Vedeckej rady TUKE následne v tajnom hlasovaní hlasovali o predloženom 
návrhu. 

Výsledok tajného hlasovania: 

 
Počet členov VR 33 
Počet členov VR oprávnených hlasovať 33 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 27 
Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh  24 
Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu  2 
Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania  1 
Počet neplatných hlasov 0 

 
Uzn. 2/november/2019 
 
V zmysle § 6 ods. 8 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-
pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Vedecká rada 
TUKE odporúča rektorovi Technickej univerzity v Košiciach predložiť ministerke školstva, 
vedy, výskumu a športu  SR návrh na vymenovanie doc. Ing. Radovana Hudáka, PhD., za 
profesora v  odbore habilitačného konania a inauguračného konania „biomedicínske 
inžinierstvo“. 

 
b) Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH, dekan  Strojníckej fakulty TUKE predložil 

Vedeckej rade TUKE návrh na vymenovanie doc. Ing. Tomáša Brestoviča, PhD., za 
profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania „energetické stroje 
a zariadenia“ a zároveň predstavil  doc.  Ing. Tomáša Brestoviča, PhD. 

 
Do diskusie k inauguračnej prednáške doc. Brestoviča sa zapojili: Ing. Kiráľvarga, prof. Sovák, 
Ing. Ľach, prof. Kmeť. 

 
Inaugurant na všetky kladené otázky odpovedal správne.  

Prítomní členovia Vedeckej rady TUKE následne v tajnom hlasovaní hlasovali o predloženom 
návrhu. 

 

Výsledok tajného hlasovania: 
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Počet členov VR 33 
Počet členov VR oprávnených hlasovať 33 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 27 
Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh  27 
Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu  0 
Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 0 
Počet neplatných hlasov 0 

 

 
Uzn. 3/november/2019 
 
V zmysle § 6 ods. 8 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-
pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Vedecká rada 
TUKE odporúča rektorovi Technickej univerzity v Košiciach predložiť ministerke školstva, 
vedy, výskumu a športu  SR návrh na vymenovanie doc. Ing. Tomáša Brestoviča, PhD., za 
profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania „energetické stroje  
a zariadenia“. 

 
c) Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.,  dekan  Fakulty výrobných technológií so sídlom  

v Prešove predložil Vedeckej rade TUKE návrh na vymenovanie doc. Ing. Michala 
Hatalu, PhD., za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 
„výrobné technológie“ a zároveň predstavil  doc.  Ing. Michala Hatalu, PhD. 

 
Do diskusie k inauguračnej prednáške doc. Hatalu sa zapojili: prof. Kmeť 

 
Inaugurant na všetky kladené otázky odpovedal správne.  

Prítomní členovia Vedeckej rady TUKE následne v tajnom hlasovaní hlasovali o predloženom 
návrhu. 

Výsledok tajného hlasovania: 

 
Počet členov VR 33 
Počet členov VR oprávnených hlasovať 33 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 27 
Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh  27 
Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu  0 
Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 0 
Počet neplatných hlasov 0 

 
 
Uzn. 4/november/2019 
 
V zmysle § 6 ods. 8 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-
pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Vedecká rada 
TUKE odporúča rektorovi Technickej univerzity v Košiciach predložiť ministerke školstva, 
vedy, výskumu a športu  SR návrh na vymenovanie doc. Ing. Michala Hatalu, PhD., za 
profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania „výrobné technológie“. 
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8. Návrhy na schválenie do funkcie „hosťujúci profesor“. 

Vedecká rada TUKE prerokovala návrh dekana Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a 
geotechnológií  TUKE, Dr. h. c. prof. Ing. Michala Cehlára, PhD.,  na obsadenie funkcie  
„hosťujúci profesor“ Ing. Vincentovi Jakubovi, PhD., v študijnom programe „banské 
meračstvo a geodézia“, v súlade s § 12, ods. 1, písm. j)  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
Výsledok tajného hlasovania: 
 

Počet členov VR 33 

Počet členov VR oprávnených hlasovať 33 

Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 27 

Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh na udelenie 27 

Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu na udelenie 0 

Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 0 

Počet neplatných hlasov 0 
 

Uzn. 5/november/2019 
 
Vedecká rada TUKE schválila návrh na obsadenie funkcie „hosťujúci profesor“  
Ing. Vincentovi Jakubovi, PhD., v študijnom programe „banské meračstvo a geodézia“. 
 
9. Návrhy na schválenie čestného titulu Dr.h.c. 

a) Vedecká rada TUKE prerokovala návrh dekana Fakulty baníctva, ekológie, riadenia  
a geotechnológií  TUKE, Dr. h. c. prof. Ing. Michala Cehlára, PhD.,  na udelenie titulu 
doctor honoris causa, pánovi prof. Dr. Péterovi Szűcsovi, z Ústavu environmentálneho 
manažmentu, Univerzitav Miškovci, Fakulta zemských vied a inžinierstva, Maďarsko. 
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 hydrogeológie, geologického prieskumu a geoštatistiky, 
rozvoj pedagogiky, vedy a výskumu ako aj k výchove mladých tvorivých pracovníkov na 
Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE. 

 
Vedecká rada TUKE 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. Dr. Péterovi Szűcsovi. 
 
Výsledok tajného hlasovania: 
 

Počet členov VR 33 

Počet členov VR oprávnených hlasovať 33 

Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 27 

Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh na udelenie 27 

Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu na udelenie 0 

Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 0 

Počet neplatných hlasov 0 
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Uzn. 6/november/2019 

 
Vedecká rada TUKE schválila návrh na udelenie titulu doctor honoris causa, prof. Dr. 
Péterovi Szűcsovi. 
 
b) Vedecká rada TUKE prerokovala návrh rektora Technickej univerzity v Košiciach, Dr. h. c. 

prof. Ing. Stanislava Kmeťa, CSc., na udelenie titulu doctor honoris causa, pánovi  prof. 
Ing. Károly Jármaiovi, DSc., z Fakulty strojného inžinierstva a informatiky na Univerzite 
v Miškovci. Čestný titul (Dr.h.c.) Technickej univerzity v Košiciach je menovanému 
navrhovaný za aktívnu spoluprácu s Technickou univerzitou v Košiciach a jej Stavebnou 
a Strojníckou fakultou, ako výraz ocenenia dlhoročnej vedeckej spolupráce, 
prednáškového pôsobenia,  kooperácie v rámci spoločných medzinárodných projektov 
a podporu našej inštitúcie. 

 
Vedecká rada TUKE 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. Károly Jármaiovi, DSc. 
 
Výsledok tajného hlasovania: 
 

Počet členov VR 33 

Počet členov VR oprávnených hlasovať 33 

Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 27 

Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh na udelenie 27 

Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu na udelenie 0 

Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 0 

Počet neplatných hlasov 0 
 

Uzn. 7/november/2019 

 
Vedecká rada TUKE schválila návrh na udelenie titulu doctor honoris causa, prof. Ing. Károly 
Jármaiovi, DSc. 
 
10. Návrh na schválenie nových členov komisií VEGA na 8. funkčné obdobie. 

Pán rektor, Dr. h. c. prof.  Ing. Stanislav Kmeť, CSc., predložil Vedeckej rady TUKE návrh 
kandidátov na nových členov komisií VEGA MŠVVaŠ SR. Dekanka FMMR, doc. Ing. Iveta 
Vasková, PhD., požiadala o doplnenie pôvodného návrhu na nových členov VEGA o: 

- do komisie č. 6 - prof. Ing. Beatrice Plešingerová, CSc. 
- do komisie č. 2 - doc. Ing. Jaroslav Legemza, PhD.  

Uzn. 8/november/2019 
 

Vedecká rada TUKE schválila doplnený návrh kandidátov na menovanie nových členov 
komisií VEGA. 
 
11. Rôzne  

Pán rektor oznámil členom Vedeckej rady TUKE návrh termínov rokovaní VR v roku 2020. 
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Navrhované termíny sú: 

17.04.2020 

19.06.2020 

23.10.2020 

11.12.2020 

 
Dekan FBERG, Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., informoval VR TUKE, že na základe 
konania 120 univerzít vzniklo združenie univerzít pod záštitou UNESCO, ktoré združuje aj 
FBERG a vďaka tomu sa TUKE stáva referenčnou univerzitou UNESCO centra na Slovensku. 
Aktivita nadväzuje na predošlé aktivity FBERG v Rusku na univerzitách v Kemerove  
a v Petrohrade. 

Na záver rokovania poďakoval pán rektor všetkým členom Vedeckej rady Technickej 
univerzity v Košiciach za aktívnu účasť. 

 
                       

 
 
 
Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 

                                   rektor TUKE 
 

 
Zapísala: MVDr. Valéria Geffertová 
 
 
 


