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Vec  

Výpis z uznesenia VR EkF zo dňa 15.12.2020 – doc. Ing. Rajmund Mirdala, PhD. 

 
 

Priebeh hlasovania : 
  
 
 

 
 
 
 

       
Uzn. č. 8/2020 – Vedecká rada EkF TUKE v súlade s § 30, ods.1, písmenom g) Zákona č. 131/2002  
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, s § 7  Vyhlášky MŠ 
SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-
pedagogických titulov docent a profesor v platnom znení, s Pokynom dekana – PD/EkF/02/20 – Postup 
získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Ekonomickej fakulte TUKE a ďalej na 
základe: 
- návrhu inauguračnej komisie pre vymenúvacie konanie doc. Ing. Rajmunda Mirdalu, PhD. za 

profesora, 
- posúdenia plnenia podmienok uchádzača na získanie titulu profesor a skutočnosti, že v celom 

priebehu konania bol dodržaný postup ustanovený vyššie citovaným zákonom, vyhláškou 
a pokynom dekana, 

- oponentských posudkov pre uchádzača, 
- hodnotenia vedeckej, pedagogickej a publikačnej činnosti uchádzača, 

- a hodnotenia inauguračnej prednášky uchádzača na tému Vonkajšie nerovnováhy 
v Európskej menovej únii v kontexte spoločnej menovej politiky,  
 

rozhodla v tajnom hlasovaní schváliť návrh na vymenovanie doc. Ing. Rajmunda Mirdalu, PhD. za 
profesora odbore habilitačného konania a inauguračného konania financie, bankovníctvo a investovanie 
a predložiť ho na rokovanie Vedeckej rade Technickej univerzity v Košiciach 
 
 
 
 

         doc. Ing. Michal Šoltés, PhD. 
                                          dekan 

Počet členov VR 26 
Počet prítomných členov VR 24 
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