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Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Dňa 07. 04. 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. Vymenúvacie konania za profesora:  
5. Správa o činnosti za rok 2016.  

Hodnotenie úrovne TUKE vo vzdelávacej činnosti  v zmysle §12 písm.  
b) zákona o VŠ. 
Hodnotenie úrovne TUKE v oblasti vedy, techniky a umenia v zmysle §12 písm. b) 
zákona o VŠ. 

6. Návrh na schválenie kritérií na habilitácie docentov a inaugurácie profesorov. 
7. Návrh na schválenie  kritérií na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov.  
8. 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 24 
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. Karol Semrád, PhD. - LF 
doc. Ing. Peter Korba, PhD. - LF 
doc. Ing. Michal Hovanec, PhD. - LF 
doc. Ing. Peter Sivák, PhD. - SjF 
doc. Ing. Jaromír Markovič, PhD. - SjF 
doc. Ing. Ivan Virgala, PhD. - SjF 
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doc. Dr. Ing. Bystrík Dolník - FEI 
doc. Ing. Milan Guzan, PhD. - FEI 
doc. RNDr. Mária Kladivová, PhD. - FEI 
doc. Ing. Ján Papaj, PhD. - FEI 
doc. RNDr. Slavomír Gabáni, PhD. - FEI 
doc. Ing. Alena Andrejovská, PhD. - EkF 
doc. Ing. Miriam Šebová, PhD. - EkF 
doc. MVDr. Ing. Ján Buleca, PhD. - EkF 
doc. Ing. Júlia Ďurčová, PhD. - EkF 

 

Odovzdávania docentských dekrétov sa nezúčastnili: 
doc. JUDr.  Ing. Peter Grendel, PhD. -  FBERG 
doc. Ing. Erika Škvareková, PhD. -  FBERG 
doc. Ing. Peter Bindzár, PhD. -  FBERG 

 
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 09. 12. 2016. Pán rektor, prof. 
Ing. Stanislav Kmeť, CSc., konštatoval, že uznesenia z predchádzajúcej Vedeckej rady 
Technickej univerzity v Košiciach mali informatívny charakter. 

4. Vymenúvacie konanie  

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. prof. Ing. František Trebuňa, PhD., dekan  Strojníckej fakulty Technickej 
univerzity v Košiciach predložil Vedeckej rade Technickej univerzity v Košiciach návrh 
na vymenovanie doc. Ing. Jána Slotu, PhD., za profesora v  študijnom odbore 
„výrobné technológie“. Kandidáta predstavila predsedníčka inauguračnej komisie, 
prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. 

 
Do diskusie k inauguračnej prednáške doc. Slotu sa zapojili: prof. Kmeť, doc. Olčák. 
 
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 31 
Počet členov VR oprávnených hlasovať 31 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 24 
Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh  24 
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. 1/apríl/2017 

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. 
Jána Slotu, PhD., za profesora v  študijnom odbore „výrobné technológie“. 

 
5. Správa o činnosti za rok 2016 

 
Na základe § 12, odsek 1, písmeno b. zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vedeckej rady univerzity 
pravidelne, ale najmenej však raz za rok hodnotí úroveň verejnej vysokej školy vo 
vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky a umenia. Takéto hodnotenie pripravili páni 
prorektori, prof. Ing. Ervín Lumnitzer, CSc., za oblasť vzdelávania, a Dr.h.c. prof. Ing. 
Gabriel Weiss, CSc., za oblasť vedy, techniky a umenia.  

 

Uzn. 2/apríl/2017 

Vedecká rada Technickej univerzity v Košiciach (VR TUKE) schválila správu Hodnotenie 
úrovne Technickej univerzity v Košiciach vo vzdelávacej činnosti za rok 2016. 

 VR TUKE sa oboznámila s predloženými materiálmi a podkladmi, prerokovala ich a v súlade 
s §12 ods.1 písm. b) Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a hodnotí úroveň Technickej univerzity 
v Košiciach vo vzdelávacej činnosti nasledovne: 

 VR TUKE vysoko hodnotí úroveň TUKE vo vzdelávacej činnosti, najmä výsledky 
dosiahnuté v prenose výsledkov výskumu do pedagogickej činnosti a vytvárania 
systému vnútorného zabezpečenia kvality vo vzdelávaní.  

 VR TUKE pozitívne hodnotí zamestnanosť absolventov TUKE.  

 VR TUKE oceňuje šírku a atraktívnosť štúdia, ktoré zastrešuje sústava akreditovaných 
študijných programov a ktoré radí TUKE na popredné miesto nielen medzi 
technickými vysokými školami, ale v rámci verejných vysokých škôl na Slovensku 
vôbec. 

 VR TUKE oceňuje výsledky komplexnej akreditácie v oblasti vzdelávania, ktoré radia 
TUKE medzi popredné univerzity v SR.  

 VR TUKE oceňuje stratégiu zvyšovania kvality vzdelávania aj za cenu primeraného 
zníženia celkového počtu študentov na TUKE. 

 VR TUKE upozorňuje na potrebu neustáleho zlepšovania podmienok pre zvyšovanie 
počtu zahraničných študentov na TUKE.  

 VR TUKE pozitívne hodnotí prístup TUKE k využívaniu štrukturálnych fondov EÚ pre 
oblasť posilňovania infraštruktúry a kvality vzdelávania.  

Uzn. 3/apríl/2017 
Vedecká rada Technickej univerzity v Košiciach sa oboznámila s predloženými materiálmi 
a podkladmi, prerokovala ich a v súlade s §12 ods.(1) písm. b) Zákona č. 131/2002 Z.z. 
v platnom znení hodnotí úroveň Technickej univerzity v Košiciach v oblasti vedy, techniky 
a umenia nasledovne: 
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 Vedecká rada Technickej univerzity v Košiciach vysoko hodnotí úroveň činnosti TUKE 
v oblasti vedy, techniky a umenia.  

 Vedecká rada Technickej univerzity v Košiciach oceňuje dosiahnuté výsledky 
Technickej univerzity v Košiciach v oblasti vedy, techniky a umenia. TUKE dosahovala 
výkony, ktoré ju radia na popredné miesto v rámci verejných vysokých škôl na 
Slovensku. 

 Vedecká rada pozitívne hodnotí úspešnosť Technickej univerzity v Košiciach pri 
získavaní finančnej podpory projektov výskumu a vývoja z domácich i zahraničných 
zdrojov. Za významný považuje podiel na získaných grantoch zo zahraničia.  

 Vedecká rada Technickej univerzity v Košiciach osobitne vysoko hodnotí prístup 
Technickej univerzity v Košiciach k využívaniu štrukturálnych fondov EÚ pre oblasť 
posilňovania infraštruktúry výskumu a vývoja.  

 Vedecká rada Technickej univerzity v Košiciach kladne hodnotí počet výstupov 
vedeckej činnosti v kategórii najhodnotnejších publikácií evidovaných v Current 
Contents, Web of Science a Scopus. 

 Vedecká rada Technickej univerzity v Košiciach pozitívne hodnotí činnosť v oblasti 
transferu vedeckých výsledkov do praxe a spoluprácu s praxou. 

 

6. Návrh kritérií na habilitácie docentov a vymenúvanie profesorov na fakultách TUKE 
 

Dekani fakúlt predniesli jednotlivé návrhy  kritérií na  habilitácie docentov a inaugurácie 
profesorov. 

 

Výsledok verejného hlasovania:  
 

Fakulta: Počet prítomných 
členov VR 

oprávnených 
hlasovať 

 
Počet členov, 

ktorí hlasovali za 

Počet členov, 
ktorí hlasovali 

proti 

Počet členov, 
ktorí sa zdržali 

hlasovania 

FVT 24 24 0 0 

LF 24 24 0 0 

FEI 24 24 0 0 

FBERG 24 24 0 0 

SvF 24 24 0 0 

SjF 24 24 0 0 

 

Uzn. 4/apríl/2017 
 
 Vedecká rada Technickej univerzity v Košiciach schválila návrh  kritérií na habilitácie 
docentov a na vymenúvanie profesorov na fakultách:  FVT, LF, FEI, FBERG, SvF a SjF.  
 
 

7. Návrh na schválenie všeobecných kritérií na obsadzovanie funkcií profesorov 
a docentov a konkrétnych podmienok výberového konania na obsadzovanie 
funkcií profesorov. 
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Dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach predložil návrh všeobecných kritérií 
na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétnych podmienok výberového 
konania na obsadzovanie funkcií profesorov. Tieto boli schválené Vedeckou radou 
Technickej univerzity v Košiciach. 

 
Fakulta: Počet prítomných 

členov VR 
oprávnených 

hlasovať 

 
Počet členov, 

ktorí hlasovali za 

Počet členov, 
ktorí hlasovali 

proti 

Počet členov, 
ktorí sa zdržali 

hlasovania 

LF 24 24 0 0 

 
Uzn. 5/apríl/2017 
 
 Vedecká rada Technickej univerzity v Košiciach schvaľuje  návrh všeobecných kritérií 
na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétnych podmienok výberového 
konania na obsadzovanie funkcií profesorov na Leteckej fakulte TUKE. 
 

8. Rôzne  

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

 
 
 
 
                         
prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 

                              rektor TUKE 
 

 
 
Zapísala: MVDr. V. Geffertová 


