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Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Dňa 28.10.2016 sa uskutočnilo zasadnutie Vedeckej rady Technickej univerzity v Košiciach 
s týmto programom: 
 

1. Schválenie programu VR TUKE. 
2. Odovzdávanie docentských dekrétov.   
3. Kontrola uznesení z predchádzajúcej VR TUKE. 
4. Vymenúvacie konania za profesora 
5. Návrh kritérií na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na hutníckej fakulte. 
6. 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 25 
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. 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, prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., 
slávnostne odovzdal dekréty novým docentom Technickej univerzity v Košiciach. 

Docentské dekréty prevzali: 
 
doc. Ing. Ladislav FŐZŐ, PhD. - LF 
doc. Ing. Pavol KURDEL, PhD. - LF 
doc. Ing.  Ľubomír ŠTRBA, PhD. - FBERG 
doc. Ing.  Marian ŠOFRANKO, PhD. - FBERG 
doc. Ing.  Peter IŽOL, PhD. - SjF 
doc. Ing. Samer KHOURI, PhD. -  FBERG 
doc. Ing. Patrik FLEGNER, PhD. - FBERG 
doc. Ing. Ingrid DELYOVÁ, PhD. - SjF 
doc. Ing. Dagmar DRAGANOVSKÁ, PhD. - SjF 

 

Odovzdávania docentských dekrétov sa nezúčastnili: 
doc. RNDr.  Jana DADOVÁ, PhD.  - SvF 
doc. Mgr. Mário MOLOKÁČ, PhD. -  FBERG 
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3. 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 8.4.2016. Pán rektor, prof. Ing. 
Stanislav Kmeť, CSc., konštatoval, že uznesenia z predchádzajúcej Vedeckej rady Technickej 
univerzity v Košiciach mali informatívny charakter. 

4. Vymenúvacie 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. František Adamčík, CSc., dekan  Leteckej fakulty Technickej univerzity v 
Košiciach predložil Vedeckej rade Technickej univerzity v Košiciach návrh na 
vymenovanie doc. Ing. Jána Piľu, PhD., za profesora v  študijnom odbore „motorové 
vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá“ a zároveň predstavil kandidáta. 

 
Do diskusie k inauguračnej prednáške doc. Piľu sa zapojili: prof. Prof. Samuely, Ing. 
Kiraľvarga, prof. Čižmár, prof. Kmeť, prof. Pietriková, prof. Sovák. 
 

Inaugurant na všetky kladené otázky odpovedal správne.  

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

Výsledok tajného hlasovania: 
Počet členov VR 32 
Počet členov VR oprávnených hlasovať 32 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 25 
Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh  24 
Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu  1 
Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 0 
Počet neplatných hlasov 0 

 

Uzn. 1/okt/2016 

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. 
Jána Piľu, PhD., za profesora v  študijnom odbore „motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode 
a lietadlá“. 

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. 

Prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD., dekan  Fakulty elektrotechniky a informatiky 
Technickej univerzity v Košiciach predložil Vedeckej rade Technickej univerzity v 
Košiciach návrh na vymenovanie doc. Ing. Pavla Galajdu, CSc., za profesora v 
 študijnom odbore „telekomunikácie“. Kandidáta predstavil predseda inauguračnej 
komisie, prof. Ing. Jozef Juhár, CSc. 
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Do diskusie k inauguračnej prednáške doc. Galajdu sa zapojili: prof. Prof. Kmeť, prof. Čižmár, 
prof. Živčák. 
 

Inaugurant na všetky kladené otázky odpovedal správne.  

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

Výsledok tajného hlasovania: 

 
Počet členov VR 32 
Počet členov VR oprávnených hlasovať 32 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 25 
Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh  24 
Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu  0 
Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 1 
Počet neplatných hlasov 0 

 

Uzn. 2/okt/2016 

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. 
Pavla Galajdu, CSc., za profesora v  študijnom odbore „telekomunikácie“. 

 

5. Návrh kritérií na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na hutníckej fakulte. 

Dekanka Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach predniesla návrh  kritérií na  
obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na hutníckej fakulte. 

 

Uzn. 3/okt/2016 
Vedecká rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje  Kritériá na obsadzovanie funkcií 
profesorov a docentov na  Hutníckej fakulte  Technickej univerzity v Košiciach. 

 

6. Rôzne  

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

 
 
 
                        v.r. 
prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 

                              rektor TUKE 
 

 
Zapísala: MVDr. V. Geffertová 


