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Členovia VR TUKE, ktorí sa zúčastnili per rollam hlasovania: 24 
 
V dňoch 08. 12. 2021 – 10. 12. 2021 do 12.00 hod sa uskutočnilo per rollam hlasovanie 
Vedeckej rady (VR) Technickej univerzity v Košiciach (TUKE)  o týchto návrhoch: 

Návrh č. 1 : Návrh kritérií na získanie titulu docent a kritérií na získanie titulu profesor na 
Fakulte elektrotechniky a informatiky TUKE 

Návrh č. 2 : Návrh všeobecných kritérií na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov 
na Fakulte elektrotechniky a informatiky TUKE 

Návrh č. 3 : Návrh všeobecných kritérií na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov 
na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE 

 
1. Návrh na schválenie kritérií na získanie titulu docent a kritérií na získanie titulu 

profesor na Fakulte elektrotechniky a informatiky TUKE 
 

Prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD., dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky 
Technickej univerzity v Košiciach predložil Vedeckej rade Technickej univerzity v 
Košiciach návrh na schválenie kritérií na získanie titulu docent a kritérií na získanie 
titulu profesor na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity 
v Košiciach. 
 

Výsledok per rollam hlasovania Vedeckej rady TUKE pre Návrh č. 1: 
 
Počet všetkých členov VR TUKE: 32 
Počet členov, ktorí hlasovali za: 23 
Počet členov, ktorí hlasovali proti: 0 
Počet členov, ktorí sa zdržali: 1 

 
Uzn. 1/december/2021 
 
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. e) schválila vo verejnom 
hlasovaní formou per rollam návrh kritérií na získanie titulu docent a kritérií na získanie 
titulu profesor na Fakulte elektrotechniky a informatiky. 
 
2. Návrh na schválenie všeobecných kritérií na obsadzovanie funkcií profesorov 

a docentov na Fakulte elektrotechniky a informatiky TUKE 
 

Prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD., dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky 
Technickej univerzity v Košiciach predložil Vedeckej rade Technickej univerzity v 
Košiciach návrh na schválenie všeobecných kritérií na obsadzovanie funkcií 
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profesorov a docentov na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej 
univerzity v Košiciach.  
 

Výsledok per rollam hlasovania Vedeckej rady TUKE pre Návrh č. 2: 
 
Počet všetkých členov VR TUKE: 32 
Počet členov, ktorí hlasovali za: 24 
Počet členov, ktorí hlasovali proti: 0 
Počet členov, ktorí sa zdržali: 0 
 
Uzn. 2/december/2021 
 
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) schválila vo verejnom 
hlasovaní formou per rollam návrh na schválenie všeobecných kritérií na obsadzovanie 
funkcií profesorov a docentov na Fakulte elektrotechniky a informatiky. 
 
3. Návrh na schválenie všeobecných kritérií na obsadzovanie funkcií profesorov 

a docentov na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE 
 

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 schválenie všeobecných kritérií na obsadzovanie 
funkcií profesorov a docentov na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a 
geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach.  
 

Výsledok per rollam hlasovania Vedeckej rady TUKE pre Návrh č. 3: 
 
Počet všetkých členov VR TUKE: 32 
Počet členov, ktorí hlasovali za: 24 
Počet členov, ktorí hlasovali proti: 0 
Počet členov, ktorí sa zdržali: 0 
 
Uzn. 3/december/2021 
 
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) schválila vo verejnom 
hlasovaní formou per rollam návrh na schválenie všeobecných kritérií na obsadzovanie 
funkcií profesorov a docentov na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE.      
 
 
 
 

 
                                                                             Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc. 

                                   rektor TUKE 
 
Zapísal: prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc. 


