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Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Dňa 10. 07. 2020 sa uskutočnilo zasadnutie Vedeckej rady (VR) Technickej univerzity 
v Košiciach (TUKE)  s týmto programom: 
 

1. Schválenie programu VR TUKE. 
2. Kontrola uznesení z predchádzajúcej VR TUKE.  
3. Návrhy na vymenovanie za profesorku/profesora. 
4. Rôzne. 

 
Zasadnutie otvoril a viedol pán rektor, Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 
V úvode rokovania Vedeckej rady TUKE privítal všetkých prítomných členov vedeckej rady. 
Pán rektor potvrdil uznášania schopnosť vedeckej rady (prítomnosť  25 členov).  
 
1. Schválenie programu VR TUKE 

Pán rektor, Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.,  predložil návrh programu 
rokovania Vedeckej rady TUKE. Program rokovania bol Vedeckou radou TUKE  
jednomyseľne schválený. 
 
2. Kontrola uznesení z predchádzajúcej Vedeckej rady Technickej univerzity v Košiciach 

Vedecká rada TUKE berie na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE 
19. 06. 2020. Pán rektor, Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., konštatoval, že 
uznesenia z predchádzajúcej Vedeckej rady TUKE  boli splnené. 
 
3. Návrhy na vymenovanie za profesorku/profesora 

Vedecká rada TUKE v zmysle § 1, ods. 3, písm. g) Rokovacieho poriadku Vedeckej rady TUKE 
prerokúva a schvaľuje návrhy na vymenovanie profesorov. 
 
a) Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH, dekan  Strojníckej fakulty Technickej 

univerzity v Košiciach predložil Vedeckej rade Technickej univerzity v Košiciach návrh na 
vymenovanie doc. Ing. Jaroslavy Kádárovej, PhD., za profesorku v odbore habilitačného 
konania a inauguračného konania „priemyselné inžinierstvo“ a zároveň predstavil doc. 
Ing. Jaroslavu Kádárovú, PhD. 

 
Do diskusie k inauguračnej prednáške doc. Kádárovej sa zapojili: prof. Kmeť, Ing. Čičmanec. 

 
Inaugurantka na všetky kladené otázky odpovedala správne.  

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

Výsledok tajného hlasovania: 
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Počet členov VR 33 
Počet členov VR oprávnených hlasovať 33 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 25 
Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh  23 
Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu  0 
Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania  1 
Počet neplatných hlasov 1 

 
Uzn. 1/júl/2020 
 
V zmysle § 6 ods. 8 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-
pedagogických titulov a 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. 
Jaroslavy Kádárovej, PhD., za profesorku v odbore habilitačného konania a inauguračného 
konania „priemyselné inžinierstvo“. 

 
b) Doc. Ing. Iveta Vasková, PhD., dekanka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie 

Technickej univerzity v Košiciach predložila Vedeckej rade Technickej univerzity v 
Košiciach návrh na vymenovanie doc. Ing. Jaroslava Legemzu, PhD., za profesora v 
odbore habilitačného konania a inauguračného konania „hutníctvo“. Doc. Ing. Jaroslava 
Legemzu, PhD., predstavila prof. Ing. Mária Fröhlichová, CSc. 

 
Do diskusie k inauguračnej prednáške doc. Legemzu sa zapojil: prof. Petráš 
 
Inaugurant na všetky kladené otázky odpovedal správne.  

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

 

Výsledok tajného hlasovania: 

 
Počet členov VR 33 
Počet členov VR oprávnených hlasovať 33 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 25 
Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh  25 
Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu  0 
Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 0 
Počet neplatných hlasov 0 

 
Uzn. 2/júl/2020 
 
V zmysle § 6 ods. 8 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-
pedagogických titulov a 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. 
Jaroslava Legemzu, PhD., za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného 
konania „hutníctvo“. 
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c) Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., dekan  Fakulty baníctva, ekológie, riadenia 

a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach predložil Vedeckej rade Technickej 
univerzity v Košiciach návrh na vymenovanie doc. Ing. Radima Rybára, PhD., za 
profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania „získavanie 
a spracovanie zemských zdrojov“ a zároveň predstavil doc. Ing. Radima Rybára, PhD. 

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

 
Inaugurant na všetky kladené otázky odpovedal správne.  

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

 

Výsledok tajného hlasovania: 

 
Počet členov VR 33 
Počet členov VR oprávnených hlasovať 33 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 25 
Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh  21 
Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu  2 
Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 2 
Počet neplatných hlasov 0 

 
 
Uzn. 3/júl/2020 
 
V zmysle § 6 ods. 8 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-
pedagogických titulov a 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. 
Radima Rybára, PhD., za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného 
konania „získavanie a spracovanie zemských zdrojov“. 
 

d) Prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD., dekan  Fakulty elektrotechniky a informatiky 
Technickej univerzity v Košiciach predložil Vedeckej rade Technickej univerzity v 
Košiciach návrh na vymenovanie doc. Ing. Juraja Kurimského, PhD., za profesora v 
odbore habilitačného konania a inauguračného konania „elektroenergetika“. Doc. 
Ing. Juraja Kurimského, PhD., predstavila prof. Ing. Alena Pietriková, CSc. 
 

Do diskusie k inauguračnej prednáške doc. Kurimského sa zapojili: prof. Podlubný, prof. 
Čižmár, prof. Sovák. 

 
Inaugurant na všetky kladené otázky odpovedal správne.  

Prítomní členovia Vedeckej rady TUKE následne v tajnom hlasovaní hlasovali o predloženom 
návrhu. 
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Výsledok tajného hlasovania: 

 
Počet členov VR 33 
Počet členov VR oprávnených hlasovať 33 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 25 
Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh  25 
Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu  0 
Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 0 
Počet neplatných hlasov 0 

 
 
Uzn. 4/júl/2020 
 
V zmysle § 6 ods. 8 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-
pedagogických titulov a 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. 
Juraja Kurimského, PhD., za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného 
konania „elektroenergetika“. 

 
4. Rôzne 

Pán rektor stručne informoval členov Vedeckej rady TUKE o rokovaní SRK, ktoré sa 
uskutočnilo v dňoch 8.-9.7.2020 vo Zvolene. Ďalej informoval členov Vedeckej rady TUKE, že 
TUKE sa stala súčasťou siete európskych univerzít v schválenom projekte aliancie ULYSSEUS. 

 

Pán rektor oznámil členom Vedeckej rady TUKE návrh termínov rokovaní VR v roku 2020. 

Navrhované termíny riadnej VR sú: 

23.10.2020 

11.12.2020 

Navrhovaný termín slávnostnej VR je: 

25.09.2020 

 

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

 
                       
 
 
 

 
                                                                               Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 

                                   rektor TUKE 
 

 
Zapísala: Ing. Martina Geffertová 
 


