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Prítomní:  podľa prezenčnej listiny

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. Návrh na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“ 

6. Návrh nových členov do komisií KEGA

7. Rôzne

 

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.  Oboznámil  prítomných 
s programom rokovania VR TUKE. Program bol členmi VR TUKE schválený.  Pán 
rektor potvrdil uznášania schopnosť VR (prítomnosť  26 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 prevzali:
1. doc. Ing. Tomáš Bakalár, PhD. – Fakulta BERG
2. doc. Ing. Oksana Velgosová, PhD. – Hutnícka fakulta
3. doc. Ing. Vojtech Mikloš, PhD. – Hutnícka fakulta
4. doc. Ing. Jozef Petrík, PhD. – Hutnícka fakulta
5. doc. Ing. Martin Tomášek, PhD. – Fakulta elektrotechniky a informatiky

3. Ocenenie výsledkov vedecko – výskumnej činnosti

Pán  rektor,  prof.  Čižmár,  poďakoval  doc.  Ing.  Jaroslavovi  Porubänovi,  PhD. 
a kolektívu z Fakulty elektrotechniky a informatiky za reprezentáciu a propagáciu 
Technickej  univerzity  v Košiciach  vo  svete  v rámci  slovenského  kola  súťaže 

1



„Imagine  Cup  2011“  a zagratuloval  im  k výsledkom,  ktoré  dosiahli 
v najprestížnejšej  kategórii  Software  Disign.  Túto  súťaž  každoročne  organizuje 
spoločnosť  Microsoft  pre  viac  ako  300 000  študentov  z celého  sveta.  Členovia 
nášho kolektívu si víťazstvom v slovenskom kole vybojovali účasť na prestížnom 
celosvetovom finále v New Yorku. Pán rektor preto vysoko ocenil nielen odborný 
prínos, ale  aj humánny rozmer projektu so zameraním na integrovaný systém pre 
priestorovú orientáciu zrakovo postihnutých ľudí.

4. Inauguračné konanie

a) Vedecká rada TUKE v zmysle § 1, ods. 3, písm. g) Rokovacieho poriadku 
VR TUKE prerokúva a schvaľuje návrhy na vymenovanie profesorov. Dekan 
Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE prof.  Ing.  Liberios Vokorokos, 
PhD.,  predložil  VR  TUKE  návrh  na  vymenovanie  za  profesorku  doc.  Ing. 
Danielu  Perdukovú,  PhD.  v   študijnom odbore  „mechatronika“.  Predseda 
inauguračnej  komisie prof. Ing. Pavol Fedor, PhD. predstavil kandidátku a 
predniesol návrh na vymenovanie.

Výsledok tajného hlasovania:

Počet členov VR 35
Počet členov VR oprávnených hlasovať 35
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 26
Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh 23
Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu 0
Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 3
Počet neplatných hlasov 0

Uzn. 1/jún/2011

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 za profesorku doc. Ing. Danielu Perdukovú, PhD. 
v  študijnom odbore „mechatronika“.

b) Vedecká rada TUKE v zmysle § 1, ods. 3, písm. g) Rokovacieho poriadku 
VR TUKE prerokúva  a  schvaľuje  návrhy  na  vymenovanie  profesorov. 
Dekan  Fakulty  elektrotechniky  a  informatiky  TUKE prof.  Ing.  Liberios 
Vokorokos, PhD., predložil VR TUKE návrh na vymenovanie za profesora 
doc.  Ing.  Jozefa  Juhára,  PhD.  v   študijnom odbore  „telekomunikácie“. 
Predseda inauguračnej komisie prof. Ing. Dušan Levický, PhD. predstavil 
kandidáta a predniesol návrh na vymenovanie.

Výsledok tajného hlasovania:

Počet členov VR 35
Počet členov VR oprávnených hlasovať 35
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 26
Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh 26
Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu 0
Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 0
Počet neplatných hlasov 0
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Uzn. 2/jún/2011

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 za profesora doc.  Ing. Jozefa Juhára,  PhD.  v 
 študijnom odbore „telekomunikácie“.

5. Návrh na udelenie titulu „profesor emeritus“

c) Vedecká rada TUKE prerokovala  návrh dekana Leteckej  fakulty  TUKE 
doc.  RNDr.  Františka  Olejníka,  CSc.,  na  udelenie  čestného  titulu 
„profesor emeritus“ na TUKE pánovi prof. Ing. Tobiášovi Lazarovi, DrSc. 
Vedecká  rada  TUKE  na  základe  tajného  hlasovania  a v zmysle  §  78 
Zákona  č.  131/2002  Z.z.  o vysokých  školách   a o zmene  a doplnení 
niektorých zákonov a v súlade s vnútorným predpisom TUKE, podľa § 
49, ods. 4, písm. b) Štatútu TUKE navrhuje rektorovi TUKE udeliť čestný 
titul „profesor emeritus“ na TUKE pánovi prof. Ing.  Tobiášovi Lazarovi, 
DrSc. 

Výsledok tajného hlasovania:
Počet členov VR 35
Počet členov VR oprávnených hlasovať 35
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 25
Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh na udelenie 25
Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu na udelenie 0
Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 0
Počet neplatných hlasov 0

Uzn. 3/jún/2011

VR TUKE schválila návrh na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“ na TUKE 
pánovi prof. Ing. Dušanovi Rodziňákovi, DrSc.  

d) Vedecká rada TUKE prerokovala  návrh dekana  Leteckej  fakulty  TUKE 
doc.  RNDr.  Františka  Olejníka,  CSc.  na  udelenie  čestného  titulu 
„profesor  emeritus“  na TUKE pánovi  prof.  Ing.  Dušanovi  Rodziňákovi, 
DrSc. Vedecká rada TUKE na základe tajného hlasovania a v zmysle § 78 
Zákona  č.  131/2002  Z.z.  o vysokých  školách   a o zmene  a doplnení 
niektorých zákonov a v súlade s vnútorným predpisom TUKE, podľa § 
49, ods.4, písm. b) Štatútu TUKE navrhuje rektorovi TUKE udeliť čestný 
titul  „profesor  emeritus“  na  TUKE  pánovi  prof.  Ing.  Dušanovi 
Rodziňákovi, DrSc.  

Výsledok tajného hlasovania:
Počet členov VR 35
Počet členov VR oprávnených hlasovať 35
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 25
Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh na udelenie 24
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Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu na udelenie 1
Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 0
Počet neplatných hlasov 0

Uzn. 4/jún/2011
VR TUKE schválila návrh na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“ na TUKE 
pánovi prof. Ing. Dušanovi Rodziňákovi, DrSc.  

6.  Návrh nových členov do komisií KEGA
P. rektor, Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. predložil VR TUKE návrh na nových 
členov komisií KEGA MŠVVaŠ SR v novom funkčnom období. 

Uzn.  5/jún/2011
VR TUKE jednomyseľne schválila návrh na menovanie nových členov komisií 
KEGA v novom funkčnom období.

7. Rôzne

P.  prorektor,  prof.  Ing.  Stanislav  Kmeť,  CSc.,  predniesol  návrh  uznesení 
k vypracovaniu  všeobecných  kritérií  na  obsadzovanie  funkcií  profesorov 
a docentov  a  konkrétnych  podmienok  výberového  konania  na  obsadzovanie 
funkcií profesorov.

Uzn.  6/jún/2011
Rektor  Technickej  univerzity  v Košiciach  ukladá  dekanom  fakúlt  Technickej 
univerzity  v Košiciach  predložiť  návrh   všeobecných  kritérií  na  obsadzovanie 
funkcií  profesorov a docentov na fakulte,  ktoré v súlade s § 30 ods. 1 písm. h) 
zákona o vysokých školách vopred prerokujú vo vedeckej rade príslušnej fakulty. 
Zároveň  ukladá  prorektorovi  pre  vzdelávanie  Technickej  univerzity  v Košiciach 
predložiť  návrh  všeobecných  kritérií  na  obsadzovanie  funkcií  profesorov 
a docentov  na pracoviskách  a katedrách  Technickej  univerzity  v Košiciach 
s celoškolskou pôsobnosťou.
T: do najbližšieho zasadnutia VR TUKE
Z: dekani fakúlt, prorektor pre vzdelávanie

Uzn.  7/jún/2011
Rektor  Technickej  univerzity  v Košiciach  ukladá  dekanom  fakúlt  Technickej 
univerzity  v Košiciach  predložiť  návrh  konkrétnych  podmienok  výberového 
konania na obsadzovanie funkcií profesorov  na fakulte, ktoré v súlade s § 30 ods. 
1 písm. i) zákona o vysokých školách vopred prerokujú vo vedeckej rade príslušnej 
fakulty.  Zároveň  ukladá  prorektorovi  pre  vzdelávanie  Technickej  univerzity 
v Košiciach   predložiť  návrh  konkrétnych  podmienok  výberového  konania  na 
obsadzovanie  funkcií  profesorov  na pracoviskách  a katedrách  Technickej 
univerzity v Košiciach s celoškolskou pôsobnosťou.
T: do najbližšieho zasadnutia VR TUKE
Z: dekani fakúlt, prorektor pre vzdelávanie

VR TUKE uznesenia jednomyseľne schválila.

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

4



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

                            rektor TUKE

Zapísala: MVDr. V. Geffertová
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