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 Technickej univerzity v Technickej univerzity v  KošiciachKošiciach

  konanej konanej   dňa 21.6.2013dňa 21.6.2013

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Dňa  21.6.2013  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. Návrh na udelenie čestného titulu Dr.h.c.

6. Návrh na schválenie kritérií na habilitácie docentov a inaugurácií
profesorov na FBERG

7. Návrh  na  schválenie  rokovacieho  poriadku  Vedeckej  rady
Technickej  univerzity  
v Košiciach

8. 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  21
členov/členiek). 

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
konanej  5.4.2013.  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
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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. Marek Kočiško, PhD. – FVT TUKE so sídlom v Prešove
2. doc. dr. Inž. Beata Oleksiak, PhD. - HF
3. doc. Ing. Silvia Gašincová, PhD. - FBERG
4. doc. Ing. Marek Laciak, PhD. - FBERG
5. doc. Ing. Andrea Rosová, PhD. - FBERG
6. doc. Ing. Hana Staňková, Ph.D. - FBERG

3. Ocenenie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti

Pán rektor, prof. Čižmár, poďakoval za reprezentáciu a propagáciu
Technickej univerzity v Košiciach pracovníkovi Fakulty baníctva, ekológie,
riadenia  a geotechnológií  Technickej  univerzity  v Košiciach,  prof.  RNDr.
Igorovi  Podlubnému,  DrSc.,  ktorý  bol  ocenený  Slovenskou  akadémiou
vied, Centrom vedecko – technických informácií SR a Zväzom slovenských
vedeckotechnických spoločností.  Prof. Podlubný získal ocenenie v oblasti
teórie  a  aplikácií  diferenciálnych  rovníc  neceločíselného  rádu  a  za
mimoriadny citačný ohlas vo svete za rok 2012. 

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. Dušan Katunský, PhD., prodekan
Stavebnej  fakulty  Technickej  univerzity  v  Košiciach  predložil
Vedeckej  rade  Technickej  univerzity  v  Košiciach  návrh  na
vymenovanie  doc.  Ing.  Vincenta  Kvočáka,  PhD.,  za  profesora  v
 študijnom  odbore  „inžinierske  konštrukcie  a dopravné  stavby“.
Predseda  inauguračnej  komisie,  prof.  Ing.  Stanislav  Kmeť,  CSc.,
predstavil kandidáta.

Do  diskusie  k inauguračnej  prednáške doc.  Kvočáka  sa  zapojili:  prof.
Podlubný, prof. Weiss

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

Výsledok tajného hlasovania:

Počet členov VR 29
Počet členov VR oprávnených hlasovať 29
Počet  prítomných  členov  VR  oprávnených
hlasovať
(počet vydaných hlasovacích lístkov)

21
(20)
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Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh 17
Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu 0
Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 2
Počet neplatných hlasov 1

Uzn. 1/jún/2013

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.
Vincenta  Kvočáka,  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. 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.  Jána Šaligu,  CSc. za profesora v
 študijnom  odbore  „elektronika“.  Predseda  inauguračnej  komisie,
prof. Ing. Linus Michaeli, DrSc.,  predstavil kandidáta.

Do  diskusie  k inauguračnej  prednáške doc.  Šaligu  sa  zapojili:  prof.
Podlubný, 

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

Výsledok tajného hlasovania:

Počet členov VR 29
Počet členov VR oprávnených hlasovať 29
Počet  prítomných  členov  VR  oprávnených
hlasovať
(počet vydaných hlasovacích lístkov)

21
(21)

Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh 21
Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu 0
Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 0
Počet neplatných hlasov 0

Uzn. 2/jún/2013

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
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školstva,  vedy, výskumu a športu  SR návrh na vymenovanie doc.  Ing.
Jána Šaligu, CSc. za profesora v  študijnom odbore „elektronika“.

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.  Doc.  Dr.  Ing.  Peter  Horňak,   dekan  Hutníckej  fakulty,
predložil  Vedeckej rade Technickej univerzity v Košiciach návrh na
vymenovanie  doc.  Ing.  Andrey  Miškufovej,  PhD.  za  profesorku  v
 študijnom  odbore  „environmentálne  inžinierstvo“.  Predseda
inauguračnej  komisie,  prof.  Ing.  Pavel  Raschman,  CSc.,  predstavil
kandidátku.

Do diskusie k inauguračnej prednáške doc. Miškufovej  sa zapojili:  prof.
Podlubný, 

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

Výsledok tajného hlasovania:

Počet členov VR 29
Počet členov VR oprávnených hlasovať 29
Počet  prítomných  členov  VR  oprávnených
hlasovať
(počet vydaných hlasovacích lístkov)

21
(21)

Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh 21
Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu 0
Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 0
Počet neplatných hlasov 0

Uzn. 3/jún/2013

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.
Andrey  Miškufovej,  PhD.  za  profesorku  v   študijnom  odbore
„environmentálne inžinierstvo“.

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

Vedecká rada Technickej  prerokovala návrh dekana Fakulty umení, doc.
Ing. Jána Kanócza, CSc., na udelenie čestného titulu Technickej univerzity
v Košiciach, pánovi  prof.   Władysławovi Plutovi,  pracovníkovi  Akademie
Sztuk Pieknych  v Krakove.  Čestný titul (Dr.h.c.) Technickej univerzity v
Košiciach  je  menovanému  navrhovaný  za  jeho  prínos   
a  významný  podiel   na rozvoji  medzinárodnej  spolupráce  s Technickou
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univerzitou v Košiciach v oblasti  dizajnu a výtvarného umenia a zásluhy
na formovaní školy dizajnu v Košiciach.
 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.  Władysławovi Plutovi. 

Výsledok tajného hlasovania:

Počet členov VR 29
Počet členov VR oprávnených hlasovať 29
Počet  prítomných  členov  VR  oprávnených
hlasovať

21
(21)

Počet  členov  VR,  ktorí  hlasovali  za  návrh  na
udelenie

21

Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu na
udelenie

0

Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 0
Počet neplatných hlasov 0

Uzn. 4/jún/2013
Vedecká  rada  Technickej  univerzity  v Košiciach schválila  návrh  na
udelenie titulu doctor honoris causa, prof.  Władysławovi Plutovi.

6. Návrh  na  schválenie  kritérií  na  habilitácie  docentov
a inaugurácií profesorov na FBERG

P. dekan FBERG prof. Ing. Gabriel Weiss, PhD., predniesol  návrh kritérií na
habilitácie docentov a inauguráciu profesorov na Fakulte BERG.

Uzn. 5/jún/2013
Vedecká  rada  Technickej  univerzity  v Košiciach  jednomyseľne

schvaľuje Kritériá na habilitácie docentov a na vymenúvanie profesorov
na  Fakulty  baníctva,  ekológie,  riadenia  a geotechnológií  Technickej
univerzity  v Košiciach.   Toto  uznesenie  sa   netýka   už  začatých
habilitačných a vymenúvacích konaní. 

7. Návrh  na  schválenie  rokovacieho  poriadku  Vedeckej  rady
Technickej univerzity v Košiciach

V zmysle  §  12  ods.1  písm.  n)  zákona  schvaľuje   Vedecká  rada
Technickej  univerzity  v Košiciach  na  návrh  predsedu  Vedeckej  rady
Technickej  univerzity  v  Košiciach  rokovací  poriadok  Vedeckej  rady
Technickej univerzity v Košiciach. P. prorektor prof. Ing. Stanislav Kmeť,
CSc. predložil Vedeckej rade Technickej univerzity návrh na schválenie
dodatku č. 2 Rokovacieho poriadku Technickej univerzity v Košiciach.

Uzn. 6/jún/2013
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Vedecká rada Technickej univerzity v Košiciach jednomyseľne schválila
dodatok  č.  2,  Rokovacieho  poriadku  Vedeckej  rady  Technickej
univerzity v Košiciach – Rokovací  poriadok Vedeckej  rady Technickej
univerzity v Košiciach.

Na  záver  rokovania  Vedeckej  rady  Technickej  univerzity  v  Košiciach
poďakoval  pán  rektor  všetkým  členom   Vedeckej  rady  Technickej
univerzity v Košiciach za aktívnu účasť a poprial im  veľa oddychu počas
dovolenkového obdobia.

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

                                        rektor 

Zapísala: MVDr. V. Geffertová
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