
Zápis 

zo zasadnutia Vedeckej rady Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie 

 Technickej univerzity v Košiciach, 

konaného dňa 25. 04. 2018 v Hoteli Park, Dolný Kubín 

 

Prítomní: pp. Vasková, Pikna, Mihaliková, Oráč, Sučik, Dobrovská, Fröhlichová, Fujda, 

Havlík, Horňak, Klocok, Kvačkaj, Magvaši, Miškufová, Palfy, Plešingerová, Pribulová, Šolc, 

Šooš,  Vadász, Varga,  Zgodavová 

Neprítomní: pp. Buršák, Hvizdoš, Novosad, Parilák, Pittner, Raschman, Šajgalík, Veselý 

 
 

 

Ad 2) Prerokovanie priebehu habilitačnej prednášky Ing. Alice Mašlejovej, CSc. 

a návrhu VR FMMR na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent. 

 

 Habilitačná prednáška Ing. Alice Mašlejovej, PhD., zamestnankyne U. S. Steel 

Košice, s.r.o., Košice na tému: „Budúcnosť výroby surového železa“ sa konala dňa 25. 04. 

2018 o 9.00 hod v Hoteli Park, Radlinského 21, Dolný Kubín. 

 

 Predsedníčka habilitačnej komisie, prof. Ing. Mária Fröhlichová, CSc., predložila 

návrh komisie vymenovať Ing. Alicu Mašlejovú CSc. za docentku v študijnom odbore 5.2.39 

hutníctvo. Habilitačná komisia na základe predložených materiálov a posudkov oponentov 

habilitačnej práce, obhajoby habilitačnej práce, odbornej a didaktickej úrovne habilitačnej 

prednášky odporúča VR VFMMR schváliť návrh. 

 

Uzn. VR FMMR/ apríl 310/2018: 

Vedecká rada Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie  TUKE v súlade s § 30, 

ods.1, písm. f) Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 2  Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe 

získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent 

a profesor a na základe návrhu komisie, oponentských posudkov k habilitačnej práci na tému: 

Štúdium železorudných materiálov pre vysokopecnú výrobu“ a hodnotenia habilitačnej 

prednášky na tému „Budúcnosť výroby surového železa“,  rozhodla v tajnom hlasovaní 

schváliť návrh na udelenie titulu docent Ing. Alici Mašlejovej, CSc.   v študijnom odbore 

5.2.39 hutníctvo.  

Hlasovanie: 

počet členov VR FMMR      30 

počet členov VR FMMR oprávnených hlasovať   30 

počet prítomných členov VR FMMR oprávnených hlasovať 22 

počet členov VR FMMR, ktorí hlasovali za návrh   22 

počet členov VR FMMR, ktorí hlasovali proti návrhu  0 

počet členov VR FMMR, ktorí sa zdržali hlasovania  0 

počet neplatných hlasov      0 

t.j. všetkými hlasmi. 

 
 


