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ZZ  áá  pp  ii  ss    zzoo  zzaassaaddnnuuttiiaa  VVeeddeecckkeejj  rraaddyy  

  TTeecchhnniicckkeejj  uunniivveerrzziittyy  vv  KKooššiicciiaacchh  

  kkoonnaanneejj  ddňňaa  2222..  0044..  22002222 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Dňa 22. 04. 2022 sa uskutočnilo zasadnutie Vedeckej rady (VR) Technickej univerzity 
v Košiciach (TUKE)  s týmto programom: 
 

1. Schválenie programu VR TUKE. 
2. Odovzdávanie menovacích dekrétov. 
3. Odovzdávanie docentských dekrétov.   
4. Kontrola uznesení z predchádzajúcej VR TUKE.  
5. Návrh na schválenie všeobecných kritérií na obsadzovanie funkcií vysokoškolských 

učiteľov a výskumných pracovníkov na Strojníckej fakulte TUKE. 
6. Návrhy na vymenovanie za profesorku, profesora. 
7. Návrh na udelenie vedeckej hodnosti „DrSc.“. 
8. Návrh na schválenie Akreditačnej komisie TUKE. 
9. Hodnotenie úrovne TUKE vo vzdelávacej činnosti za rok 2021. 
10. Hodnotenie úrovne TUKE v oblasti vedy, techniky a umenia za rok 2021. 
11. Rôzne. 
 

Zasadnutie otvoril a viedol pán rektor, Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc. 
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, DrSc.,  predložil návrh programu 
rokovania Vedeckej rady TUKE. Program rokovania bol Vedeckou radou TUKE  
jednomyseľne schválený. 
 
2. Odovzdanie menovacích dekrétov 

 
Pán rektor, Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., slávnostne odovzdal 
menovacie dekréty novým členom VR TUKE. 

Menovacie dekréty prevzali: 
1. Dr. h. c. prof. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík – rektor STU v Bratislave 
2. prof. Ing. Rajmund Mirdala, PhD. – prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť 

a doktorandské štúdium na EkF TUKE 
3. doc. Ing. Ján Kanócz, CSc. - profesor - Katedra architektúry, FU TUKE 

 
3. Odovzdanie docentských dekrétov  

V súlade s ustanovením § 76, ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, ako aj podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z.  
o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov 
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docent a profesor, rektor TUKE, Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., 
slávnostne odovzdal dekréty novým docentom TUKE. 

Docentské dekréty prevzali: 
1. doc. Ing. Peter Koščák, PhD., Ing.Paed.IGIP 
2. doc. Ing. Matej Antoško, PhD., Ing.Paed.IGIP 
3. doc. Ing. Jozef Švajlenka, PhD., MBA, Ing.Paed.IGIP 
4. doc. Ing. Martin Beer, PhD. 
5. doc. Mgr. Maroš Halama, PhD. 

 
4. Kontrola uznesení z predchádzajúcej Vedeckej rady Technickej univerzity v Košiciach 

 
Vedecká rada TUKE berie na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE 
11. 02. 2022. Pán rektor, Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., konštatoval, že 
uznesenia z predchádzajúcej Vedeckej rady TUKE boli splnené. 
 
5. Návrh na schválenie všeobecných kritérií na obsadzovanie funkcií vysokoškolských 

učiteľov a výskumných pracovníkov na Strojníckej fakulte TUKE 
 

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH, dekan Strojníckej fakulty Technickej 
univerzity v Košiciach predložil a zároveň predniesol Vedeckej rade Technickej univerzity  
v Košiciach návrh na schválenie všeobecných kritérií na obsadzovanie funkcií 
vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov na Strojníckej fakulte TUKE. 

 
Uzn. 1/apríl/2022 

 
Vedecká rada Technickej univerzity v Košiciach v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 12 ods. 1 písm. h) jednomyseľne 
schválila vo verejnom hlasovaní návrh všeobecných kritérií na obsadzovanie funkcií 
vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov na Strojníckej fakulte TUKE. 
 
 
6. 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. 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. Petra Blišťana, PhD., za profesora 
v odbore habilitačného konania a inauguračného konania „získavanie a spracovanie 
zemských zdrojov“ a zároveň predstavil doc. Ing. Petra Blišťana, PhD. 
 

Do diskusie k inauguračnej prednáške doc. Blišťana sa zapojili: prof. Kmeť, prof. Jandačka, 
prof. Hudák, prof. Mirdala. 

 
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 36 

Počet členov VR oprávnených hlasovať 36 

Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 25 

Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh  24 

Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu  1 

Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania  0 

Počet neplatných hlasov 0 

 
Uzn. 2/apríl/2022 
 
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. 
Petra Blišťana, PhD., za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 
„získavanie a spracovanie zemských zdrojov“. 

 
b) 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. Zuzany Murčinkovej, PhD., za profesorku v odbore habilitačného 
konania a inauguračného konania „aplikovaná mechanika“ a zároveň predstavil doc. 
Ing. Zuzanu Murčinkovú, PhD. 

 
Do diskusie k inauguračnej prednáške doc. Murčinkovej sa zapojili: prof. Kmeť, prof. 
Jandačka. 
 
Inaugurantka na všetky kladené otázky odpovedala správne.  

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

Výsledok tajného hlasovania: 

 

Počet členov VR 36 

Počet členov VR oprávnených hlasovať 36 

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. 3/apríl/2022 
 
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. 
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Zuzany Murčinkovej, PhD., za profesorku v odbore habilitačného konania a inauguračného 
konania „aplikovaná mechanika“. 
 

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. Samera Khouriho, PhD., za 
profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania „získavanie 
a spracovanie zemských zdrojov“ a zároveň predstavil doc. Ing. Samera Khouriho, 
PhD. 

 
Do diskusie k inauguračnej prednáške doc. Khouriho sa zapojili: prof. Kmeť, prof. Živčák, 
prof. Kelemen. 

 
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 36 

Počet členov VR oprávnených hlasovať 36 

Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 25 

Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh  19 

Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu  2 

Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 4 

Počet neplatných hlasov 0 

 
Uzn. 4/apríl/2022 
 
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. 
Samera Khouriho, PhD., za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného 
konania „získavanie a spracovanie zemských zdrojov“. 
 

d) Doc. Ing. Peter Méšároš, PhD., dekan Stavebnej fakulty Technickej univerzity 
v Košiciach predložil Vedeckej rade Technickej univerzity v Košiciach návrh na 
vymenovanie doc. Ing. Romana Vodičku, PhD., za profesora v odbore habilitačného 
konania a inauguračného konania „inžinierske konštrukcie a dopravné stavby“.  
Doc. Ing. Romana Vodičku, PhD., predstavil Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav 
Kmeť, DrSc. 

 
Do diskusie k inauguračnej prednáške doc. Vodičku sa zapojili: prof. Hudák, prof. Jandačka. 

 
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 36 

Počet členov VR oprávnených hlasovať 36 

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 2 

Počet neplatných hlasov 0 

 
Uzn. 5/apríl/2022 
 
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. 
Romana Vodičku, PhD., za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného 
konania „inžinierske konštrukcie a dopravné stavby“. 
 
7. Návrh na udelenie vedeckej hodnosti „DrSc.“ 

 

Vedecká rada TUKE v zmysle § 1, ods. 3, písm. k) Rokovacieho poriadku Vedeckej rady TUKE 
udeľuje vedecké hodnosti „doktor vied“ (v skratke „DrSc.“). 
 
Prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc., prorektor pre vedu, výskum a doktorandské štúdium TUKE 
a zároveň predseda obhajobnej komisie predložil Vedeckej rade Technickej univerzity  
v Košiciach návrh na udelenie vedeckej  hodnosti  doktora  technických  vied Mgr. Ing. 
Romanovi Rosipalovi, PhD., samostatnému vedeckému pracovníkovi Ústavu merania 
Slovenskej akadémie vied, na základe úspešnej obhajoby doktorskej dizertačnej práce vo 
vednom odbore 020302 – aplikovaná informatika a zároveň predstavil Mgr. Ing. Romana 
Rosipala, PhD. 
 
Do diskusie k  prednáške Dr. Rosipala sa zapojili: prof. Živčák, prof. Havlík, prof. Cimbala, 
prof. Kmeť, prof. Mirdala, prof. Sovák. 

 
Prednášajúci 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 36 

Počet členov VR oprávnených hlasovať 36 

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 
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Uzn. 6/apríl/2022 
 
Vedecká rada TUKE schválila návrh na udelenie vedeckej hodnosti doktora technických vied 
Mgr. Ing. Romanovi Rosipalovi, PhD., vo vednom odbore 020302 – aplikovaná informatika. 
 
8. Návrh na schválenie Akreditačnej komisie TUKE 

 
Vedecká rada TUKE v zmysle  zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a  
doplnení niektorých zákonov podľa § 15, ods. 1, vnútorného predpisu TUKE podľa § 49 ods. 
4 písm. g) Štatútu TUKE, ktorým je Štatút Akreditačnej komisie TUKE, v zmysle jeho § 3 ods. 
5 schvaľuje členov Akreditačnej komisie Technickej univerzity v Košiciach. 
 
Akreditačná rada TUKE v zastúpení jej predsedom Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislavom 
Kmeťom, DrSc., predložila Vedeckej rade TUKE, po prerokovaní v Akademickom senáte 
TUKE dňa 20. 05. 2021 (uznesenie č. 24/2021) a dňa 28 .03. 2022 (uznesenie č. 12/2022) 
návrh zloženia Akreditačnej komisie Technickej univerzity v Košiciach. Návrh predniesol 
rektor Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc. 
 

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

Výsledok tajného hlasovania: 

 

Meno 
Počet 
členov 

VR 

Počet členov 
VR 

oprávnených 
hlasovať 

Počet 
prítomných 
členov VR 

oprávnených 
hlasovať 

ZA PROTI 
ZDRŽALI 

SA 
NEPLATNÉ 

Interní členovia 
   

     

prof. Ing. Ján Paralič, PhD. 36 36 25 25 0 0 0 

prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. 36 36 25 25 0 0 0 

prof. Ing. Pavel Raschman, CSc. 36 36 25 24 1 0 0 

doc. Ing. Roman Vodička, PhD. 36 36 25 24 0 1 0 

prof. Ing. Ján Terpák, CSc. 36 36 25 24 0 1 0 

Externí členovia   
 

   
 

Ing. Ján Bača 36 36 25 24 1 0 0 

prof. Ing. Pavol Bauer, PhD. 36 36 25 25 0 0 0 

doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, DrSc. 36 36 25 25 0 0 0 

 
Uzn. 7/apríl/2022 
 
Vedecká rada TUKE schválila návrh zloženia Akreditačnej komisie Technickej univerzity 
v Košiciach. 
 
9. Hodnotenie úrovne TUKE vo vzdelávacej činnosti za rok 2021 

 
Na základe § 12, odsek 1, písmeno c) zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vedeckej rady univerzity 
pravidelne, ale najmenej však raz za rok hodnotí úroveň verejnej vysokej školy vo 
vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky a umenia. Hodnotenie úrovne TUKE vo 
vzdelávacej činnosti pripravil pán prorektor, prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.  
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Do diskusie k  prezentácii sa zapojili: prof. Moravčík, prof. Mirdala, doc. Šoltés, prof. Sovák. 

Uzn. 8/apríl/2022 

Vedecká rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie 

„Hodnotenie úrovne TUKE vo vzdelávacej činnosti v zmysle §12, ods. 1, písm. c) zákona o VŠ“ 
- bez pripomienok 

 
10. Hodnotenie úrovne TUKE v oblasti vedy, techniky a umenia za rok 2021 

 
Na základe § 12, odsek 1, písmeno c) zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vedeckej rady univerzity 
pravidelne, ale najmenej však raz za rok hodnotí úroveň verejnej vysokej školy vo 
vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky a umenia. Hodnotenie úrovne TUKE v oblasti 
vedy, techniky a umenia pripravil pán prorektor, prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc.  
 

Uzn. 9/apríl/2022 

Vedecká rada Technickej univerzity v Košiciach berie na vedomie 

„Hodnotenie úrovne TUKE v oblasti vedy, techniky a umenia v zmysle §12, ods. 1, písm. c) 
zákona o VŠ“ 

- bez pripomienok 
 

11. Rôzne 

Pán dekan SjF TUKE, prof. Živčák pozval členov VR TUKE na slávnostné zasadnutie VR TUKE 
rozšírené o zasadnutie VR SjF pri príležitosti 70. výročia založenia fakulty a udelenia titulu 
Dr. h. c. Technickej univerzity v Košiciach pánovi prof. Sewerynovi, ktoré sa uskutoční dňa 
15.6.2022 v Aule Maxima.  

Pán prorektor oznámil členom Vedeckej rady TUKE predbežný návrh termínov rokovaní VR 
v roku 2022. 

Navrhované termíny slávnostnej VR sú: 08.06.2022 a 15.06.2022 

Navrhované termíny riadnej VR sú: 24.06.2022, 21.10.2022, 16.12.2022 

 

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, DrSc. 
                                   rektor TUKE 
 
 

Zapísal: prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc. 


