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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

4. Návrh na schválenie do funkcie hosťujúcich  profesorov

5. Správa o činnosti za rok 2010 

hodnotenie  úrovne  TUKE  vo  vzdelávacej  činnosti  (§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 nových kritérií na habilitácie docentov a vymenúvanie 
profesorov 

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 (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  25 členov/členiek). 

1. Kontrola uznesení z predchádzajúcej VR TUKE

Vedecká rada TUKE berie na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutí VR TUKE 
a konštatuje,  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.

Dekréty prevzali:
1. doc. Ing. Dušan KUDELAS, PhD. – Fakulta BERG
2. doc. Ing.  Dušan PRASLIČKA, PhD.  – Letecká fakulta
3. doc. Dr. inž. Wlodzimierz  MAKIELA – FVT TUKE so sídlom v Prešove
4. doc. RNDr. Mária HEŽELOVÁ, PhD. – Hutnícka fakulta
5. doc. Dr. inž. Jerzy LABAJ - Hutnícka fakulta
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Na Hutníckej fakulte sa habilitovala aj  doc. Ing. Jana BIDULSKÁ, PhD. a na 
Fakulte  BERG  sa  habilitovala  doc.  Ing.  Ľubica  KOZÁKOVÁ,  PhD.,  ktoré  sa 
odovzdávania dekrétov nemohli zúčastniť.

Na iných vysokých školách sa habilitovali nasledovní zamestnanci  TUKE:
1. doc. Ing. Renáta Bašková, PhD. – Stavebná fakulta
2. doc. RNDr. Jozef Bucko, PhD. – Ekonomická fakulta
3. doc. Ing. Norbert Kopčo, PhD. – Fakulta elektrotechniky a informatiky

3. Ocenenie výsledkov vedecko – výskumnej činnosti

Pán rektor,  prof.  Čižmár  poďakoval  za  reprezentáciu  a  propagáciu 
Technickej  univerzity  v Košiciach  vo  svete  doc.  Ing.  Ivo  Petrášovi,  PhD. 
z Fakulty  BERG.  Súčasne mu zagratuloval  k  mimoriadnemu úspechu,  ktorý 
dosiahol vo svojej vedecko-výskumnej práci a publikačnej činnosti. Doc. Petráš 
publikoval v   rozpätí krátkeho časového obdobia dve monografie, ktoré boli 
vydané vo významných svetových vydavateľstvách.

4. Návrh na schválenie hosťujúcich  profesorov

a) Vedecká  rada  TU  v Košiciach  na  základe  návrhu  dekana  FVT  TU 
v Košiciach so sídlom v Prešove a v súlade s § 12, ods. 1, písm. j)  zákona 
č.  131/2002  Z.z.  o vysokých  školách  a o zmene  a doplnení  niektorých 
zákonov,  tajným hlasovaním  schvaľuje  obsadenie  funkcie  hosťujúceho 
profesora  na  FVT  TU  v Košiciach  so  sídlom  v Prešove  prof.  Ing. 
Branimirom  Barišićom,  PhD.  na  dobu  2  rokov  v  odbore  „výrobné 
technológie“.

Výsledok tajného hlasovania:

Počet členov VR 35
Počet členov VR oprávnených hlasovať 35
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

b) Vedecká rada TU v Košiciach na základe návrhu dekana Fakulty BERG 
a v súlade s § 12, ods. 1, písm. j)  zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých 
školách  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov,  tajným  hlasovaním 
schvaľuje  obsadenie  funkcie  hosťujúceho  profesora  na  Fakulte  BERG 
TUKE doc. Ing. Petrom Bláhom, CSc. na dobu 2 rokov v odbore „banská 
geológia a geologický prieskum“.

Výsledok tajného hlasovania:
Počet členov VR 35
Počet členov VR oprávnených hlasovať 35
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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c) Vedecká rada TU v Košiciach na základe návrhu dekana Fakulty BERG 
a v súlade s § 12, ods. 1, písm. j)  zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých 
školách  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov,  tajným  hlasovaním 
schvaľuje obsadenie funkcie hosťujúceho profesora na Fakulte BERG Ing. 
Vincentom Jakubom, PhD. na dobu 2 rokov v odbore „banské meračstvo a 
geodézia“.

Výsledok tajného hlasovania:

Počet členov VR 35
Počet členov VR oprávnených hlasovať 35
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 24
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 0

5. Správa o činnosti za rok 2010

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 
hodnotí  VR univerzity pravidelne, ale najmenej však raz za rok hodnotí úroveň 
verejnej vysokej školy vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky alebo 
umenia.  Takéto  hodnotenie  pripravili  páni  prorektori,  prof.  Ing.  Pavel 
Raschman, CSc.  za oblasť vzdelávania a  prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. za 
oblasť  vedy, techniky a umenia.  Referáty vychádzali z podkladov, ktoré boli 
spracované do správy o činnosti TUKE.

Vedecká  rada  Technickej  univerzity  v Košiciach  (VR  TUKE)  schválila 
podkladovú správu 

Uzn.   1 /apr/2011
Vedecká  rada  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.  v platnom  znení  hodnotí  úroveň  Technickej  univerzity 
v Košiciach v oblasti vedy, techniky a umenia nasledovne:

Vedecká rada TUKE vysoko hodnotí úroveň činnosti TUKE v oblasti vedy, 
techniky a umenia. 

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

Vedecká  rada  osobitne  vysoko  hodnotí  prístup  TUKE  k využívaniu 
štrukturálnych  fondov  EÚ  pre  oblasť  posilňovania  infraštruktúry  výskumu 
a vývoja. 

Vedecká rada TUKE upozorňuje na potrebu zvyšovania počtu výstupov 
vedeckej  činnosti  v kategórii  najhodnotnejších  publikácií  v karentovaných 
časopisoch. 
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Vedecká  rada  TUKE  pozitívne  hodnotí  činnosť  v oblasti  transferu 
vedeckých výsledkov do praxe a spoluprácu s praxou.

Vedecká  rada  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:

Vedecká  rada  TUKE  vysoko  hodnotí  úroveň  TUKE  vo  vzdelávacej  činnosti, 
najmä výsledky dosiahnuté v procese akreditácie študijných programov. 

Vedecká  rada  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.

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

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

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

3. Návrh kritérií na habilitácie docentov a vymenúvanie profesorov

Dekan  Leteckej fakulty, doc. RNDr. František Olejník, CSc. predniesol  návrh 
kritérií  na  habilitácie  docentov  a na  vymenúvanie  profesorov  na  Leteckej 
fakulte podľa zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

Uzn. 2/apr /2011
Vedecká rada Technickej univerzity v Košiciach jednomyseľne schvaľuje 

„Kritériá na habilitácie docentov a na vymenúvanie profesorov“ na Leteckej 
fakulte.  

4. Rôzne

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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