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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. Ocenenie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti.  
5. Ocenenie výsledkov súťaže „Cena rektora 2016“. 
6. Vymenúvacie konania za profesora. 
7. Návrhy na schválenie čestného titulu Dr.h.c. 
8. Návrh na schválenie titulu „profesor emeritus“. 
9. Návrh na schválenie kritérií na habilitácie docentov inaugurácie profesorov na TUKE. 
10. 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 29 
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. Miroslav Tomáš, PhD. - SjF 
doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD. - SjF 
doc. Ing. Kamil Židek, PhD.- FVT 
doc. Ing. Gabriel Wittenberger, PhD. - FBERG 

 

Odovzdávania docentských dekrétov sa nezúčastnil: 
doc. Ing. Ladislav Hvizdák, 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 28.10.2016. Pán rektor, prof. Ing. 
Stanislav Kmeť, CSc., konštatoval, že uznesenia z predchádzajúcej Vedeckej rady Technickej 
univerzity v Košiciach mali informatívny charakter. 

4. Ocenenie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti 

Pán rektor, prof. Kmeť, poďakoval za reprezentáciu a propagáciu Technickej univerzity 
v Košiciach pracovníkom Technickej univerzity v Košiciach 

 prof. RNDr. Igorovi Podlubnému, DrSc. – FBERG, za výnimočný vedecký ohlas na jedno 
dielo  v kategórii technické vedy a geovedy. 

 doc. Ing. Alexanderovi Hošovskému, PhD. – FVT, za ocenenie, ktoré  získal v kategórii 
„Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov“. 

 Mgr. art. Samuelovi Čarnokému, ArtD.  – FU, za získanie ceny „Národná cena za 
komunikačný dizajn 2016“. 

 Viktorovi Karľovi  a kol. – FU, za ocenenie v Medzinárodnej architektonickej súťaži o 
najinovatívnejšie dielo. 

 Vedecko-technickému tímu  roka pod vedením prof. Kmeťa, za „Cenu za vedu 
a techniku“udelenú MŠVVaŠ. 

 

5. Ocenenie výsledkov súťaže „Cena rektora 2016“ 

Rektor TUKE vyhlásil v v roku 2016 súťaž „Cena rektora 2016“ v štyroch kategóriách 
a ocenenia získali: 

 Vedec  TUKE za rok 2016 - prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc. - FBERG 
 Vedec TUKE za rok 2016 do 35 rokov - doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD. – FVT 

 Cena rektora za publikačnú činnosť v kategórii „vedecká monografia v technických 

vedách“, vydaná v r. 2016 – doc. Ing. Slavomír Labant, PhD. a kol. - FBERG 

 Cena rektora za publikačnú činnosť v kategórii „vedecký článok“, publikovaný v r. 

2016 – prof. RNDr. Adriana Eštoková, PhD. a kol. -  SvF. 

6. 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. Vincent Kvočák, PhD., dekan  Stavebnej fakulty Technickej univerzity v 
Košiciach predložil Vedeckej rade Technickej univerzity v Košiciach návrh na 
vymenovanie doc. Ing. Michala Tomka, PhD., za profesora v  študijnom odbore 
„inžinierske konštrukcie a dopravné stavby“ a zároveň predstavil kandidáta. 

 
Do diskusie k inauguračnej prednáške doc. Tomka sa zapojili: prof. Kvočák, prof. Gazda, 
prof. Samuely, prof. Redhammer, prof. Weiss. 
 

Inaugurant na všetky kladené otázky odpovedal správne.  
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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 29 
Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh  29 
Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu  0 
Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 0 
Počet neplatných hlasov 0 

 

Uzn. 1/dec/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. 
Michala Tomka, PhD., za profesora v  študijnom odbore „inžinierske konštrukcie a dopravné 
stavby“. 

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. 

Dr.h.c. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., dekan  Strojníckej fakulty Technickej 
univerzity v Košiciach predložil Vedeckej rade Technickej univerzity v Košiciach návrh 
na vymenovanie doc. Ing. Petra Trebuňu, PhD., za profesora v  študijnom odbore 
„priemyselné inžinierstvo“. Kandidáta predstavil predseda inauguračnej komisie, 
prof. Ing. Jozef Kováč, CSc. 

 
Do diskusie k inauguračnej prednáške doc. Trebuňu sa zapojili: prof. Modrák, prof. 
Redhammer, prof. Kmeť, prof. Čorejová, prof. Živčák, prof. Vokorokos. 
 
 

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 29 
Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh  24 
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. 2/dec/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. 
Petra Trebuňu, PhD., za profesora v  študijnom odbore „priemyselné inžinierstvo“. 
 
 

7. Návrhy na schválenie čestného titulu Dr.h.c. 

a) Vedecká rada Technickej univerzity v Košiciach  prerokovala návrh dekana Strojníckej 
fakulty, Dr.h.c. prof. Ing. Františka Trebuňu, CSc., na udelenie čestného titulu 
Technickej univerzity v Košiciach, pánovi Dr. h. c. prof. RNDr. Miroslavovi 
Doupovcovi, CSc., z Vysokého učenia  technického v Brne. Čestný titul (Dr.h.c.) 
Technickej univerzity v Košiciach je menovanému navrhovaný za ochotou 
podporovať vedecký a pedagogický rast tvorivých pracovníkov Strojníckej fakulty 
Technickej univerzity v Košiciach napomáha k zvyšovaniu kvality ľudských zdrojov 
a tým aj prestíže v európskom priestore.   

 
 Vedecká rada Technickej univerzity v zmysle § 12, ods. 1, písm. l) Zákona č. 131/2002 Z.z. o 
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodla  udeliť čestný titul 
Technickej univerzity v Košiciach Dr. h. c. prof. RNDr. Miroslavovi Doupovcovi, CSc. 
Výsledok tajného hlasovania: 

 

Počet členov VR 32 

Počet členov VR oprávnených hlasovať 32 

Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 29 

Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh na udelenie 23 

Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu na udelenie 2 

Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 4 

Počet neplatných hlasov 0 
 

Uzn. 3/dec/2016 
Vedecká rada Technickej univerzity v Košiciach schválila návrh na udelenie titulu doctor 
honoris causa, Dr. h. c. prof. RNDr. Miroslavovi Doupovcovi, CSc. 
 

b) Vedecká rada Technickej univerzity v Košiciach  prerokovala návrh dekana Strojníckej 
fakulty, Dr.h.c. prof. Ing. Františka Trebuňu, CSc., na udelenie čestného titulu 
Technickej univerzity v Košiciach, pánovi prof. Ing. Petrovi Keppovi, DrSc. Čestný titul 
(Dr.h.c.) Technickej univerzity v Košiciach je menovanému navrhovaný za podporu 
pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti na Strojníckej fakulte TUKE, prezentáciu 
jej výsledkov pre interdisciplinárnu aplikáciu, podieľanie sa na raste a príprave 
ľudských zdrojov s cieľom účinných hodnotení Strojníckej fakulty a jej pracovísk. 
 

Vedecká rada Technickej univerzity v zmysle § 12, ods. 1, písm. l) Zákona č. 131/2002 Z.z. o 
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodla  udeliť čestný titul 
Technickej univerzity v Košiciach prof. Ing. Petrovi Keppovi, DrSc. 
 



 5 

Výsledok tajného hlasovania: 
 

Počet členov VR 32 

Počet členov VR oprávnených hlasovať 32 

Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 29 

Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh na udelenie 26 

Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu na udelenie 1 

Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 2 

Počet neplatných hlasov 0 
 

Uzn. 4/dec/2016 
Vedecká rada Technickej univerzity v Košiciach schválila návrh na udelenie titulu doctor 
honoris causa, prof. Ing. Petrovi Keppovi, DrSc. 
 
 

8. Návrh na schválenie titulu „profesor emeritus“ 

Vedecká rada Technickej univerzite v Košiciach prerokovala návrh dekana Stavebnej fakulty  
prof. Ing. Vincenta Kvočáka, PhD.,  na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“ na 
Technickej univerzite v Košiciach prof. Ing. Ivanovi Hybenovi, PhD. Vedecká rada Technickej 
univerzite v Košiciach 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 Technickej univerzite v Košiciach, podľa § 49, ods. 4, písm. b) Štatútu Technickej 
univerzite v Košiciach navrhuje rektorovi Technickej univerzite v Košiciach udeliť čestný titul 
„profesor emeritus“ na Technickej univerzite v Košiciach pánovi prof. Ing. Ivanovi Hybenovi, 
PhD.  
 
Výsledok tajného hlasovania: 
 

Počet členov VR 30 

Počet členov VR oprávnených hlasovať 30 

Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 29 

Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh na udelenie 27 

Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu na udelenie 0 

Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 2 

Počet neplatných hlasov 0 

 
Uzn. 5/dec/2011 
 
VR TUKE schválila návrh na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“ na Technickej 
univerzite v Košiciach  prof. Ing. Ivanovi Hybenovi, PhD. 
 

9. Návrh na schválenie kritérií na habilitácie docentov inaugurácie profesorov na TUKE 

Prorektor Dr.h.c. prof. Ing. Gabriel Weiss, CSc., predniesol  návrh kritérií na  habilitácie 
docentov a inaugurácie profesorov na Technickej univerzite v Košiciach. 
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Uzn. 6/dec/2016 
 

Vedecká rada Technickej univerzity v Košiciach jednomyseľne schvaľuje Kritériá na 
habilitácie docentov a na vymenúvanie profesorov na Technickej univerzite v Košiciach. 
Toto uznesenie nadobúda účinnosť dňom 9.12.2016, ale netýka sa už začatých habilitačných 
a vymenúvacích konaní. Kritériá boli doplnené („v príslušnej vednej oblasti“). Vedecká rada 
Technickej univerzity v Košiciach ruší uznesenie Uzn. 6/marec/2014. 
 
 
Výsledok verejného  hlasovania: 
28 členov  - za schválenie kritérií 
1  člen bol proti schváleniu 

 

10. Rôzne  

Na záver rokovania poďakoval pán rektor všetkým členom Vedeckej rady  Technickej 
univerzity v Košiciach za aktívnu účasť a poprial im príjemné prežitie vianočných sviatkov. 
 

 
 
 
                         
prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 

                              rektor TUKE 
 

 
Zapísala: MVDr. V. Geffertová 


