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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. Ocenenie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti

Cena ministra školstva,  vedy, výskumu a športu SR za  vedu 
a techniku, v kategórii „Vedecko – technický tím roka 2012“

Súťaž doktorandov o najlepšiu doktorandskú prácu               

4. Inauguračné konania 

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  23 
členov/členiek). 

1. Kontrola uznesení z predchádzajúcej VR TUKE

Vedecká rada TUKE berie na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia VR TUKE 
konanej  22.6.2012.  Pán  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.

Docentské dekréty prevzali:
1. doc. Ing. Martin LOPUŠNIAK, PhD. - SvF
2. doc. Ing. Radovan HUDÁK, PhD. – SjF
3. doc. Ing. Tomáš BRESTOVIČ, PhD. – SjF
4. doc. Ing. Marek SUKOP, PhD. – SjF
5. doc. Ing. Ladislav MIXTAJ, PhD. - FBERG
6. doc. Ing. Lucia DOMARACKÁ, PhD.-  FBERG
7. doc. Ing. Ľuboslav STRAKA, PhD. – FVT
8. doc. Ing. Zuzana MURČINKOVÁ, PhD. – FVT
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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  získali  ocenenie  pracovníci 
kolektívu  Katedry  elektroniky  a  multimediálnych  telekomunikácií  z  Fakulty 
elektrotechniky a informatiky TUKE, v kategórii „Vedecko – technický tím roka 
2012“. Ocenený bol aj Ing. arch. Štefan Tkáč, doktorand zo Stavebnej fakulty, 
ktorý  získal  zlatú  medailu  v  8.  ročníku  medzinárodného  veľtrhu  inovácií  na 
Taipei International Invention Show & Technomart. 

V rámci  „Týždňa  vedy  na  Slovensku  2012“   sa  na  TUKE  uskutočnila  súťaž 
o najlepšiu doktorandskú prácu. Jednotlivé fakulty prezentovali svoje najlepšie 
doktorandské práce. Pán rektor, prof. Čižmár na VR TUKE ocenil víťazov tejto 
súťaže. 

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.  Ing.  Vincent   Kvočák,  PhD.,  dekan  Stavebnej  fakulty 
TUKE predložil  VR TUKE návrh na vymenovanie doc.  RNDr.  Magdalény 
Bálintovej,  PhD.,  za  profesorku  v   študijnom  odbore  „environmentálne 
inžinierstvo“  a s predsedníčkou inauguračnej komisie,  prof.  RNDr- 
Nadeždou Števulovou, PhD., predstavili kandidátku.

Do  diskusie  k inauguračnej  prednáške doc.  Bálintovej   sa  zapojili:  prof. 
Podlubný, doc. Koban, prof. Čižmár, prof. Sinay, doc. Kvočák, prof. Weiss.

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

23

Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh 22
Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu 0
Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 1
Počet neplatných hlasov 0

Uzn. 1/novem/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  doc.  RNDr.  Magdalény 
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Bálintovej,  PhD.,  za  profesorku  v   študijnom  odbore  „environmentálne 
inžinierstvo“.

b) Vedecká  rada  TUKE  v zmysle  §  1,  ods.  3,  písm.  g)  Rokovacieho 
poriadku  VR  TUKE  prerokúva  a  schvaľuje  návrhy  na  vymenovanie 
profesorov.  Dr.h.c. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., dekan  Strojníckej 
fakulty  TUKE  predložil  VR  TUKE  návrh  na  vymenovanie  doc.  Ing.  Evy 
Zdraveckej,  CSc.,  za  profesorku  v   študijnom  odbore  „strojárske 
technológie a materiály“ a s predsedom inauguračnej komisie, prof. Ing. 
Emilom Spišákom, CSc., predstavili kandidátku.

Do  diskusie  k inauguračnej  prednáške doc.  Zdraveckej  sa  zapojili:  prof. 
Podlubný, prof. Mirossay, prof. Trebuňa.

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

23

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

Uzn. 2/novem/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 doc. Ing. Evy Zdraveckej, 
CSc., za profesorku v  študijnom odbore „strojárske technológie a materiály“. 

Na záver rokovania VR TUKE poďakoval pán rektor všetkým členom VR TUKE za 
aktívnu účasť a  poprial spokojné vianočné sviatky.

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

Zapísala: MVDr. V. Geffertová
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