Z á z n a m zo zasadnutia Vedeckej rady TU v Košiciach
konanej dňa 26.11.2010
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
P r o g r a m:

1. Kontrola uznesení z predchádzajúcej VR TUKE
2. Odovzdávanie docentských dekrétov
3. Inauguračné konania
4. Návrh na schválenie čestného titulu Dr.h.c.
5. Návrh na schválenie do funkcie hosťujúcich profesorov
6.

Rôzne
návrh nového člena komisie VEGA
- návrh na schválenie zásad udeľovania titulov
„profesor emeritus“
- návrh kritérií na habilitácie docentov a vymenúvanie
profesorov

Zasadnutie otvoril a viedol pán rektor, Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár,
CSc. V úvode rokovania Vedeckej rady Technickej univerzity v Košiciach
(ďalej „VR TUKE“) privítal všetkých prítomných členov VR TUKE, hlavne
novú členku VR TUKE, prof. Ing. Tatianu Čorejovú, PhD. a odovzdal jej
menovací dekrét. Oboznámil prítomných s programom rokovania VR
TUKE. Program bol členmi VR TUKE schválený. Pán rektor potvrdil
uznášania schopnosť VR (prítomnosť 27 členov/členiek).
1. Kontrola uznesení z predchádzajúcej VR TUKE.
Vedecká rada TUKE berie na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutí VR
TUKE a konštatuje, že uznesenia
z predchádzajúcej VR TUKE mali
informatívny charakter.
2. Odovzdávanie 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 vedeckopedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent
a profesor rektor TUKE, prof. A. Čižmár, CSc. slávnostne odovzdal
menovacie dekréty novým docentom TUKE.
Dekréty si prevzali:

1. doc. Ing. Vladimír IVANČO, CSc.
2. doc. Ing. Ján KMEC, CSc.
3. doc. Ing. Alena SIČÁKOVÁ, PhD.
4. doc. Ing. Martin FUJDA, PhD.
5. doc. Ing. Martin MANTIČ, PhD.
6. doc. Ing. Lýdia SOBOTOVÁ, PhD.
7. doc. Ing. Robert GREGA, PhD.
8. doc. Ing. Ján PIĽA, PhD.
9. doc. Ing. Vladislav MAXIM, PhD.
10.doc. MUDr. Theodoz MOLČÁNYI, CSc.
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Na Leteckej fakulte sa habilitovala aj doc. RNDr. Eva Komová, PhD. ktorá
sa odovzdávania dekrétov nemohla zúčastniť.
3. Inauguračné konanie
a)

Vedecká rada TU v Košiciach v zmysle § 1, ods. 3, písm. g)
Rokovacieho poriadku VR TUKE prerokúva a schvaľuje návrhy na
vymenovanie profesorov. Dekan Fakulty výrobných technológií
TUKE so sídlom v Prešove prof. Ing. Jozef Novák - Marcinčin, PhD.
predložil VR TUKE návrh na vymenovanie za profesora doc. Ing. Jána
Paška, CSc. v študijnom odbore „výrobné technológie“. Pán dekan
ako predseda inauguračnej komisie predstavil kandidáta a
predniesol návrh na vymenovanie.

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

36
36
26
24
0
2
0

Uzn. 1/novem/2010
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 VR TUKE odporúča rektorovi TUKE predložiť ministrovi
školstva, vedy, výskumu a športu SR návrh na vymenovanie doc. Ing.
Jána Paška, CSc., za profesora v študijnom odbore „výrobné technológie“.
b)

Vedecká rada TUKE v zmysle § 1, ods. 3, písm. g) Rokovacieho
poriadku VR TUKE prerokúva a schvaľuje návrhy na vymenovanie
profesorov. Dekan Strojníckej fakulty TUKE Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav
Badida, PhD., predložil VR TUKE návrh na vymenovanie za profesora
doc. MUDr. Jozefa Rosinu, Ph.D., v
študijnom odbore
„biomedicínske inžinierstvo“. Predseda inauguračnej komisie Dr.h.c.
prof. Ing. Jozef Živčák, PhD. predstavil kandidáta a predniesol návrh
na vymenovanie.

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

36
36
27
27
0
0
0
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Uzn. 2/novem/2010
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 VR TUKE odporúča rektorovi TUKE predložiť ministrovi
školstva, vedy, výskumu a športu SR návrh na vymenovanie doc. MUDr.
Jozefa Rosinu, Ph.D., za profesora v študijnom odbore „biomedicínske
inžinierstvo“.
c)

Vedecká rada TUKE v zmysle § 1, ods. 3, písm. g) Rokovacieho
poriadku VR TUKE prerokúva a schvaľuje návrhy na vymenovanie
profesorov. Predseda inauguračnej komisie prof. Ing. Ján Kollár, CSc.
predložil VR TUKE návrh na vymenovanie za profesora doc. Ing. Jána
Paraliča, PhD., v študijnom odbore „hospodárska informatika“.

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

36
36
27
26
0
0
1

Uzn. 3/novem/2010
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 VR TUKE odporúča rektorovi TUKE predložiť ministrovi
školstva, vedy, výskumu a športu SR návrh na vymenovanie doc. Ing.
Jána Paraliča, PhD., v študijnom odbore „hospodárska informatika“.
d)

Vedecká rada TUKE v zmysle § 1, ods. 3, písm. g) Rokovacieho
poriadku VR TUKE prerokúva a schvaľuje návrhy na vymenovanie
profesorov. Dekan Strojníckej fakulty TUKE Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav
Badida, PhD., predložil VR TUKE návrh na vymenovanie za profesora
doc. Ing. Jozefa Bocka, PhD., v študijnom odbore „aplikovaná
mechanika“. Predseda inauguračnej komisie Dr.h.c. mult. prof. Ing.
František Trebuňa, CSc. predstavil kandidáta a predniesol návrh na
vymenovanie.

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

36
36
26
25
0
1
0
3

Uzn. 4/novem/2010
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 VR TUKE odporúča rektorovi TUKE predložiť ministrovi
školstva, vedy, výskumu a športu SR návrh na vymenovanie doc. Ing.
Jozefa Bocka, PhD., za profesora v študijnom odbore „aplikovaná
mechanika“.

4.

Návrh na udelenie čestného titulu Dr.h.c.

Vedecká rada TU v Košiciach prerokovala návrh rektora TUKE, prof. Ing.
Antona Čižmára, CSc., na udelenie čestného titulu TUKE, pánovi
Norbertovi Schürmannovi, predsedovi predstavenstva a generálnemu
riaditeľovi, Východoslovanská energetika, a.s. Čestný titul (Dr.h.c.) TUKE
je menovanému navrhovaný za významné prispievanie k synergii a
rozvoju spolupráce medzi VSE a Technickou univerzitou v Košiciach.
Vedecká rada TUKE v zmysle § 12, ods. 1, písm. M) Zákona č. 131/2002
Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
rozhodla udeliť čestný titul Technickej univerzity v Košiciach Norbertovi
Schürmannovi.
Výsledok tajného hlasovania:
Počet členov VR
Počet členov VR oprávnených hlasovať
Počet prítomných členov VR oprávnených
hlasovať
Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh na
udelenie
Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu na
udelenie
Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania
Počet neplatných hlasov

36
36
25
24
0
1
0

Uzn. 5/novem/2010
VR TUKE schvaľuje návrh na udelenie titulu doctor honoris causa,
Norbertovi Schürmannovi.
5. Návrh na schválenie hosťujúcich profesorov
a) Vedecká rada TU v Košiciach na základe návrhu dekana Leteckej
fakulty a v súlade s § 12, ods. 1, písm. j) zákona č. 131/2002 Z.z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tajným
hlasovaním schvaľuje obsadenie funkcie hosťujúceho profesora na
Leteckej fakulte doc. dr. inž. Januszom Ziólkowskim na dobu 2 rokov
v odbore „doprava“.
Výsledok tajného hlasovania:
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Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet

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

36
36
26
26
0
0
0

b) Vedecká rada TU v Košiciach na základe návrhu dekana Ekonomickej
fakulty a v súlade s § 12, ods. 1, písm. j) zákona č. 131/2002 Z.z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tajným
hlasovaním schvaľuje obsadenie funkcie hosťujúceho profesora na
Ekonomickej fakulte TUKE Dr.h.c. Ernstom Andreasom Zieglerom na
dobu 2 rokov v odbore „verejná správa a regionálny rozvoj“.
Výsledok tajného hlasovania:
Počet členov VR
Počet členov VR oprávnených hlasovať
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať
Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh
Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu
Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania
Počet neplatných hlasov

36
36
27
26
0
1
0

6. Návrh nového člena komisie VEGA
Pán rektor, prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., predložil VR TUKE návrh na
nového člena komisie VEGA č. 6.
Uzn. 6/novem/2010
Vedecká rada TU v Košiciach jednomyseľne schválila návrh na menovanie
člena komisie VEGA č. 6,
prof. Ing. Dušana Katunského, PhD. zo
Stavebnej fakulty.
7. Návrh na schválenie zásad udeľovania titulov „profesor
emeritus“
Zákonom 199/2010 Z.z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, bola schválená novela - posun
veku vysokoškolských učiteľov v pracovnom pomere na 70 rokov
(profesor emeritus starší ako 70 rokov). V tejto súvislosti bolo potrebné
upraviť vnútorné predpisy TUKE. P. prorektor prof. Ing. Stanislav Kmeť,
CSc. predložil VR TUKE návrh na schválenie zásad udeľovania titulov
„profesor emeritus“.
Uzn. 7/novem/2010
Vedecká rada TU v Košiciach jednomyseľne schválila dodatok č. 1,
Rokovacieho poriadku VR TUKE Zásady udeľovania titulov „profesor
emeritus“.
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8. Návrh kritérií
profesorov

na

habilitácie

docentov

a vymenúvanie

Dekan Ekonomickej fakulty, prof. RNDr. Vincent Šoltés, CSc. predniesol
návrh kritérií na habilitácie docentov a na vymenúvanie profesorov na
Ekonomickej fakulte podľa zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Uzn. 8/novem /2010
Vedecká rada Technickej univerzity v Košiciach jednomyseľne
schvaľuje „Kritériá na habilitácie docentov a na vymenúvanie profesorov“
na Ekonomickej fakulte.
9.

Rôzne
Na záver rokovania VR TUKE poďakoval pán rektor všetkým členom VR
TUKE za účasť .

Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár,
CSc.
rektor TUKE
Zapísala: MVDr. V. Geffertová
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