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ZÁPIS Z ROKOVANIA VEDENIA  
zo dňa 13. marca 2017 

 
 

Prítomní:  Kmeť, Čižmár, Weiss, Modrák, Lumnitzer, Olčák, Behún, Pandula, Zibrinyi, Harčár  
  
Neprítomní O/N:   Ečegi / 0 
 
 
 
ÚLOHY 
Úloha Mar.1/2017 
 Pripraviť analýzu mzdových prostriedkov na rektorátnych pracoviskách. 

Z: Ing. Behún 
     T: 31.03.2017 
Úloha Mar.2/2017 
 Navýšiť finančné prostriedky na Rektorát TUKE. 

Z: Ing. Behún 
     T: 31.03.2017 
Úloha Mar.3/2017 
 Odstrániť výtlky na cestách pri vstupe do areálu TUKE. 

Z: Ing. Behún 
     T: 31.03.2017 
Úloha Mar.4/2017 
 Pripraviť písomnú odpoveď na žiadosť študentov z FBERG. 

Z: Ing. Behún 
     T: 31.03.2017 
 

 
INFORMÁCIE 
prof. Kmeť informoval o: 

 účasti na zasadnutí RIS 3 v Breseli v rámci EUA, kde sa zdôrazňovala excelentnosť vo 
vzdelávaní a vo výskume, 

 možnom navýšení prostriedkov pre projekty H2020, 

 rozšírení Kolégia rektora o vedúceho OHSa E Ing. Petra Ivančáka, PhD., 

 personálnych otázkach v oblasti marketingu TUKE, 

 analýze mzdových prostriedkov pre rektorátne pracoviská, 

 potrebe nahodenia sekcie “Uchádzači“ do hlavného menu na webe TUKE, 

 programe najbližšieho zasadnutia AS TUKE 24. apríla o 13.30 h, 

 potrebe otvorenia veľtrhu pracovných príležitostí, 

 termíne konania SAP 29. marca, 

 pozvaní na Slávnostnú vedeckú radu do Ostravy 28. marca, 

 zasadnutí nového vedenia Košice IT Valley. 
 
prof. Lumnitzer informoval o: 

 zriadenej Propagačnej komisie TUKE a 1. ustanovujúcom zasadnutí, 

 1. zasadnutí EYOF 2021, kde je potrebné pripraviť rozpočet, 
 
 
 

 
 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH 



 
 

 potrebe vytvorenia olympijskej dediny pre 3 600 študentov, 

 potrebe uskutočnenia výberových konaní na Katedre spoločenských vied TUKE. 
 

prof. Modrák informoval o: 

 zmluve s Orenburskou univerzitou, ktorá je pripravená na podpis, 

 pozvaní na konferenciu poľsko-slovensko-ukrajinského partnerstva, 

 ospravedlnení neúčasti na Leningradskej baníckej akadémii, 

 Národnom vedecko-technologickom inštitúte a ďalších partneroch z Užhorodskej univerzity 
ohľadom spolupráce univerzitných vedeckých parkov. 
 

prof. Weiss informoval o: 

 návrhoch do súťaže Vedec roka 2017, ktoré je potrebné poslať na CVTI, SRK a RVŠ, 

 príprave Správy o činnosti (Veda a výskum) 

 vyjadrení pre Mgr. Jozefa Jurkoviča k afére o nekvalitných periodikách. 
 

prof. Čižmár informoval o: 

 členstve v Energetickej investičnej agentúre, ktorej priestory budú v BA a KE, 

 záujme o spoluprácu Americkej ambasády, 

 softvére ENSIS a nákladoch na zakúpenie licencií. 
 

Ing. Behún informoval o: 

 podpísaní Kolektívnej zmluvy TUKE na rok 2017, 

 príprave Rozpočtu TUKE na rok 2017, 

 nástupe auditorov na projekt OP vzdelávanie, 

 minulotýždňovom zasadnutí Správnej a Dozornej rady SAPTU, 

 schválený finančných prostriedkov zo SAPTU na zaobstaranie propagačných stien TUKE, 

 žiadosti Ing. Kovandu o informácie, 

 vysporiadaní majetku v Prešove, ktoré chce odkúpiť VSE a zriadení vecného bremena, 

 konaní letnej volejbalovej a futbalovej akadémie pre deti, 

 investičných projektoch a zámeroch 7 projektov. 
  

prof. Pandula informoval o: 

 podpísaní Kolektívnej zmluvy TUKE na rok 2017, 

 príprave konferencie odborov 9. mája v herľanoch, 

 pripomienkovaní návrhu novely zákona o VŠ. 
 

PhDr. Zibrinyi informoval o: 

 potrebe zorganizovania zasadnutia Kolégia rektora na tému “Šport na TUKE“. 
 
 
 
 
 

  prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 
                                                rektor TUKE 

zapísal: Ing. Adrián Harčár, PhD. 


