
ZZ  á z n a m   zo zasadnutia Vedeckej rady TU vá z n a m   zo zasadnutia Vedeckej rady TU v  KošiciachKošiciach
  konanej konanej   dňa 25.11.2011dňa 25.11.2011

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny

P r o g r a m:  

1. Kontrola uznesení z predchádzajúcej VR TUKE

2. Odovzdanie menovacích dekrétov

3. Odovzdávanie docentských dekrétov

4. Ocenenie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti

5. Aktuálne informácie o vedecko- výskumných aktivitách na TUKE

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

7. Návrh na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“

8. Návrh na schválenie všeobecných kritérií na obsadzovanie 
funkcií profesorov a docentov a konkrétnych podmienok výberového 
konania na obsadzovanie funkcií profesorov.

9. 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. 
Oboznámil  prítomných  s programom  rokovania  VR  TUKE.  Program  bol 
členmi VR TUKE schválený. Pán rektor potvrdil  uznášania schopnosť VR 
(prítomnosť  24 členov/členiek). 

1. Kontrola uznesení z predchádzajúcej VR TUKE

Vedecká rada TUKE berie na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia VR 
TUKE konanej 24.6.2011 a konštatuje, že uznesenia z predchádzajúcej VR 
TUKE  mali  informatívny  charakter.  V uznesení   6/jún/2011  uzn. 
a 7/jún/2011  uložil  rektor  TUKE   dekanom  fakúlt  predložiť  návrhy 
všeobecných kritérií  na  obsadzovanie  funkcií  profesorov  a docentov na 
fakultách. Uznesenie bolo splnené, fakulty predložili na VR TUKE návrhy.

2. Odovzdanie dekrétov členom VR TUKE

P. rektor, prof. A. Čižmár, CSc. odovzdal menovacie dekréty prítomným 
členom VR TUKE.

3. 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, ktorí sa habilitovali na TUKE.
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Dekréty prevzali:

1. doc. Ing. Daniel Kottfer, PhD. – Strojnícka fakulta
2. doc. Ing. Jozef Futó, PhD. – Fakulta BERG
3. doc. Ing. Erik Weiss, PhD. – Fakulta BERG
4. doc. Ing. Miloš Soták, PhD. - Letecká fakulta

4. Ocenenie výsledkov vedecko – výskumnej činnosti

Pán  rektor,  prof.  Čižmár,  poďakoval  za  reprezentáciu  a  propagáciu 
Technickej  univerzity  v Košiciach  pracovníkom TUKE,  ktorí  boli  ocenení 
ministrom  školstva,  vedy,  výskumu  a  športu.  Z Technickej  univerzity 
v Košiciach boli ocenení traja pracovníci.  Prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc. - 
Osobnosť  vedy  a techniky, Dr.h.c.  mult.  prof. Ing.  Juraj  Sinay,  DrSc.  - 
Propagátor vedy a techniky a Bc. Jozef Dudiak - Cena Aurela Stodolu.

5. Aktuálne  informácie  o vedecko-  výskumných  aktivitách  na 
TUKE

P.  rektor,  prof.  Čižmár  predstavil  členom  VR  TUKE  základné  úlohy 
univerzity,  projekt  UCITT  -  Univerzitné  centrum  pre  inovácie,  transfer 
technológií  a ochrana duševného vlastníctva, ako projekt zabezpečujúci 
rozvoj služieb schopných zaistiť požadovanú výkonnosť výskumu a vývoja, 
spoločné  projekty,  atď.  Ďalej  predstavil  vedecko-technický  park 
TECHNICOM, jeho posolstvo,  projekt  VUKONZE,  ako výskumné centrum 
pre  efektívnu  integráciu  obnoviteľných  zdrojov  energie  a Košice  -   IT 
VALLEY združenie, ktoré integruje  univerzity TUKE a  UPJŠ, košický región 
a  IKT firmy.
Na  záver  poukázal  na  úspech  TUKE  na  Slovensku  ako   najaktívnejšej 
organizácie,  pokiaľ  ide  o  príspevok  ES  poskytnutých  výskumným 
projektom 7. RP.

P. prorektor, prof.  Kmeť predniesol členom VR TUKE aktuálne informácie 
o  vedecko-výskumných  aktivitách  na  TUKE.  Zdôraznil,  potreby  multi-
disciplinarity a inter-disciplinarity, koncentrácie výskumu, potrebu výzvy 
vyplývajúce  z  medzinárodného  hodnotenia  a súťaženia,  potrebu 
komercionalizácie  inovačných  myšlienok  a nápadov  a   racionalizácie 
procesu. Predstavil jednotlivé centrá excelentnosti na TUKE, účasť TUKE 
v projektoch financovaných zo zdrojov 7. RP a CIP a projekty zamerané na 
transfer technológií podporené zo ŠF EÚ – aplikovaný výskum.
K tomuto bodu sa rozbehla diskusia, do ktorej sa zapojili: prof. Samuely, 
doc.  Redhammer,  prof.  Mirossay,  prof.  Mihok  a  vyjadrili  potrebu  užšej 
spolupráce medzi SAV a univerzitami.

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

Vedecká rada TUKE prerokovala návrh dekana Hutníckej fakulty, doc. Dr. 
Ing. Petra Horňáka TUKE, na udelenie čestného titulu TUKE, pánovi Ing. 
Vladimírovi  Sotákovi,  predsedovi  predstavenstva  a generálnemu 
riaditeľovi  Železiarní  Podbrezová,  a.s.   Čestný  titul  (Dr.h.c.)  TUKE  je 
menovanému  navrhovaný  za  jeho  prínos  k rozvoju  slovenského 
a európskeho hutníctva a za jeho neustále aktivity v rozvoji vzťahov medzi 
Železiarňami  Podbrezová,  a.s.,  Technickou  univerzitou  v Košiciach. 
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Vedecká rada TUKE 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  Ing. 
Vladimírovi Sotákovi.

Výsledok tajného hlasovania:

Počet členov VR 30
Počet členov VR oprávnených hlasovať 30
Počet  prítomných  členov  VR  oprávnených 
hlasovať

24

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 3
Počet neplatných hlasov 0

Uzn. 1/novem/2011
VR  TUKE schválila  návrh  na  udelenie  titulu  doctor  honoris  causa,  Ing. 
Vladimírovi Sotákovi.

7. Návrh na udelenie titulu „profesor emeritus“

a) Vedecká  rada  TUKE  prerokovala  návrh  dekana  Fakulty 
výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove, prof. Ing. Jozefa 
Nováka – Marcinčina, PhD., na udelenie čestného titulu „profesor 
emeritus“  na  TUKE  pánovi  prof.  Ing.  Emilovi  Raganovi,  CSc. 
Vedecká rada TUKE na základe tajného 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 prof. Ing. Emilovi Raganovi, CSc. 

Výsledok tajného hlasovania:
Počet členov VR 30
Počet členov VR oprávnených hlasovať 30
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. 2/novem/2011

VR TUKE schválila návrh na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“ 
na TUKE pánovi prof. Ing. Emilovi Raganovi, CSc.  
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8. Návrh  na  schválenie  všeobecných  kritérií  na  obsadzovanie 
funkcií  profesorov  a docentov  a  konkrétnych  podmienok 
výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov.

Fakulty  TUKE  a rektorátne  pracoviská  predložili  návrh  všeobecných 
kritérií  na  obsadzovanie  funkcií  profesorov  a docentov  a  konkrétnych 
podmienok  výberového  konania  na  obsadzovanie  funkcií  profesorov. 
Tieto boli jednomyseľne schválené VR TUKE.

Uzn. 3/novem/2011

VR  TUKE  jednomyseľne  schvaľuje  návrh  všeobecných  kritérií  na 
obsadzovanie  funkcií  profesorov  a docentov  a  konkrétnych  podmienok 
výberového  konania  na  obsadzovanie  funkcií  profesorov  na  fakultách 
a rektorátnych pracoviskách TUKE.

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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