
 
 

ZÁPIS Z ROKOVANIA VEDENIA  
zo dňa 23. septembra 2019 

 
 
Prítomní:  Kmeť, Čižmár, Lumnitzer, Hudák, Petráš, Porubän, Cimbala, Behún, Pandula, 

Zibrinyi, Palša, Harčár  
  
Neprítomní O/N: / 0 
 
 

UZNESENIA 

Uznesenie Sep. 1/2019 

Vedenie TUKE súhlasí s podpísaním nájomnej zmluvy s Občianskym združením ZURP na zriadenie 
súkromnej materskej škôlky a jaslí v priestoroch TUKE na ulici Nemcovej 1 v Košiciach. Zároveň súhlasí 
so žiadosťou na zníženie cien za prenájom priestorov z dôvodu plánovaných investícií do rekonštrukcie 
priastorov. 

 

INFORMÁCIE 

prof. Kmeť informoval o: 
 pripravenosti materiálov na rokovanie Akademického senátu TUKE, 
 zmluve k projektom výskumno-vývojových kapacít, 
 vernisáži výstavy Extrapolácie 2019 – 26.09.2019 o 15.00 h v STM v Košiciach, 
 účasti TUKE na Noci výskumníkov 2019, 
 plánovanom rokovaní na MŠVVaŠ SR ohľadom činnosti odborových komisií. 

 
prof. Lumnitzer informoval o: 

 projekte súkromnej materskej škôlky a jaslí na TUKE, 
 laureátoch súťaže výnimočný pedagóg, 
 zreálnení požadovaných štandard, ktoré budú zverejnené koncom októbra. 

 
doc. Hudák informoval o: 

 programe návštevy z Wuppertalu v dňoch 30.09.-02.10.2019 
 plánovanej návšteve predstaviteľov univerzity z Hradca Králové – 18.-19.11.2019, 
 príprave návštevy z Číny v termíne 26.-29.11.2019, 
 aktuálnych stavoch v rámci rankingového umiestnenia univerzity, 
 projekte Erasmus+, kde nám boli pridelené krajiny: Irán a Kosovo, 
 situácii v rámci projektu Európska sieť univerzít. 

 
prof. Petráš informoval o: 

 termíne doktorandských promócií – 21.10.2019, 
 príprave slávnostnej vedeckej rady spojenej s udelením čestného titulu Dr.h.c. v PO, 
 najbližšom termíne riadnej Vedeckej rady TUKE 15.11.2019, 
 súťaži Nadácie ESET – Výnimočný vedec, kde má TUKE svojho zástupcu, 
 systéme triedenia publikácii v Univerzitnej knižnici TUKE, aby bol softvérovo dostupný 

každému, 
 plánovanej podpore mladých formou grantov a vypísaním postdok miest. 

 
 
 
 
 



 
 
 
prof. Čižmár informoval o: 

 začiatku akcie Extrapolácie 2019, 
 najnovších dohodách v rámci spolupráce s UVP TECHNICOM – Košice IT Valley, SZĽH, AmCham, 
 návšteve predstaviteľa IBM a následnej prednášky v Aule Maxima, 
 potrebe stanovenia názvu pre plánované Centrum vedy na TUKE. 

 
Ing. Behún informoval o: 

 aktuálnom stave rekonštrukcií na internátoch TUKE, 
 plánovanom rokovaní na Ministerstve financií SR, 
 prebiehajúcich rekonštrukciách toaliet v združených posluchárňach, 
 podanom projekte na rekonštrukciu atletickej dráhy na Štadióne Slávie TUKE, 
 začiatku vykurovacej sezóny na TUKE. 

 
prof. Cimbala informoval o: 

 programe najbližšieho zasadnutia AS TUKE 30.09.2019. 
 
 

 
 

 
 
  Dr.h.c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 

                                                           rektor TUKE 

zapísal: Ing. Adrián Harčár, PhD. 


