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Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Dňa 24. 06. 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. Kontrola uznesení z predchádzajúcej VR TUKE.  
4. Návrhy na vymenovanie za profesorku, profesora. 
5. Návrh na schválenie kritérií na získanie titulu docent a kritérií na získanie titulu 

profesor na Ekonomickej fakulte TUKE. 
6. Návrh na schválenie všeobecných kritérií na obsadzovanie funkčných miest 

profesorov a docentov  na Ekonomickej fakulte TUKE. 
7. Návrh na schválenie všeobecných kritérií na obsadzovanie funkčných miest 

profesorov a docentov na Leteckej fakulte TUKE a zároveň konkrétnych podmienok 
na obsadzovanie funkčných miest profesorov na Leteckej fakulte TUKE. 

8. Návrh na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“. 
9. Návrh na schválenie Vnútorného systému zabezpečovania kvality poskytovaného VŠ 

vzdelávania na TUKE – dodatok č. 1. 
10. Návrh na schválenie členov výberovej komisie podľa § 77, ods. 7 zákona 131/2002 

Z.z. 
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 24 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 novým docentom TUKE. 

Docentské dekréty prevzali: 
1. doc. Ing. Marcel Behún, PhD. 
2. doc. Ing. Slávka Harabinová, PhD. 
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3. doc. Ing. Viktória Bajzecerová, PhD. 
4. doc. Ing. Róbert Šoltýs, PhD. 
5. doc. PaedDr. Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D., MBA, MSc. 
6. doc. Ing. Zsolt Čonka, PhD. 

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

 
Vedecká rada TUKE berie na vedomie kontrolu uznesení zo zasadnutia Vedeckej rady TUKE 
22. 04. 2022. Pán rektor, Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., konštatoval, že 
uznesenia z predchádzajúcej Vedeckej rady TUKE boli splnené. 
 
4. 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. Mariana Šofranka, PhD., za 
profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania „získavanie 
a spracovanie zemských zdrojov“. Inauguranta predstavil prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc. 
 

Do diskusie k inauguračnej prednáške doc. Šofranka sa zapojili: prof. Kmeť, prof. Sovák. 
 

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 35 

Počet členov VR oprávnených hlasovať 35 

Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 24 

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 1 

 
Uzn. 1/jún/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. 
Mariana Šofranka, 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. Petra Frankovského, PhD., za profesora v odbore habilitačného 
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konania a inauguračného konania „aplikovaná mechanika“ a zároveň predstavil doc. 
Ing. Petra Frankovského, PhD. 

 
Do diskusie k inauguračnej prednáške doc. Frankovského sa zapojili: prof. Kmeť, prof. Sovák, 
prof. Mirdala. 
 
Inaugurant 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 35 

Počet členov VR oprávnených hlasovať 35 

Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 24 

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 1 

 
Uzn. 2/jún/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 Frankovského, PhD., za profesora 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. Kataríny Teplickej, PhD., za 
profesorku v odbore habilitačného konania a inauguračného konania „získavanie 
a spracovanie zemských zdrojov. Inaugurantku predstavil prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc.. 

 
Do diskusie k inauguračnej prednáške doc. Teplickej sa zapojili: prof. Čižmár, prof. Sovák. 

 
Inaugurantka 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 35 

Počet členov VR oprávnených hlasovať 35 

Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 24 

Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh  17 

Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu  5 

Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 1 

Počet neplatných hlasov 1 
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Uzn. 3/jún/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 neodporúča rektorovi Technickej univerzity v Košiciach 
predložiť ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR návrh na vymenovanie doc. Ing. 
Kataríny Teplickej, PhD., za profesorku v odbore habilitačného konania a inauguračného 
konania „získavanie a spracovanie zemských zdrojov“. 
 
 
5. Návrh na schválenie kritérií na získanie titulu docent a kritérií na získanie titulu 

profesor na Ekonomickej fakulte TUKE 
 

Doc. Ing. Michal Šoltés, PhD., dekan Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach 
predložil a zároveň predniesol Vedeckej rade Technickej univerzity v Košiciach návrh na 
schválenie kritérií na získanie titulu docent a kritérií na získanie titulu profesor na 
Ekonomickej fakulte TUKE. 

 
Uzn. 4/jún/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. d) jednomyseľne 
schválila vo verejnom hlasovaní návrh kritérií na získanie titulu docent a kritérií na získanie 
titulu profesor na Ekonomickej fakulte TUKE. 
 
6. Návrh na schválenie všeobecných kritérií na obsadzovanie funkčných miest 

profesorov a docentov  na  Ekonomickej fakulte TUKE 
 

Doc. Ing. Michal Šoltés, PhD., dekan Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach 
predložil a zároveň predniesol Vedeckej rade Technickej univerzity v Košiciach návrh na 
schválenie všeobecných kritérií na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov  
na  Ekonomickej fakulte TUKE. 

 
Uzn. 5/jún/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. g) jednomyseľne 
schválila vo verejnom hlasovaní návrh všeobecných kritérií na obsadzovanie funkčných miest 
profesorov a docentov  na  Ekonomickej fakulte TUKE. 
 
7. Návrh na schválenie všeobecných kritérií na obsadzovanie funkčných miest 

profesorov a docentov na Leteckej fakulte TUKE a zároveň konkrétnych podmienok 
na obsadzovanie funkčných miest profesorov na Leteckej fakulte TUKE 
 

Doc. Ing. Peter Korba, PhD., Ing.Paed.IGIP., dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity 
v Košiciach predložil Vedeckej rade Technickej univerzity v Košiciach návrh na schválenie 
všeobecných kritérií na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov na Leteckej 
fakulte TUKE a zároveň konkrétnych podmienok na obsadzovanie funkčných miest 
profesorov na Leteckej fakulte TUKE. Návrh predniesol Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, 
DrSc., MBA, LL.M. 

 



 5 

Uzn. 6/jún/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. g) a h) jednomyseľne 
schválila vo verejnom hlasovaní návrh všeobecných kritérií na obsadzovanie funkčných miest 
profesorov a docentov na Leteckej fakulte TUKE a zároveň konkrétnych podmienok na 
obsadzovanie funkčných miest profesorov na Leteckej fakulte TUKE. 
 
8. Návrh na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“ 

 
Doc. Ing. Peter Korba, PhD., Ing.Paed.IGIP., dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity 
v Košiciach predložil Vedeckej rade Technickej univerzity v Košiciach návrh na udelenie 
čestného titulu „profesor emeritus“ prof. Ing. Josefovi Blažekovi, CSc., v zmysle zákona č. 
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 78 a v súlade 
s vnútorným predpisom TUKE. Návrh predniesol Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., 
MBA, LL.M. 
 
Do diskusie k návrhu sa zapojili: prof. Kmeť, prof. Hudák, prof. Sovák 

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

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 na udelenie 24 

Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu na udelenie 0 

Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 0 

Počet neplatných hlasov 0 
 

Uzn. 7/jún/2022 
 
Vedecká rada TUKE schválila návrh na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“  
prof. Ing. Josefovi Blažekovi, CSc. 
 
 
9. Návrh na schválenie Vnútorného systému zabezpečovania kvality poskytovaného VŠ 

vzdelávania na TUKE – dodatok č. 1  
 
Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., rektor Technickej univerzity v Košiciach 
predložil Vedeckej rade Technickej univerzity v Košiciach návrh na schválenie Dodatku č. 1 k 
vnútornému systému zabezpečovania kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania 
na TUKE. Návrh predniesol prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc. 
 
Do diskusie k návrhu sa zapojili: prof. Sovák, prof. Cimbala 

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

Výsledok tajného hlasovania: 
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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 

 
Uzn. 8/jún/2022 
 
Vedecká rada Technickej univerzity v Košiciach v zmysle rokovacieho poriadku vedeckej rady 
Technickej univerzity v Košiciach § 1, ods. 3, písm. b) schválila v tajnom hlasovaní Dodatok    
č. 1 k vnútornému systému zabezpečovania kvality poskytovaného vysokoškolského 
vzdelávania na TUKE a zároveň schválila vydanie úplného znenia vnútorného systému 
zabezpečovania kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na TUKE. 
 
10. Návrh na schválenie členov výberovej komisie podľa § 77, ods. 7 zákona 131/2002 Z.z 

 
Dekanka a dekani fakúlt Technickej univerzity v Košiciach predložili Vedeckej rade TUKE 
návrh na schválenie člena/členov na  vymenovanie do výberovej komisie pre výberové 
konanie na obsadenie funkčného miesta docenta alebo na funkčné miesto profesora 
podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
§ 77 Obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov a funkčných miest 
profesorov a docentov, ods. 7. Návrh predniesol prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc. 
 
Do diskusie k návrhu sa zapojili: prof. Živčák, prof. Mirdala, prof. Vokorokos 
 

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

Výsledok tajného hlasovania: 

Fakulta Meno 
Počet 
členov 

VR 

Počet členov 
VR 

oprávnených 
hlasovať 

Počet 
prítomných 
členov VR 

oprávnených 
hlasovať 

ZA PROTI 
ZDRŽALI 

SA 
NEPLATNÉ 

FBERG 
prof. Ing. Marek Vochozka, 
MBA, Ph.D., dr. h.c. 

35 35 24 24 0 0 0 

FMMR 

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.,  35 35 24 24 0 0 0 

doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, 
DrSc., 

35 35 24 24 0 0 0 

prof. RNDr. Jaroslav Briančin, 
CSc.,  

35 35 24 23 1 0 0 

SjF 
doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, 
DrSc. 

35 35 24 24 0 0 0 

FEI 

prof. RNDr. Jaroslav Briančin, 
CSc. 

35 35 24 23 1 0 0 

prof. Ing. Mária Bieliková, CSc. 35 35 24 23 0 0 1 

SvF 
prof. dr hab. inž. Elžbieta 
Radziszewska-Zielina 

35 35 24 24 0 0 0 

FVT prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc. 35 35 24 24 0 0 0 
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prof. Dr. Ing. Milan Sága 35 35 24 24 0 0 0 

EkF 

prof. Ing. Peter Krištofík, PhD. 35 35 24 24 0 0 0 

prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. 35 35 24 24 0 0 0 

FU 
prof. Ing. Veronika 
Kotradyová, PhD. 

35 35 24 24 0 0 0 

LF 
Dr.h.c. prof. Ing. Pavel Nečas, 
PhD., MBA 

35 35 24 24 0 0 0 

 
Uzn. 9/jún/2022 
 
Vedecká rada TUKE schválila návrh členov na vymenovanie do výberovej komisie pre 
výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta alebo na funkčné miesto 
profesora podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, § 77 Obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov a 
funkčných miest profesorov a docentov, ods. 7., s platnosťou mandátu do 31. 12. 2023.  
 

11. Rôzne 

Pán rektor, Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., slávnostne odovzdal ďakovné 
listy za získané ocenenia - Ceny sv. Gorazda: prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc. – FMMR – Veľká 
medaila sv. Gorazda, doc. RNDr. Jana Pócsová, PhD. – FBERG – Ďakovný list sv. Gorazda a 
Vedec roka SR 2021: prof. Ing. Michal Hatala, PhD. – FVT - Technológ roka, prof. Ing. Tomáš 
Brestovič, PhD. – SjF - Inovátor roka. 

 

Prorektor prof. Petráš oznámil členom Vedeckej rady Technickej univerzity v Košiciach 
plánované termíny zasadnutia vedeckej rady a to: 21. 10. 2022 a 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. 


