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Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Dňa 24. 09. 2021 sa uskutočnilo zasadnutie Vedeckej rady (VR) Technickej univerzity 
v Košiciach (TUKE)  s týmto programom: 
 

1. Schválenie programu VR TUKE. 
2. Odovzdávanie menovacieho dekrétu. 
3. Odovzdávanie docentských dekrétov.   
4. Kontrola uznesení z predchádzajúcej VR TUKE.  
5. Návrhy na vymenovanie za profesora. 
6. Návrhy na schválenie kritérií na získanie titulu docent a kritérií na získanie titulu 

profesor na Stavebnej fakulte TUKE, Leteckej fakulte TUKE, Strojníckej fakulte TUKE, 
Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE a Fakulte výrobných technológií so 
sídlom v Prešove. 

7. Návrhy na schválenie všeobecných kritérií na obsadzovanie funkcií profesorov 
a docentov na Stavebnej fakulte TUKE a Fakulte výrobných technológií so sídlom v 
Prešove. 

8. 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). V priebehu 
rokovania odišiel jeden člen vedeckej rady, doc. Ing. Michal Šoltés, PhD. Do ukončenia 
rokovania Vedeckej rady TUKE bolo prítomných 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. Oznámil členom Vedeckej rady TUKE, že v bode Rôzne bude 
prednesený návrh Vnútorného systému zabezpečovania kvality poskytovaného 
vysokoškolského vzdelávania na 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 menovací 
dekrét novému členovi VR TUKE. 

Menovací dekrét prevzal: 

1. prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD. – dekan Fakulty umení TUKE 

 
3. Odovzdanie docentských dekrétov  
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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 docentkám a docentom TUKE. 

Docentské dekréty prevzali: 

 
1. doc. Ing. Eva Panulinová, PhD.                 
2. doc. Ing. Eva Krídlová Burdová, PhD.       
3. doc. Ing. Peter Demeter, PhD.      
4. doc. Ing. Darina Matisková, PhD., MBA     
5. doc. Ing. Branislav Madoš, PhD.      
6. doc. Ing. Marek Pástor, 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 
18. 06. 2021. Pán rektor, Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., konštatoval, že 
uznesenia z predchádzajúcej Vedeckej rady 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. Stanislava Jacka, PhD., za 
profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania „banská geológia 
a geologický prieskum“. Doc. Ing. Stanislava Jacka, PhD., predstavil prof. Ing. Juraj 
Janočko, CSc., Dr. Scient. 
 

Do diskusie k inauguračnej prednáške doc. Jacka sa zapojili: doc. Vasková, prof. Kmeť, 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 32 
Počet členov VR oprávnených hlasovať 32 
Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať 25 
Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh  23 
Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu  1 
Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania  1 
Počet neplatných hlasov 0 
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Uzn. 1/september/2021 
 
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. 
Stanislava Jacka, PhD., za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného 
konania „banská geológia a geologický prieskum“. 

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

Technickej univerzity v Košiciach predložil Vedeckej rade Technickej univerzity v 
Košiciach návrh na vymenovanie doc. Ing. Juraja Gazdu, PhD., za profesora v odbore 
habilitačného konania a inauguračného konania „informatika“ a zároveň predstavil  
doc. Ing. Juraja Gazdu, PhD. 

 
Do diskusie k inauguračnej prednáške doc. Gazdu sa zapojili: prof. Čižmár, prof. Števček, 
prof. Kmeť. 
 
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 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. 2/september/2021 
 
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. 
Juraja Gazdu, PhD., za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 
„informatika“. 

 
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. Tomáša Bakalára, PhD., za 
profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania „získavanie 
a spracovanie zemských zdrojov“ a zároveň predstavil doc. Ing. Tomáša Bakalára, 
PhD. 
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Do diskusie k inauguračnej prednáške doc. Bakalára sa zapojili: prof. Havlík, prof. Kmeť, 
prof. Hudák. 

 
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 24 
Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh  20 
Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu  2 
Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 2 
Počet neplatných hlasov 0 

 
Uzn. 3/september/2021 
 
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. 
Tomáša Bakalára, PhD., za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného 
konania „získavanie a spracovanie zemských zdrojov“. 
 

d) Doc. Ing. Peter Mésároš, PhD., dekan Stavebnej fakulty Technickej univerzity v 
Košiciach predložil Vedeckej rade Technickej univerzity v Košiciach návrh na 
vymenovanie doc. RNDr. Martina Pipíšku, PhD., za profesora v odbore habilitačného 
konania a inauguračného konania „environmentálne inžinierstvo a zároveň 
predstavil doc. RNDr. Martina Pipíšku, PhD. 

 
Do diskusie k inauguračnej prednáške doc. Pipíšku sa zapojil: prof. Lumnitzer. 

 
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 24 
Počet členov VR, ktorí hlasovali za návrh  22 
Počet členov VR, ktorí hlasovali proti návrhu  0 
Počet členov VR, ktorí sa zdržali hlasovania 2 
Počet neplatných hlasov 0 
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Uzn. 4/september/2021 
 
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. RNDr. 
Martina Pipíšku, PhD., za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného 
konania „environmentálne inžinierstvo“. 
 

e) Prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD., dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky 
Technickej univerzity v Košiciach predložil Vedeckej rade Technickej univerzity v 
Košiciach návrh na vymenovanie doc. Ing. Petra Drotára, PhD., za profesora v odbore 
habilitačného konania a inauguračného konania „informatika“ a zároveň predstavil  
doc. Ing. Petra Drotára, PhD. 

 
Do diskusie k inauguračnej prednáške doc. Drotára sa zapojili: prof. Živčák, prof. Čižmár, 
prof. Sovák, prof. Podlubný, prof. Hudák, prof. Uhrín. 

 
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 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. 5/september/2021 
 
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 Drotára, PhD., za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 
„informatika“. 
 
6. Návrh na schválenie kritérií na získanie titulu docent a kritérií na získanie titulu 

profesor  
 

a) Doc. Ing. Peter Mésároš, PhD., dekan Stavebnej fakulty Technickej univerzity 
v Košiciach predložil a zároveň predniesol Vedeckej rade Technickej univerzity v 
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Košiciach návrh na schválenie kritérií na získanie titulu docent a kritérií na získanie 
titulu profesor na Stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach.  
 

Uzn. 6/september/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) jednomyseľne 
schválila vo verejnom hlasovaní návrh kritérií na získanie titulu docent a kritérií na získanie 
titulu profesor na Stavebnej fakulte TUKE. 
 

b) Doc. Ing. Peter Korba, PhD., Ing.-Paed.IGIP, dekan Leteckej fakulty Technickej 
univerzity v Košiciach predložil a  Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., 
predniesol Vedeckej rade Technickej univerzity v Košiciach návrh na schválenie 
kritérií na získanie titulu docent a kritérií na získanie titulu profesor na Leteckej 
fakulte Technickej univerzity v Košiciach.  
 

Uzn. 7/september/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) jednomyseľne 
schválila vo verejnom hlasovaní návrh kritérií na získanie titulu docent a kritérií na získanie 
titulu profesor na Leteckej fakulte TUKE. 
 

c) 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 kritérií na získanie titulu docent a kritérií 
na získanie titulu profesor na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach.  
 

Uzn. 8/september/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) jednomyseľne 
schválila vo verejnom hlasovaní návrh kritérií na získanie titulu docent a kritérií na získanie 
titulu profesor na Strojníckej fakulte TUKE. 
 

d) Doc. Ing. Iveta Vasková, PhD., dekanka Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie 
Technickej univerzity v Košiciach predložila a zároveň predniesla Vedeckej rade 
Technickej univerzity v Košiciach návrh na schválenie kritérií na získanie titulu docent 
a kritérií na získanie titulu profesor na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie 
Technickej univerzity v Košiciach.  
 

Uzn. 9/september/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) jednomyseľne 
schválila vo verejnom hlasovaní návrh kritérií na získanie titulu docent a kritérií na získanie 
titulu profesor na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE. 
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e) Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc., dekan Fakulty výrobných technológií TUKE 
so sídlom v Prešove 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 Fakulte výrobných technológií TUKE so sídlom v 
Prešove.  
 

Uzn. 10/september/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) jednomyseľne 
schválila vo verejnom hlasovaní návrh kritérií na získanie titulu docent a kritérií na získanie 
titulu profesor na Fakulte výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove. 
 
 
7. Návrh na schválenie všeobecných kritérií na obsadzovanie funkcií profesorov a 

docentov 
 

a) Doc. Ing. Peter Mésároš, PhD., dekan Stavebnej fakulty Technickej univerzity 
v Košiciach predložil a zároveň predniesol Vedeckej rade Technickej univerzity v 
Košiciach návrh na schválenie všeobecných kritérií na obsadzovanie funkcií 
profesorov a docentov na Stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach.  

 
Uzn. 11/september/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) jednomyseľne 
schválila vo verejnom hlasovaní návrh na schválenie všeobecných kritérií na obsadzovanie 
funkcií profesorov a docentov na Stavebnej fakulte TUKE. 
 

b) Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc., dekan Fakulty výrobných technológií TUKE 
so sídlom v Prešove predložil a zároveň predniesol Vedeckej rade Technickej 
univerzity v Košiciach návrh všeobecných kritérií na obsadzovanie funkcií profesorov 
a docentov na Fakulte výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove. 

 
 
Uzn. 12/september/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) jednomyseľne 
schválila vo verejnom hlasovaní návrh všeobecných kritérií na obsadzovanie funkcií 
profesorov a docentov na Fakulte výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove. 
 

8. Rôzne 

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 Vnútorného 
systému zabezpečovania kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na TUKE. 
Návrh predniesol prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD. 
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Do diskusie k návrhu sa zapojili: prof. Števček, prof. Sovák, prof. Živčák, prof. Cimbala. 

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

Výsledok tajného hlasovania: 

 
Počet členov VR 32 
Počet členov VR oprávnených hlasovať 32 
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. 13/september/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 podľa § 15 ods. 1 písm. b) schválila v 
tajnom hlasovaní Vnútorný systém zabezpečovania kvality poskytovaného vysokoškolského 
vzdelávania na TUKE. 

 

Pán prorektor oznámil členom Vedeckej rady TUKE predbežný návrh termínov rokovaní VR 
v roku 2021. 

Navrhovaný termín slávnostnej VR je: 

22.10.2021 

Navrhovaný termín riadnej VR je: 

10.12.2021 

 

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. 


