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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. Inauguračné konania 

4. Návrh  na  schválenie  pravidiel na  zisťovania  a 
vyhodnocovanie kvality vzdelávania na TUKE

5. 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. 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 zasadnutia VR 
TUKE konanej 30.3.2012. P. rektor, prof. Čižmár konštatoval, 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. PaedDr. Anna Macurová, PhD. – FVT TUKE so sídlom v Prešove
2. Ing. Ján Viňáš, PhD. – Strojnícka fakulta
3. Ing. Michal Fabian, PhD. – Strojnícka fakulta
4. Ing. Jozef Svetlík, PhD. – Strojnícka fakulta
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3.Inauguračné konanie

a) Vedecká rada TUKE v zmysle § 1, ods. 3, písm. g) Rokovacieho 
poriadku VR TUKE prerokúva a schvaľuje návrhy na vymenovanie 
profesorov.  Doc.  Dr.  Ing.  Peter  Horňak,  dekan  Hutníckej  fakulty 
TUKE predložil VR TUKE návrh na vymenovanie za profesorku doc. 
RNDr. Janu Kadukovú, PhD. v   študijnom odbore „hutníctvo kovov“ 
a s predsedníčkou inauguračnej komisie,  prof.  Ing.  Máriou 
Frőhlichovou, CSc. predstavili kandidátku.

Do  diskusie  k inauguračnej  prednáške doc.  Kadukovej  sa  zapojili:  prof. 
Kmeť, prof. Samuely. 

Prítomní  členovia  VR  TUKE  následne  v tajnom  hlasovaní  hlasovali 
o predloženom návrhu.

Výsledok tajného hlasovania:

Počet členov VR 30
Počet členov VR oprávnených hlasovať 30
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

Uzn. 1/jún/2012

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.  RNDr.  Janu  Kadukovú,  PhD.  v   študijnom  odbore 
„hutníctvo kovov“.

b) Vedecká rada TUKE v zmysle § 1, ods. 3, písm. g) Rokovacieho 
poriadku VR TUKE prerokúva a schvaľuje návrhy na vymenovanie 
profesorov.  Doc.  Dr.  Ing.  Peter  Horňak,  dekan  Hutníckej  fakulty 
TUKE predložil  VR TUKE návrh na vymenovanie za profesora doc. 
RNDr. Jaroslava Briančina, PhD. v   študijnom odbore „anorganické 
technológie a materiály“ a s predsedom inauguračnej komisie, prof. 
Ing. Pavlom Raschmanom, CSc. predstavili kandidáta.

Do  diskusie  k inauguračnej  prednáške doc.  Briančina  sa  zapojili:  prof. 
Kmeť,  prof.  Čižmár,   prof.  Samuely,  prof.  Podlubný,  prof.  Kmeť,  prof. 
Raschman, prof. Sinay, prof. Mihok. 

Prítomní  členovia  VR  TUKE  následne  v tajnom  hlasovaní  hlasovali 
o predloženom návrhu.

Výsledok tajného hlasovania:
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Počet členov VR 30
Počet členov VR oprávnených hlasovať 30
Počet  prítomných  členov  VR  oprávnených 
hlasovať

26

Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh 21
Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu 1
Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 0
Počet neplatných hlasov 4

Uzn. 2/jún/2012

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.  RNDr.  Jaroslava Briančina,  PhD.  v   študijnom odbore  „anorganické 
technológie a materiály“. 

4.Návrh na schválenie pravidiel na zisťovania a vyhodnocovanie 
kvality vzdelávania na TUKE

P. prorektor, prof. Ing. P. Raschman, CSc., predniesol návrh „Pravidiel 
na  priebežné  zisťovanie  a hodnotenie  kvality  vzdelávacích  činností  na 
Technickej univerzite v Košiciach“.

Uzn. 3/jún/2012

Vedecká rada Technickej univerzity v Košiciach v súlade s § 87a zákona 
číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách Z.z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení  niektorých  zákonov schválila „Pravidlá  na  priebežné 
zisťovanie  a hodnotenie  kvality  vzdelávacích  činností  na  Technickej 
univerzite v Košiciach“.

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

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

                            rektor TUKE

Zapísala: MVDr. V. Geffertová
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