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ZZ  áá  pp  ii  ss    zzoo  zzaassaaddnnuuttiiaa  VVeeddeecckkeejj  rraaddyy  

  TTeecchhnniicckkeejj  uunniivveerrzziittyy  vv  KKooššiicciiaacchh  

  kkoonnaanneejj  ddňňaa  1111..  0022..  22002222 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Dňa 11. 02. 2022 sa uskutočnilo zasadnutie Vedeckej rady (VR) Technickej univerzity 
v Košiciach (TUKE)  s týmto programom: 
 

1. Schválenie programu VR TUKE. 
2. Odovzdávanie docentských dekrétov.   
3. Ocenenia výsledkov vedecko-výskumnej činnosti pracovníkov TUKE: 

- Ocenenie Vedec roka SR 2020 
- ESET Science Award 2021 
- Cena rektora TUKE 2021 
- Najlepšia doktorandská práca na TUKE 2021 

4. Kontrola uznesení z predchádzajúcej VR TUKE.  
5. Návrhy na vymenovanie za profesorku, profesora. 
6. Návrhy na udelenie čestného titulu „doctor honoris causa“. 
7. Návrhy na schválenie do funkcie „hosťujúci profesor“. 
8. Návrh na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“. 
9. 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 23 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 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 
docent a profesor, rektor TUKE, Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., 
slávnostne odovzdal dekréty novej docentke a novému docentovi TUKE. 

Docentské dekréty prevzali: 

 
1. doc. Ing. Peter Kaľavský, PhD.                 
2. doc. Ing. Darina Dupláková, PhD.       
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3. Ocenenia výsledkov vedecko-výskumnej činnosti pracovníkov TUKE 
 

Pán rektor, prof. Kmeť, zablahoželal oceneným pracovníkom Technickej univerzity 
v Košiciach k získaným cenám a odovzdal im ďakovné listy a diplomy. 
 

 Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz 
slovenských vedeckotechnických spoločností, pod záštitou prezidentky Slovenskej 
republiky Zuzany Čaputovej udelili ocenenie Osobnosť medzinárodnej spolupráce v 
rámci súťaže Vedec roka SR 2020, ktoré získal Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, 
PhD., dekan Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE.  

 Nadácia ESET pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej udelila 
ocenenie Výnimočný vysokoškolský pedagóg v rámci súťaže ESET Science Award 
2021, ktoré získal Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc., dekan Fakulty výrobných 
technológií TUKE so sídlom v Prešove. 

 V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2021 sa konala súťaž „Cena rektora 
TUKE 2021“. Ocenení boli v týchto kategóriách:  

- Cenu rektora „Vedec TUKE za rok 2021“ získal prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD., zo 
Strojníckej fakulty, za jeho výskum, vývoj a implementáciu unikátnych vodíkových 
technológií do praxe. 

- Cenu rektora „Vedec TUKE do 35 rokov za rok 2021“ získal Ing. Jozef Švajlenka, PhD., MBA, 
ING.PAED.IGIP zo Stavebnej fakulty, za jeho výskumné a inovačné aktivity zamerané na 
experimentálny vývoj nových materiálových riešení pre energeticky efektívne a udržateľné 
drevostavby. 

 - Cenu rektora za publikačnú činnosť v kategórii „vedecký článok" publikovaný v roku 2021 
získal článok s názvom: A snake robot for locomotion in a pipe using trapezium-like 
travelling wave, ktorého autorom je doc. Ing. Ivan Virgala, PhD., zo Strojníckej fakulty 
a kolektív autorov 

 V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2021 sa konala aj „Súťaž o najlepšiu 
doktorandskú prácu na TUKE 2021“ v ktorej denní doktorandi získali ocenenia 
v týchto kategóriách: 

- po vedeckej stránke boli ocenení: Ing. Dagmara Varcholová - z Fakulty materiálov, 
metalurgie a recyklácie TUKE, téma práce: Vývoj a výskum nových metal hydridových 
materiálov, školiteľ: doc. Ing. Karel Saksl, DrSc., a Ing. Viera Maslej Krešňáková - z Fakulty 
elektrotechniky a informatiky TUKE, téma práce: Metódy hlbokého učenia v analytických 
úlohách a rozhodovaní, školiteľ: doc. Ing. Peter Butka, PhD.  
- z pohľadu prevedenia prezentácie boli ocenení: Ing. Pavol Jaroš - zo Stavebnej fakulty 
TUKE, téma práce: Komplexný prenos tepla a vody v stavebných konštrukciách historických 
budov, školiteľ: doc. Ing. Marián Vertaľ, PhD., a Mgr. art. Samuel Velebný - z Fakulty umení 
TUKE, téma práce: Urbánne médium-digitálna intervencia. Umenie na rozhraní fyzickej a 
virtuálnej reality. Školiteľ: prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. 
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4. Kontrola uznesení z predchádzajúcej Vedeckej rady Technickej univerzity v Košiciach 
 

Vedecká rada TUKE berie na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE 
24. 09. 2021 a uznesení z VR TUKE hlasovanie per rollam  8.12.2021 - 10.12.2021. Pán 
rektor, Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., konštatoval, že uznesenia 
z predchádzajúcich Vedeckých rád TUKE boli splnené. 
 
5. Návrhy na vymenovanie za 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. Martina Sisola, PhD., za profesora 
v odbore habilitačného konania a inauguračného konania „získavanie a spracovanie 
zemských zdrojov“ a zároveň predstavil doc. Ing. Martina Sisola, PhD. 
 

Do diskusie k inauguračnej prednáške doc. Sisola sa zapojili: doc. Vasková, prof. Kmeť, prof. 
Peterka, prof. Havlík. 

 
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 32 

Počet členov VR oprávnených hlasovať 32 

Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 23 

Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh  20 

Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu  1 

Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania  2 

Počet neplatných hlasov 0 

 
Uzn. 1/február/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. 
Martina Sisola, PhD., za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 
„získavanie a spracovanie zemských zdrojov“. 

 
b) Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc., dekan Fakulty výrobných technológií 

Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove predložil Vedeckej rade Technickej 
univerzity v Košiciach návrh na vymenovanie doc. Ing. Mareka Kočiška, PhD., za 
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profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania „výrobné 
technológie“. Doc. Ing. Mareka Kočiška, PhD., predstavil prof. Dr. Ing. Jozef Peterka. 

 
Do diskusie k inauguračnej prednáške doc. Kočiška sa zapojili: prof. Kmeť, doc. Korba. 
 
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 32 

Počet členov VR oprávnených hlasovať 32 

Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 23 

Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh  20 

Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu  1 

Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 2 

Počet neplatných hlasov 0 

 
Uzn. 2/február/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. 
Mareka Kočiška, PhD., za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného 
konania „výrobné technológie“. 

 
c) Doc. Ing. Peter Mésároš, PhD., dekan Stavebnej fakulty Technickej univerzity v 

Košiciach predložil Vedeckej rade Technickej univerzity v Košiciach návrh na 
vymenovanie doc. Ing. Aleny Sičákovej, PhD., za profesorku v odbore habilitačného 
konania a inauguračného konania „stavebníctvo“. Doc. Ing. Alenu Sičákovú, PhD., 
predstavila prof. Ing. Mária Kozlovská, CSc. 

 
Do diskusie k inauguračnej prednáške doc. Sičákovej sa zapojili: prof. Kmeť, prof. Modrák, 
prof. Kozlovská. 

 
Inaugurantka na všetky kladené otázky odpovedala správne.  

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

 

Počet členov VR 32 

Počet členov VR oprávnených hlasovať 32 

Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 23 

Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh  21 

Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu  0 

Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 2 

Počet neplatných hlasov 0 

 
Uzn. 3/február/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. 
Aleny Sičákovej, PhD., za profesorku v odbore habilitačného konania a inauguračného 
konania „stavebníctvo“. 
 

d) Doc. Ing. Peter Méšároš, PhD., dekan Stavebnej fakulty Technickej univerzity 
v Košiciach v gescii a réžii podpredsedu Vedeckej rady Stavebnej fakulty Technickej 
univerzity v Košiciach prof. Ing. Dušana Katunského, CSc., predložil Vedeckej rade 
Technickej univerzity v Košiciach návrh na vymenovanie doc. Ing. Petra Mésároša, 
PhD., za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 
„stavebníctvo“. Doc. Ing. Petra Mésároša, PhD., predstavila prof. Ing. Mária 
Kozlovská, CSc. 

 
Do diskusie k inauguračnej prednáške doc. Mésároša sa zapojili: prof. Kmeť, prof. Kozlovská. 

 
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 32 

Počet členov VR oprávnených hlasovať 32 

Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 23 

Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh  21 

Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu  0 

Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 1 

Počet neplatných hlasov 1 

 
Uzn. 4/február/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 
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predložiť ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR návrh na vymenovanie doc. Ing. 
Petra Mésároša, PhD., za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného 
konania „stavebníctvo“. 
 

e) Doc. Ing. Peter Korba, PhD., ING.PAED.IGIP, dekan Leteckej fakulty Technickej 
univerzity v Košiciach predložil Vedeckej rade Technickej univerzity v Košiciach návrh 
na vymenovanie doc. Ing. Ladislava Főzőa, PhD., ING.PAED.IGIP za profesora v 
odbore habilitačného konania a inauguračného konania „doprava“. Doc. Ing. 
Ladislava Főzőa, PhD., ING.PAED.IGIP predstavil Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, 
DrSc. 

 
Do diskusie k inauguračnej prednáške doc. Főzőa sa zapojili: prof. Kmeť, prof. Kozlovská, 
prof. Fikar. 

 
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 32 

Počet členov VR oprávnených hlasovať 32 

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. 5/február/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. 
Ladislava Főzőa, PhD., ING.PAED.IGIP za profesora v odbore habilitačného konania a 
inauguračného konania „doprava“. 
 
6. Návrhy na udelenie čestného titulu „doctor honoris causa“  

 
a) Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH, dekan Strojníckej fakulty Technickej 

univerzity v Košiciach predložil a predniesol Vedeckej rade Technickej univerzity v 
Košiciach návrh na udelenie čestného titulu „doctor honoris causa“ Technickej 
univerzity v Košiciach prof. dr hab. inż. Andrzejovi Sewerynovi, v súlade s § 12, ods. 
1, písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
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Do diskusie k návrhu sa zapojili: prof. Kmeť, prof. Hudák. 

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

Počet členov VR 32 

Počet členov VR oprávnených hlasovať 32 

Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 23 

Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh na udelenie 22 

Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu na udelenie 0 

Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 1 

Počet neplatných hlasov 0 
 

Uzn. 6/február/2022 
 
Vedecká rada TUKE schválila návrh na udelenie čestného titulu „doctor honoris causa“  
prof. dr hab. inż. Andrzejovi Sewerynovi. 

 
b) Prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD., dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky 

Technickej univerzity v Košiciach predložil a predniesol Vedeckej rade Technickej 
univerzity v Košiciach návrh na udelenie čestného titulu „doctor honoris causa“ 
Technickej univerzity v Košiciach prof. Dr. habil. Leventeovi Adalbertovi Kovácsovi, 
v súlade s § 12, ods. 1, písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
Do diskusie k návrhu sa zapojili: prof. Živčák, prof. Kmeť, doc. Korba. 

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

Počet členov VR 32 

Počet členov VR oprávnených hlasovať 32 

Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 23 

Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh na udelenie 23 

Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu na udelenie 0 

Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 0 

Počet neplatných hlasov 0 
 

Uzn. 7/február/2022 
 
Vedecká rada TUKE schválila návrh na udelenie čestného titulu „doctor honoris causa“  
prof. Dr. habil. Leventeovi Adalbertovi Kovácsovi. 
 
 
 

 
 



 8 

7. Návrhy na schválenie do funkcie „hosťujúci profesor“ 
 

a) Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH, dekan Strojníckej fakulty Technickej 
univerzity v Košiciach predložil a predniesol Vedeckej rade Technickej univerzity v 
Košiciach návrh na obsadenie funkcie „hosťujúci profesor“ prof. Ing. Ondřejom 
Krejcarom, Ph.D., pre študijný program „elektrotechnika“, v súlade s § 12, ods. 1, 
písm. j) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

 
Do diskusie k návrhu sa zapojil: prof. Hudák. 

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

Výsledok tajného hlasovania: 
 

Počet členov VR 32 

Počet členov VR oprávnených hlasovať 32 

Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 23 

Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh na udelenie 23 

Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu na udelenie 0 

Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 0 

Počet neplatných hlasov 0 
 

Uzn. 8/február/2022 
 
Vedecká rada TUKE schválila návrh na obsadenie funkcie „hosťujúci profesor“  
prof. Ing. Ondřejom Krejcarom, Ph.D., pre študijný program „elektrotechnika“. 
 

b) Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH, dekan Strojníckej fakulty Technickej 
univerzity v Košiciach predložil a predniesol Vedeckej rade Technickej univerzity v 
Košiciach návrh na obsadenie funkcie „hosťujúci profesor“ prof. Ing. Kamilom 
Kučom, Ph.D., hosťujúci profesor, pre študijný program „elektrotechnika“, v súlade s 
§ 12, ods. 1, písm. j) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

 
Do diskusie k návrhu sa zapojil: prof. Hudák, prof. Kmeť. 

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

 

Výsledok tajného hlasovania: 
 

Počet členov VR 32 

Počet členov VR oprávnených hlasovať 32 

Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 23 

Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh na udelenie 23 

Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu na udelenie 0 

Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 0 

Počet neplatných hlasov 0 
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Uzn. 9/február/2022 
 
Vedecká rada TUKE schválila návrh na obsadenie funkcie „hosťujúci profesor“  
prof. Ing. Kamilom Kučom, Ph.D., hosťujúci profesor, pre študijný program 
„elektrotechnika“. 
 

8. Návrh na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“ 
 
Prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD., dekan Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach predložil 
Vedeckej rade Technickej univerzity v Košiciach návrh na udelenie čestného titulu „profesor 
emeritus“ prof. Jurajovi Bartuszovi akad. sochárovi, v súlade s § 12, ods. 1, písm. m) a § 78 
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Návrh predniesol pán prorektor prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc. 
 
Do diskusie k návrhu sa zapojil: prof. Kmeť. 

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

Výsledok tajného hlasovania: 
 

Počet členov VR 32 

Počet členov VR oprávnených hlasovať 32 

Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 23 

Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh na udelenie 23 

Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu na udelenie 0 

Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 0 

Počet neplatných hlasov 0 
 

Uzn. 10/február/2022 
 
Vedecká rada TUKE schválila návrh na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“  
prof. Jurajovi Bartuszovi akad. sochárovi. 

 

9. Rôzne 

Člen VR, pán dekan Strojníckej fakulty TUKE Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živcák, PhD., MPH 
informoval členov VR TUKE o zúčastnení sa na Svetovej výstave EXPO 2020 Dubaj, konanej 
01.10.2021 - 31.03.2022. Výstavy sa zúčastnil aj pán rektor TUKE. Pán dekan sa poďakoval 
všetkým, ktorí sa podieľali na poskytnutých troch exponátoch slovenskej expozície. 

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

Navrhovaný termín slávnostnej VR je: 

08.06.2022 

Navrhované termíny riadnej VR sú: 

22.04.2022 
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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. 


