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Prítomní:  Kmeť, Čižmár, Weiss, Lumnitzer, Modrák, Olčák, Behún, Zajac, Zibrinyi, Ečegi, Harčár  
  
Neprítomní O/N:   / 0 
 
 
 
ÚLOHY 
Úloha Nov.5/2015 
 Pripraviť návrh na ocenenie Cenou mesta Košice a Cenou primátora mesta Košice za TUKE.  

Z: členovia Vedenia 
     T: najbližšie zasadnutie Vedenia  
Úloha Nov.6/2015 
 Pripraviť analýzu a rozbor navrhovanej metodiky rozpočtu - umiestnenia TUKE voči ostatným 
univerzitám s prehľadom posledných rokov. 

Z: prof. Lumnitzer, prof. Weiss 
     T: 07.12.2015 
Úloha Nov.7/2015 
 Zanalyzovať víkendovú výučbu na TUKE, aby sa zefektívnili využívania prednáškových 
miestností podľa reálnych počtov študentov.  

Z: prof. Lumnitzer 
     T: 30.11.2015 
Úloha Nov.4/2015 
 Pripomienkovať návrh metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu pre VŠ. 

Z: členovia Vedenia 
     T: 26.11.2015 
Úloha Nov.5/2015 
 Osloviť vedenie TU Wien k potvrdeniu spolupráce podpísaním memoranda o spolupráci. 

Z: prof. Modrák 
     T: 07.12.2015 
Úloha Nov.6/2015 
 Pripraviť pozývací list pre predstaviteľov University of Wuppertal na oficiálnu návštevu TUKE. 

Z: prof. Modrák 
     T: 07.12.2015 
Úloha Nov.7/2015 
 Rozposlať členom Vedenia kalendár najbližších pripravovaných akcií na TUKE. 

Z: Ing. Harčár 
     T: okamžite 

 
 
UZNESENIA 
Uznesenie Nov.2/2015 
 Vedenie TUKE súhlasí s návrhom rektora, aby sa predsedom Správnej rady SAPTU stal Ing. 
Marcel Behún, PhD., kvestor TUKE a predsedom Dozornej rady SAPTU prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. 
Zároveň súhlasí s navrhovanými zmenami členov Správnej rady SAPTU podľa doručených návrhov 
z jednotlivých fakúlt a navrhuje predložiť tento materiál na schválenie v Kolégiu rektora TUKE. 

 

 
 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH 



 
 
Uznesenie Nov.3/2015 
 Vedenie TUKE súhlasí s návrhom prorektora pre vzdelávanie prof. Ing. Ervina Lumnitzera, PhD., 
aby výška hodnoty H pri stanovovaní sumy mimoriadneho štipendia bola 450 €. 

 

 

INFORMÁCIE 
prof. Kmeť informoval o: 

 doručení oficiálnej hodnotiacej správy z Akreditačnej komisie, 

 návrhu metodiky rozpisu dotácií pre vysoké školy a ich pripomienkovaní, 

 aktualizácii členov Správnej a Dozornej rady SAPTU, 

 potrebe poslania návrhov na ocenenia mestom a primátorom mesta Košice, 

 pripravovanej návšteve Óbuda University v Budapešti. 
 

prof. Čižmár informoval o: 

 vytváraní prijateľných podmienok pre podpisovanie zmlúv s potenciálnymi firmami v UVP 
Technicom a Incubátori. 

 zasadnutí pracovnej skupiny IKT, kde sa vytýčili 4 oblasti výskumu na ďalšie obdobie. 
   

prof. Weiss informoval o: 

 výsledkoch súťaže doktorandských posterov. 
 

prof. Zajac informoval o: 

 pripravenosti materiálov na externý audit 8.-9.12.2015. 
 

prof. Modrák informoval o: 

 pracovnom stretnutí ohľadom náboru zahraničných študentov z Ukrajiny, 

 prebiehajúcich spoluprácach s TU Wien na fakultách TUKE, 

 ponuke na podpísanie zmluvy o spolupráci s Georgia Tech University. 
 

prof. Lumnitzer informoval o: 

 stanovení koeficientu H pre určovanie výšky mimoriadneho štipendia. 
 

Ing. Behún informoval o: 

 zmene organizačnej štruktúry Rektorátu a ŠDaJ TUKE, 

 priebehu investičnej výstavby na TUKE, 

 podpísaní úveru pre TUKE.  
 
 
 

 

 

  prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 
                                                rektor TUKE 

zapísal: Ing. Adrián Harčár, PhD. 


