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Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Dňa 14. 12. 2018 sa uskutočnilo zasadnutie Vedeckej rady Technickej univerzity v Košiciach 
s týmto programom: 
 

1. Schválenie programu VR TUKE. 
2. Odovzdávanie docentských dekrétov. 
3. Ocenenia výsledkov vedecko-výskumnej činnosti pracovníkov TUKE.   
4. Kontrola uznesení z predchádzajúcej VR TUKE.  
5. Návrhy na vymenovanie za profesora.  
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: 

 
1. doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD., ING-PAED IGIP - LF  
2. doc. PaedDr. Pavel Hronček, PhD. - FBERG 
3. doc. Ing. Ľubica Miková, PhD. -SjF 
4. doc. Ing. Jana Tkáčová, PhD. - SjF 

 
Odovzdávania sa nezúčastnila  doc. RNDr. Gabriela Barančíková, CSc. – SvF. 

 
3. Ocenenia výsledkov vedecko-výskumnej činnosti pracovníkov TUKE 

 
Pán rektor, prof. Kmeť, poďakoval za reprezentáciu a ocenenia, ktoré získali  pracovníci 
Technickej univerzity v Košiciach: 
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 Ing. Marekovi Schnitzerovi, PhD., zo Strojníckej fakulty TUKE, ktorý sa venuje klinickej 
3D tlači a aditívnej výrobe. 

 Ing. arch. Irakli Eristavi a Ing. arch. Pavlovi Šillovi, ktorí získali ocenenie za Cenu za 
architektúru CE∙ZA∙AR 2018.  

 Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2017 v kategórii prírodné a technické 
vedy získali Ing. Ľudmila Mečiarová, PhD., doc. Ing. Silvia Vilčeková, PhD., a Ing. Eva 
Krídlová Burdová, PhD. zo Stavebnej fakulty TUKE. 

 Dr. h. c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., zo Strojníckej fakulty TUKE  získal 
cenu za vedu a techniku  za celoživotné zásluhy o rozvoj strojárstva, experimentálnej  
mechaniky a mechatroniky.  

 doc. Ing. Lucia Knapčíková, PhD., Ing. Paed. IGIP,  získala cenu za prínos pre rozvoj 
vedy a techniky na Fakulte výrobných technológií a za projektovú činnosť v kategórii 
Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov. 

 Tím doc. Ing. Tomáša Brestoviča, PhD., zo Strojníckej fakulty TUKE bol ocenený Cenou 
za vedy a techniky za implementáciu vodíkových technológii v oblasti energetiky a 
automobilového priemyslu. 

 

Ocenenie výsledkov súťaže „Cena rektora 2018“ 

Rektor TUKE vyhlásil v roku 2018 súťaž „Cena rektora 2018“ v štyroch kategóriách, kde  
ocenenia získali: 

 Ocenenie v kategórií  „Vedec TUKE za rok 2018“ - doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD. - 
SvF 

 Ocenenie v kategórií  „Vedec TUKE za rok 2018 do 35 rokov" Ing.  Slávka Jadlovská, 
PhD. – FEI 

 Ocenenie za publikačnú činnosť v kategórií  "vedecký článok" vydaný v roku 2018  
doc. Ing. Eva Kormaníková, PhD. – SvF,     doc. Ing. Kamila Kotrasová, PhD. - SvF 

 Ocenenie za publikačnú činnosť v kategórií  "vedecká monografia v technických 
vedách" – prof. RNDr. Oto Hudec, PhD. – EkF. 

 
4. 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 19. 10. 2018. Pán rektor, prof. 
Ing. Stanislav Kmeť, CSc., konštatoval, že uznesenia z predchádzajúcej Vedeckej rady 
Technickej univerzity v Košiciach mali informatívny charakter a boli splnené. 

5. 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. 

Dr.h.c mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., dekan  Strojníckej fakulty, Technickej 
univerzity v Košiciach predložil Vedeckej rade Technickej univerzity v Košiciach návrh 
na vymenovanie doc. Ing. Jozefa Svetlíka, PhD., za profesora v  študijnom odbore  
„výrobná technika“. Kandidáta predstavil predseda inauguračnej komisie, prof. Ing.  
Peter Demeč, CSc. 
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Do diskusie k inauguračnej prednáške doc. Svetlíka sa zapojili:  prof. Modrák, prof. Čižmár, 
prof. Trebuňa, prof. Kmeť. 
 

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 24 
Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh  23 
Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu  1 
Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 0 
Počet neplatných hlasov 0 

 

Uzn. 1/dec/2018 

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 ministerke školstva, vedy, výskumu a športu  SR návrh na vymenovanie doc. Ing. 
Jozefa Svetlíka, PhD., za profesora v  študijnom odbore „výrobná technika“. 

 

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 mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., dekan  Strojníckej fakulty, Technickej 
univerzity v Košiciach predložil Vedeckej rade Technickej univerzity v Košiciach návrh 
na vymenovanie doc. Ing. Jána Viňáša, PhD., za profesora v  študijnom odbore  
„strojárske technológie a materiály“. Kandidáta predstavil predseda inauguračnej 
komisie, prof. Ing.  Emil Spišák, CSc. 

 
Do diskusie k inauguračnej prednáške doc. Viňáša sa zapojili:  prof. Zajac, prof. Jandačka, 
prof. Redhammer. 

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 24 
Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh  21 
Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu  2 
Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 1 
Počet neplatných hlasov 0 
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Uzn. 2/dec/2018 

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 ministerke školstva, vedy, výskumu a športu  SR návrh na vymenovanie doc. Ing. 
Jána Viňáša, PhD., za profesora v  študijnom odbore „strojárske technológie a materiály“. 
 

 

6. Rôzne  

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

 
 
 
 
                         
prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 

                              rektor TUKE 
 

 
Zapísala: MVDr. V. Geffertová 


