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Návrh Inauguračnej komisie uchádzača doc. Ing. Ladislava Fözöa, PhD.
Vážený pán predseda VR LF TUKE,
vážení členovia,
na základe žiadosti p. doc. Ing. Ladislav Fözö, PhD., Ing.Paed.IGIP o inauguračné konanie na
LF TUKE v odbore habilitačného konania a inauguračného konania: Doprava, zo dňa
31.8.2021, bola menovaná nasledovná Inauguračná komisia a oponenti:
Členovia Inauguračnej komisie
Predseda:
Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc.
Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, Katedra letovej prípravy
(pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v oblasti dopravy)
Členovia:
p. prof. Dr. Levente Adalbert Kovács
Óbuda University, Budapešť, Maďarsko, (odborník zo zahraničia, pôsobí na VŠ vo funkcii
profesora, je rektorom Óbuda University, prezident Hungarian IEEE a IEEE SMC
chapters, vedecky pôsobí v odbore kybernetiky a riadenia zložitých systémov)
p. prof. Ing. Miloš Poliak, PhD.
FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, je dekanom FPEDAS,
vedecky pôsobí v oblasti dopravy)
p. prof. Ing. Zděnek Dvořák, PhD.
Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline (pôsobí na VŠ vo funkcii
profesora, vedecky pôsobí v odbore dopravy)
Oponenti:
p. prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc.
Univerzita Obrany v Brně, Fakulta Vojenských technologií, Česká republika (odborník zo
zahraničia, pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v oblasti leteckej elektroniky,
leteckej dopravy)
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p. prof. Ing. Andrej Novák, PhD.
FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí
v oblasti dopravy)
prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií - Ústav
logistiky a dopravy (pôsobí na VŠ vo funkcii profesora, vedecky pôsobí v odbore dopravy)
V rámci postupu inauguračného konania podľa § 5 vyhlášky MŠ SR č. 246/2019, po formálnej
kontrole náležitostí žiadosti – kontrole predloženej dokumentácie verifikačnej komisii, p.
prorektorom pre vedu a výskum TUKE, ktorý vyjadril kladné stanovisko, po vymenovaní
oponentov a členov inauguračnej komisie so súhlasom VR LF TUKE, komisia:
- vyhodnotila plnenie podmienok podľa § 76 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa
kritérií na získanie titulu profesor a na základe predložených dokladov, oponentských
posudkov, odborného posúdenia prednesenej inauguračnej prednášky na tému
„Inteligentné a progresívne metódy modelovania, riadenia a diagnostiky pohonných
jednotiek v leteckej doprave s využitím výpočtovej inteligencie“, a celkovo
vyhodnotila pedagogickú a vedeckú činnosť uchádzača;
- v súlade s plnením Kritérií na vymenúvanie profesorov na Leteckej fakulte Technickej
univerzity v Košiciach schválené na VR LF TUKE 8.3.2018, a Kritériami pre
vymenúvanie profesorov na Technickej univerzite v Košiciach schválených VR TUKE
dňa 9.12.2016, inauguračná komisia vyhodnotila, že uchádzač viac ako 5 rokov od
získania titulu doc. pedagogicky pôsobil v pracovnom pomere na TUKE, vykonával
pedagogickú činnosť, viedol a oponoval viaceré záverečné práce;
- Výsledky jeho vedecko-výskumnej činnosti boli publikované v 2 vedeckých
monografiách, 2 vysokoškolských učebniciach, 4 skriptách a 37 vedeckých článkov
publikovaných v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch v oblasti rozvoja
leteckej techniky, z toho 8 vedeckých prác v databáze WoS CC, s 285 ohlasmi
(citáciami) v časopisoch a zborníkoch indexovaných v databáze WoS a Scopus (v čase
podania žiadosti); Uchádzač splnil a prekročil stanovené minimálne kritériá.
- Komisia predkladá návrh, s odporúčaním udeliť uchádzačovi titul „profesor“
v odbore habilitačného konania a inauguračného konania Doprava.
S úctou,

Miroslav Kelemen
Predseda Inauguračnej komisie
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