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ZZ  áá  pp  ii  ss    zzoo  zzaassaaddnnuuttiiaa  VVeeddeecckkeejj  rraaddyy  

  TTeecchhnniicckkeejj  uunniivveerrzziittyy  vv  KKooššiicciiaacchh  

  kkoonnaanneejj    ddňňaa  2211..1111..22001144 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Dňa 21.11.2014 sa uskutočnilo zasadnutie Vedeckej rady Technickej univerzity v Košiciach 
s týmto programom: 
 
P r o g r a m:   
 

1. Kontrola uznesení z predchádzajúcej VR TUKE 

2. Odovzdávanie docentských dekrétov   

3. Ocenenie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti  

4. Inauguračné konania  

5. Rôzne 

 
Zasadnutie otvoril a viedol pán rektor, Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. V úvode 
rokovania Vedeckej rady Technickej univerzity v Košiciach privítal všetkých prítomných 
členov vedeckej rady. Program bol členmi Vedeckej rady Technickej univerzity v Košiciach 
schválený. Pán rektor potvrdil uznášania schopnosť vedeckej rady (prítomnosť 22 členov).  
 

1. 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 20.6.2014. Pán rektor, Dr.h.c. 
prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., konštatoval, že uznesenia z predchádzajúcej Vedeckej rady 
Technickej univerzity v Košiciach 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 Technickej univerzity v Košiciach, Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, 
CSc., slávnostne odovzdal menovacie dekréty novým docentom Technickej univerzity v 
Košiciach. 

Docentské dekréty prevzali: 
1. doc. Ing. doc. Ing. Peter KAPALO, PhD.  – Stavebná fakulta TUKE 
2. doc. Ing. Alexander HOŠOVSKÝ, PhD. – FVT TUKE so sídlom v Prešove 

 Odovzdávania docentských dekrétov sa nezúčastnil: 
3. doc. Ing. Róbert BIDULSKÝ, PhD.– Hutnícka fakulta TUKE. 
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3. Ocenenie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti 

Pán rektor, prof. Čižmár, poďakoval za reprezentáciu a propagáciu Technickej 
univerzity v Košiciach pracovníkom Technickej univerzity v Košiciach, prof. Ing. T.  
Havlíkovi, CSc. a prof. Ing. A. Miškufovej, PhD., z Hutníckej  fakulty TUKE, ktorí získali 
ocenenie  Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2013 a prof. RNDr. I. 
Podlubnému, DrSc., z FBERG za udelenie „Prémie za výnimočný vedecký ohlas na jedno 
dielo“. 

 

4. Inauguračné konania  

a) 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. Prof.  Ing. Jozef Zajac, CSc., dekan  
Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove 
predložil Vedeckej rade Technickej univerzity v Košiciach návrh na vymenovanie doc. 
Ing. Antona Pandu, PhD., za profesora v  študijnom odbore „výrobné technológie“  
a ako predseda inauguračnej komisie predstavil kandidáta. 

Do diskusie k inauguračnej prednáške doc. Pandu sa zapojili:  
prof. Čižmár – aká bola charakteristika použitých vedeckých metód a postupov, 
prof. Spišák – aké boli použité vstupné parametre pri analýze ložísk, 
prof. Kmeť – aké numerické modely boli použité, 
doc. Olčák – aké sú charakteristické vlastnosti komponentov použitých pri výrobe valivých 
ložísk, 
Ing. Pitorák – možnosť uplatnenia výsledkov vedy a výskumu v praxi. 
V neverejnom zasadnutí návrh podporil prof. Spišák. 
 

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

Výsledok tajného hlasovania: 

 
Počet členov VR 28 
Počet členov VR oprávnených hlasovať 28 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 21 
Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh  20 
Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu  1 
Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 0 
Počet neplatných hlasov 0 

 

Uzn. 1/november/2014 

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 ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu  SR návrh na vymenovanie doc. Ing. 
Antona Pandu, PhD., za profesora v  študijnom odbore „výrobné technológie“. 
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b) 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. Doc. Dr.  Ing. Peter Horňak, dekan   
Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach predložil Vedeckej rade Technickej 
univerzity v Košiciach návrh na vymenovanie doc. Ing. Beatrice Plešingerovej, CSc., za 
profesorku v  študijnom odbore „anorganické technológie a materiály“ a  predseda 
inauguračnej komisie, prof. Ing. Pavel Raschman, CSc.,  predstavil kandidátku. 

 
Do diskusie k inauguračnej prednáške doc. Plešingerovej sa zapojili:  
prof. Čižmár – výučba na fakulte umení, 
prof. Sinay – vysvetlenie, aká je charakteristika „korózia skla“. 

 

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

Výsledok tajného hlasovania: 

 
Počet členov VR 28 
Počet členov VR oprávnených hlasovať 28 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 22 
Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh  22 
Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu  0 
Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 0 
Počet neplatných hlasov 0 

 

Uzn. 2/november/2014 

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 ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu  SR návrh na vymenovanie doc. Ing. 
Beatrice Plešingerovej, CSc., za profesorku v  študijnom odbore „anorganické technológie a 
materiály“. 

 

c) 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. Prof.  Ing. Vincent Kvočák, PhD., dekan  
Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach predložil Vedeckej rade 
Technickej univerzity v Košiciach návrh na vymenovanie doc. RNDr. Adriany 
Eštokovej, PhD., za profesorku v  študijnom odbore „environmentálne inžinierstvo“ 
a predsedníčka inauguračnej komisie, prof. RNDr. Nadežda Števulová, PhD., 
predstavila kandidátku. 

Do diskusie k inauguračnej prednáške doc. Eštokovej sa zapojili:  

prof. Čižmár – charakteristika použitých vedeckých metód, otázka skrátenia stavebných 
procesov, v čom nastal prelom, že znečistenie životného prostredia je menšie, 

prof. Raschman – postup pri analýze chemických vzoriek, 

doc. Horňak – šesťmocný chróm a cementy, otázka  limitov, aká je minimálna prípustná 
teplota pre betonárske práce, 
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doc. Olčák – metódy na sledovanie dynamiky tvrdnutia betónu, či stačí sledovanie viazania  
sa vody. 

 

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

Výsledok tajného hlasovania: 
Počet členov VR 28 
Počet členov VR oprávnených hlasovať 28 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 22 
Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh  20 
Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu  1 
Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 0 
Počet neplatných hlasov 1 

 

Uzn. 3/november/2014 

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 ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu  SR návrh na vymenovanie doc. RNDr. 
Adriany Eštokovej, PhD., za profesorku v  študijnom odbore „environmentálne inžinierstvo“. 

d) 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. Prof.  Ing. Vincent Kvočák, PhD., dekan  
Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach predložil Vedeckej rade 
Technickej univerzity v Košiciach návrh na vymenovanie doc. Ing. Danice 
Fazekašovej, CSc. za profesorku v  študijnom odbore „environmentálne inžinierstvo“ 
a predsedníčka inauguračnej komisie, prof. RNDr. Nadežda Števulová, PhD., 
predstavila kandidátku. 

Do diskusie k inauguračnej prednáške doc. Fazekašovej sa zapojili:  
prof. Čižmár – vysvetlenie pojmu „environmentálna záťaž“, 
prof. Kmeť –   hrozby ovplyvňujúce pôdny ekosystém do budúcnosti, 
prof. Trebuňa – projekty v rámci Horizontu 2020 sú zamerané na odstraňovanie 
environmentálnej záťaže, 
doc. Horňak – či existujú mapy environmentálnych záťaží, vidí možnú spoluprácu 
s Hutníckou fakultou TUKE. 

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

 

Výsledok tajného hlasovania: 
Počet členov VR 28 
Počet členov VR oprávnených hlasovať 28 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 22 
Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh  17 
Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu  1 
Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 4 
Počet neplatných hlasov 0 
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Uzn. 4/november/2014 

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 ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu  SR návrh na vymenovanie doc. Ing. 
Danice Fazekašovej, CSc., za profesorku v  študijnom odbore „environmentálne 
inžinierstvo“. 

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

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

 
Zapísala: MVDr. V. Geffertová 
 
 
 
 
 


