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Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Dňa 21. 10. 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 vymenovanie za profesora. 
6. Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Vedeckej rady Technickej univerzity v 

Košiciach. 
7. 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 

 
K odovzdaniu menovacích dekrétov nedošlo z dôvodu neprítomnosti nových členov na VR 
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 
docent a profesor, rektor TUKE, Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., 
slávnostne odovzdal dekrét novej docentke TUKE. 

Docentský dekrét prevzala: 

 
1. doc. Ing. Gabriela Ižaríková, PhD. 
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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. 06. 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 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. 
 

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. Miroslava Pástora, PhD., za profesora v odbore habilitačného 
konania a inauguračného konania „aplikovaná mechanika“ a zároveň predstavil doc. 
Ing. Miroslava Pástora, PhD. 

 
Do diskusie k inauguračnej prednáške doc. Pástora sa zapojili: prof. Šajgalík, prof. Sovák, 
prof. Havlík, prof. Kmeť, prof. Čižmár, prof. Cimbala, RNDr. Kiraľvarga. 

 
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 25 

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 1 

 
Uzn. 1/október/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. 
Miroslava Pástora, PhD., za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného 
konania „aplikovaná mechanika“. 
 
6. Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Vedeckej rady Technickej univerzity v 

Košiciach 
 

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 Rokovacieho 
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poriadku Vedeckej rady Technickej univerzity v Košiciach. Návrh predniesol prof. Ing. Ivo 
Petráš, DrSc. 

 
Uzn. 2/október/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. k) jednomyseľne 
schválila vo verejnom hlasovaní návrh Rokovacieho poriadku Vedeckej rady Technickej 
univerzity v Košiciach. 
 

7. Rôzne 

Prorektor prof. Petráš oznámil členom Vedeckej rady Technickej univerzity v Košiciach 
zrušenie plánovaného termínu zasadnutia vedeckej rady 16. 12. 2022. Plánované termíny na 
rok 2023 budú členom Vedeckej rady Technickej univerzity v Košiciach včas oznámené. 

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH, dekan Strojníckej fakulty TUKE oznámil 
členom Vedeckej rady Technickej univerzity v Košiciach, že na Medzinárodnom strojníckom 
veľtrhu 2022 v Brne získali zlatú medailu za exponát Vodíkový autobus s nízkotlakovými 
metalhydridovými zásobníkmi. 

 

 

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 
 
 

 
Zapísala: Ing. Martina Geffertová 


