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ZÁPIS Z ROKOVANIA VEDENIA  

zo dňa 26. marca 2018 
 
 

Prítomní:  Kmeť, Čižmár, Weiss, Modrák, Lumnitzer, Behún, Olčák, Pandula, Zibrinyi, Harčár  
  
Neprítomní O/N:   Ečegi / 0 
 
 

 

ÚLOHY 

Úloha Mar.3/2018 
 Zorganizovať stretnutie zástupcov špičkových vedeckých tímov TUKE ohľadom preukázania 
životaschopnosti pre potreby Akreditačnej komisie. 

Z: prof. Weiss 
     T: 6. 3. 2018 
Úloha Mar.4/2018 
 Pripraviť materiál ohľadom možných vplyvov poklesu študentov na TUKE. 

Z: prof. Lumnitzer 
     T: 9. 3. 2018 
Úloha Mar.5/2018 
 Pripraviť prezentáciu aktuálneho majetku TUKE. 

Z: Ing. Behún 
     T: najbližšie zasadnutie KR TUKE 
Úloha Mar.6/2018 
 Pripraviť analýzu aktuálneho systému poskytovania možností praxe pre študentov na jednotlivých 
fakultách. 

Z: prof. Lumnitzer 
     T: 16. 3. 2018 
 

 

UZNESENIA 

Uznesenie Mar.2/2018 
 Vedenie TUKE súhlasí s účasťou prezentačného stánku na 22. ročníku veľtrhu vzdelávania 
Akadémia & VAPAC v Bratislave v termíne 9.-11. októbra 2018. 
 
 

 

INFORMÁCIE 

prof. Kmeť informoval o: 

 príprave podkladov pre potreby VA ohľadom Kompetenčného centra TUKE, 

 liste predsedu Akreditačnej komisie ohľadom aktuálneho stavu špičkových vedeckých tímov, 

 príprave odpovedí pre Košickú regionálnu komoru pre potreby printovej prezentácie TUKE, 

 žiadosti o spoluprácu pri riešení doktorandskej práce ohľadom urbanistického riešenia Rampovej, 

 potrebe prípravy analýzy možných vplyvov poklesu študentov na TUKE a nápravných 
opatreniach, 

 novej smernici rozvoja TUKE, 

 žiadosti zastupiteľského orgánu SR v Grécku o spoluprácu s University of Western Macedonia, 

 programe najbližšieho Akademického senátu TUKE. 
 

 
 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH 



 
prof. Lumnitzer informoval o: 

 potrebe koordinácie možností realizácie praxe pre študentov na TUKE, 

 záujme štyroch fakúlt o dvojité diplomy s partnerskými univerzitami na Ukrajine, 

 narastajúcom počte zahraničných študentov a potrebe rezervácie dostatočného počtu 
ubytovacích kapacít pre potreby TUKE, 

 potrebe zabezpečenia prekladateľských služieb pre potreby TUKE. 
 

prof. Modrák informoval o: 

 vyplnení dotazníkov pre potreby TIMES Ranking, 

 príprave memoranda s Juhouralskou univerzitou, 

 priebehu rokovaní s predstaviteľmi Climate Change    
 

prof. Weiss informoval o: 

 príprave odpovede na základe výzvy z Úradu vlády SR, 

 príprave zoznamu výskumných tímov a osobností. 
 

Ing. Behún informoval o: 

 ukončení troch verejných obstarávaní v rámci UVP Technicom. 
  

 

 

 

  prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 
                                                rektor TUKE 

zapísal: Ing. Adrián Harčár, PhD. 


