
ZZ  á z n a m   zo zasadnutia Vedeckej rady TU vá z n a m   zo zasadnutia Vedeckej rady TU v  KošiciachKošiciach
  konanej konanej   dňa 25.6.2010dňa 25.6.2010

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 DrSc. 

5. Návrh kritérií na habilitácie docentov a vymenúvanie profesorov 

6. Návrh na schválenie čestného titulu Dr.h.c.

7. Rôzne

Zasadnutie  otvoril  a viedol  pán  rektor,  prof.  A.  Čižmár,  CSc.  V úvode  rokovania  Vedeckej  rady
Technickej univerzity v Košiciach (ďalej „VR TUKE“)  privítal  všetkých prítomných členov VR TUKE,
hlavne  predstaviteľov  partnerských  univerzít.  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  vedecko-pedagogických  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. PhDr. Mária ANTOŠOVÁ, PhD.
2. doc. Ing. Peter TAUŠ, PhD.
3. doc. Ing. Michal BALOG, CSc.
4. doc. Ing. Ján LABUN, PhD.
5. doc. Ing. Ladislav LUKÁČ, PhD.

Na Hutníckej fakulte sa habilitoval aj doc. Ing. Miroslav Boča, PhD. z Ústavu anorganickej chémie SAV
v Bratislave a na Strojníckej fakulte sa habilitoval doc. Ing. Vladimír Rudy, PhD., ktorí sa odovzdávania
dekrétov nemohli 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 Strojníckej fakulty TU
v Košiciach Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD. predložil VR TUKE návrh na vymenovanie
za profesora doc. Ing. Františka Greškoviča, CSc. v študijnom odbore „strojárske technológie a
materiály“. Predseda inauguračnej komisie prof. Ing. Emil Spišák, CSc., predstavil kandidáta a
predniesol návrh na vymenovanie.

Do diskusie  k inauguračnej  prednáške  doc.  Greškoviča  sa  zapojili:  prof.  Čižmár,  prof.  Kmeť,  prof.
Juhás.
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Výsledok tajného hlasovania:

Počet členov VR TUKE 36
Počet členov VR oprávnených hlasovať 36
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 28
Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh 27
Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu 1
Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 0
Počet neplatných hlasov 0

Uzn. 1/jún/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  SR návrh  na  vymenovanie  doc.  Ing.  Františka  Greškoviča,  CSc.,  za
profesora v študijnom odbore „strojárske technológie a materiály“.

b) Vedecká  rada TUKE v zmysle  §  1,  ods.  3,  písm. g)  Rokovacieho poriadku VR TUKE
prerokúva a schvaľuje návrhy na vymenovanie profesorov. Dekan Stavebnej fakulty TUKE doc.
Ing. Vincent Kvočák, PhD., predložil VR TUKE návrh na vymenovanie za profesorku doc. Ing.
Máriu Kozlovskú,  PhD. v   študijnom odbore „stavebníctvo“.  Predseda inauguračnej  komisie
prof. Ing. Dušan Katunský, CSc. predstavil kandidátku a predniesol návrh na vymenovanie.

Do diskusie k inauguračnej prednáške doc. Kozlovskej sa zapojili: prof. Sinay,  prof. Virčíková, prof.
Čižmár, prof. Weiss.

Výsledok tajného hlasovania:

Počet členov VR 36
Počet členov VR oprávnených hlasovať 36
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 28
Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh 27
Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu 0
Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 1
Počet neplatných hlasov 0

Uzn. 2/jún/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 SR návrh na vymenovanie doc. Ing. Máriu Kozlovskú, PhD. za profesorku
v  študijnom odbore „stavebníctvo“.

c) Vedecká  rada TUKE v zmysle  §  1,  ods.  3,  písm. g)  Rokovacieho poriadku VR TUKE
prerokúva a schvaľuje návrhy na vymenovanie profesorov. Dekan Leteckej fakulty TUKE doc.
RNDr. František Olejník, CSc., predložil VR TUKE návrh na vymenovanie za profesora doc.
Ing.  Františka  Adamčíka,  CSc.  v   študijnom  odbore  „elektronika“.  Predseda  inauguračnej
komisie prof. Ing. Lazar, CSc. predstavil kandidáta a predniesol návrh na vymenovanie.
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Do diskusie k inauguračnej  prednáške doc. Adamčíka sa zapojili:  prof.  Sabol,  prof.  Virčíková,  prof.
Kmeť, prof. Weiss.

Výsledok tajného hlasovania:

Počet členov VR 36
Počet členov VR oprávnených hlasovať 36
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 29
Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh 26
Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu 1
Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 2
Počet neplatných hlasov 0

Uzn. 3/jún/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  SR  návrh  na  vymenovanie  doc.  Ing.  Františka  Adamčíka,  CSc.  za
profesora v  študijnom odbore „elektronika“.

4. Návrh na udelenie titulu DrSc.

P. dekan HF, prof. Ing. Karel Tomášek, CSc. predložil VR TUKE návrh na udelenie titulu DrSc.
pánovi Ing. Karlovi Sakslovi, CSc. VR TUKE sa zúčastnil aj člen komisie pre  obhajoby DDP vo
vednom odbore  020702 „fyzikálna metalurgia“ prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc., ktorý podal výklad
prínosu doktorskej dizertácie pána Ing. Karla Saksla, CSc., pre rozvoj daného vedného odboru.
  
Na základe úspešnej obhajoby doktorskej dizertačnej práce na tému „Structure and stability of
rapidly  solidified  alloys“  pred  komisiou  vo  vednom odbore  020702 „fyzikálna  metalurgia“  dňa
27.5.2010  a v zmysle  §  12,  ods.  1,  písm.  l)  zákona  č.  131/2002  Z.z.  o  vysokých  školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vedecká rada TUKE tajným hlasovaním rozhodla udeliť
vedeckú hodnosť  „doktor vied“ pánovi Ing. Karlovi Sakslovi, CSc.,  

Výsledok tajného hlasovania:

Počet členov VR 36
Počet členov VR oprávnených hlasovať 36
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 29
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 1
Počet neplatných hlasov 0

Uzn   4/jún/2010
VR TU v Košiciach na základe tajného hlasovania rozhodla  udeliť  Ing. Karlovi Sakslovi, CSc.,
titul „DOCTOR SCIENTARIUM“ (DrSc.)

5. Návrh kritérií na habilitácie docentov a vymenúvanie profesorov

Dekani fakúlt predniesli jednotlivé návrhy  kritérií na  habilitácie docentov a inauguráciu profesorov.
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Uzn. 5/jun/2010
Vedecká rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje  Kritériá na habilitácie docentov a na

vymenúvanie profesorov na fakultách:  FBERG, HF, SjF, FEI, SvF a FVT. 

6.   Návrh na udelenie čestného  titulu Dr.h.c.

Vedecká rada TU v Košiciach prerokovala návrh dekana Fakulty elektrotechniky a informatiky prof. Ing.
Liberiosa Vokorokosa, PhD., na udelenie čestného titulu TUKE, pánovi doc. Dr. dipl. Ing. Józsefovi
Gátimu,  kancelárovi  Óbuda University.  Čestný  titul  (Dr.h.c.)  TUKE je  menovanému navrhovaný za
mimoriadny  prínos  v  oblasti  využívania  a aplikácie  prvkov,  metód  a prostriedkov  automatizácie
a umelej  inteligencie  pri  navrhovaní  a prevádzkovaní  robotických   komplexov a aktívnu  spoluprácu
s TUKE. 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 doc. Dr. dipl. Ing. Józsefovi Gátimu.

Výsledok tajného hlasovania:
Počet členov VR 36
Počet členov VR oprávnených hlasovať 36
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 27
Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh na udelenie 24
Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu na udelenie 1
Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 2
Počet neplatných hlasov 0

Uzn. 6/jun/2010
VR  TUKE schvaľuje návrh  na  udelenie  titulu  doctor  honoris  causa,  doc.  Dr.  dipl.  Ing.  Józsefovi
Gátimu.

7. Rôzne

Na záver rokovania VR TUKE poďakoval pán rektor všetkým členom VR TUKE za účasť a poprial
im veľa oddychu počas prázdninového obdobia.

Dr.h.c. prof. Ing. Anton  Čižmár, CSc.    
                             rektor TUKE

Zapísala: MVDr. V. Geffertová
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