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 Technickej univerzity v Technickej univerzity v  KošiciachKošiciach

  konanej konanej   dňa 20.6.2014dňa 20.6.2014

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Dňa  20.6.2014  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 titulu „profesor emeritus“

6. Návrh kritérií na habilitácie docentov a vymenúvanie profesorov 

Všeobecné  a konkrétne  kritéria  na  obsadzovanie  funkcií  profesor
a docent 

7. 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 24 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
28.3.2014. 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
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
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Čižmár, CSc., slávnostne odovzdal menovacie dekréty novým docentom
Technickej univerzity v Košiciach.

Docentské dekréty prevzali:
1. doc. Ing. Peter FRANKOVSKÝ, PhD. 
2.  doc. Ing. Jozef GLOVA, PhD. 
3. doc. Ing. Anna BÁNOCIOVÁ, PhD. 
4. doc. Ing. Marianna SINIČÁKOVÁ, PhD. 
5. doc. Mgr. Grzegorz MICHALSKI, PhD. 
6. doc. Ing. Anna GUZANOVÁ, PhD. 
7. doc. RNDr. Marianna TREBUŇOVÁ, PhD.
8. doc. Ing. Jaroslaw SIDUN, PhD.
9. Dr.h.c. doc. Ing. Milan FIĽO, PhD.
10. doc. Ing. Ján SEMJON, PhD.
11. doc. dr. inž. Andrzej TRYTEK, PhD.
12. doc. Ing. Dušan ORÁČ, PhD.
13. doc. Ing. Marek ŠOLC, PhD.
14. doc. Ing. Štefan MARKULIK, PhD.
15. doc. Ing. Peter BUTKA, PhD

Odovzdávania docentských dekrétov sa nezúčastnil:

16. doc. Ing. Peter FUTÁŠ, PhD. – HF

3. Ocenenie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti

Pán rektor, prof. Čižmár, poďakoval za reprezentáciu a propagáciu
Technickej  univerzity  v Košiciach  pracovníkovi  Technickej  univerzity
v Košiciach,  prof.  Ing.  Tomášovi  Sabolovi,  CSc.,  z Ekonomickej  fakulty,
ktorý  získal  ocenenie   v  súťaži  významných  slovenských  vedcov,
technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy –  Vedec
roka  SR  2013,   v kategórii  „Za  výsledky  v programoch  EÚ“  v oblasti
znalostných  technológií  s podporou  informačných  a komunikačných
technológií a za medzinárodné uznanie v európskej výskumnej komunite
v predmetnej oblasti.

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. Vincent Kvočák, CSc., dekan  Stavebnej fakulty Technickej
univerzity v Košiciach predložil Vedeckej rade Technickej univerzity v
Košiciach návrh na vymenovanie doc. Ing. Dagmar Samešovej, PhD.,
za  profesorku v   študijnom odbore  „environmentálne  inžinierstvo“
a prof. RNDr. Nadežda Števulová, PhD., predsedníčka inauguračnej
komisie predstavila kandidátku.
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Do diskusie  k inauguračnej  prednáške doc.  Samešovej  sa  zapojili:  prof.
Čižmár. 

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

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

Uzn. 1/jún/2014

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.
Dagmar  Samešovej,  PhD.,  za  profesorku  v   študijnom  odbore
„environmentálne inžinierstvo“.

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.  Janette
Brezinovej,  PhD.,  za  profesorku  v   študijnom  odbore  „výrobné
technológie“ a prof.  Ing.  Emil Spišák, CSc.,  predseda inauguračnej
komisie predstavil kandidátku.

Do  diskusie  k inauguračnej  prednáške doc.  Brezinovej  sa  zapojili:  prof.
Čižmár, prof. Kmeť, prof. Podlubný, prof. Trebuňa.

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

24

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

Uzn. 2/jún/2014

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.
Janette  Brezinovej,  PhD.,  za  profesorku  v   študijnom  odbore  „výrobné
technológie“.

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.
Dr.h.c.  prof.   Ing.  František  Trebuňa,  CSc.D.,  dekan   Strojníckej
fakulty  Technickej  univerzity  v  Košiciach  predložil  Vedeckej  rade
Technickej  univerzity v Košiciach návrh na vymenovanie doc.  Ing.
Michala  Kelemena,  PhD.,  za  profesora  v   študijnom  odbore
„mechatronika“ a predstavil kandidáta.

Do  diskusie  k inauguračnej  prednáške doc.  Kelemena  sa  zapojili:  prof.
Čižmár, prof. Kmeť, 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

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

Uzn. 3/jún/2014

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  doc.  Ing.  Michala
Kelemena, PhD., za profesora v  študijnom odbore „mechatronika“.

5. Návrh na udelenie titulu „profesor emeritus“

a) Vedecká rada TUKE prerokovala návrh dekana Hutníckej fakulty
TUKE  doc.  Dr.  Petra  Horňáka.,  na  udelenie  čestného  titulu
„profesor  emeritus“  na TUKE pánovi  Dr.h.c.  prof.  Ing.  Karolovi
Flóriánovi,  DrSc. Vedecká  rada  TUKE  na  základe  tajného
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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  TUKE,  podľa  §  49,  ods.  4,  písm.  b)
Štatútu  TUKE  navrhuje  rektorovi  TUKE udeliť čestný  titul
„profesor  emeritus“  na TUKE pánovi  Dr.h.c.  prof.  Ing.  Karolovi
Flóriánovi, DrSc.

Výsledok tajného hlasovania:

Počet členov VR 29
Počet členov VR oprávnených hlasovať 29
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 24
Počet  členov  VR,  ktorí  hlasovali  za  návrh  na
udelenie

24

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/2014

VR TUKE schválila návrh na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“
na TUKE pánovi pánovi Dr.h.c. prof. Ing. Karolovi Flóriánovi, DrSc.

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
EkF 24 24 0 0
LF 24 22 0 2
FEI 24 23 0 1
FBERG 24 23 0 1

Uzn. 5/jún/2014

Vedecká  rada  Technickej  univerzity  v Košiciach  schvaľuje  návrh
kritérií na habilitácie docentov a na vymenúvanie profesorov na fakultách:
FVT, EkF, LF, FEI a FBERG. 
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7. Návrh  na  schválenie  všeobecných  kritérií  na  obsadzovanie
funkcií  profesorov  a docentov  a  konkrétnych  podmienok
výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov.

Dekani  FEI,  EkF  a  LF  predložili  návrh  všeobecných  kritérií  na
obsadzovanie  funkcií  profesorov  a docentov  a  konkrétnych  podmienok
výberového  konania  na  obsadzovanie  funkcií  profesorov.  Tieto  boli
jednomyseľne  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

FEI 24 24 0 0
EkF 24 24 0 0
LF 24 24 0 0

Uzn. 6/jún/2014

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 fakultách:  FEI, EkF a LF.

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

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

                                        rektor 
                                      v.r.

Zapísala: MVDr. V. Geffertová
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