
 
 

ZÁPIS Z ROKOVANIA VEDENIA  
zo dňa 19. novembra 2019 

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

Harčár 
  
Neprítomní O/N: Porubän, Palša / 0 
 
 

ÚLOHY 

Úloha Nov. 1/2019 

Vyplniť a odoslať dotazník na MŠVVaŠ ohľadom spolupráce TUKE v rámci projektu Európske univerzity. 

     T: 25. 11. 2019 
     Z: doc. Hudák 
Úloha Nov. 2/2019 

Pozvať členov na zasadnutie Kolégia rektora TUKE 9. decembra 2019 v priestoroch Strojníckej fakulty. 

     T: 20. 11. 2019 
     Z: Ing. Harčár 
Úloha Nov. 3/2019 

Pripraviť prezentáciu o aktivitách TUKE za posledný rok pre potreby Externého auditu TUKE 
02.12.2019. 

     T: 02. 12. 2019 
     Z: Ing. Harčár 
Úloha Nov. 4/2019 

Odkonzultovať s vedením Leteckej fakulty sporné formulácie v zmluve o poskytovaní vzdelávacieho 
kurzu pre zahraničných študentov. 

     T: 31. 11. 2019 
     Z: prof. Lumnitzer 
 

INFORMÁCIE 

prof. Kmeť informoval o: 
 pripravenosti materiálov na zasadnutie AS TUKE, 
 podpornom liste z MŠVVaŠ k zapojeniu do projektu Európske univerzity, 
 tzv. kapacitných projektoch a účelu využitia finančných prostriedkov, 
 plánovanom zasadnutí Kolégia rektora TUKE 09.12.2019, 
 riešení problémov na Leteckej fakulte, 
 okrúhlom stole združenia V7 – Ako zlepšiť vedu a výskum na VŠ na Slovensku, 
 pripomienkovom konaní pre účely Akreditačnej agentúry SR, 
 pozvánkach na rôzne odborné a spoločenské akcie, 
 podpise memoranda s Úradom podpredsedu vlády SR. 

 
prof. Lumnitzer informoval o: 

 počte študentov na TUKE k 31.10.2019, 
 získavaní spätnej väzby od absolventov, 
 priebehu akcie MiniErasmus na TUKE, 
 účasti na vzdelávacích veľtrhoch v Kyjeve a Charkove. 

 
 
 



 
 
doc. Hudák informoval o: 

 návšteve delegácie z Univerzity z Hradca Králové, 
 účasti na inaugurácii rektora v Trnave, 
 príprave partnerstiev v rámci projektu Európske univerzity. 

 
prof. Petráš informoval o: 

 zdarnom priebehu Vedeckej rady TUKE, 
 stretnutí s prorektorom z Číny a o spoločných aktivitách, 
 analýze počtu doktorandov na TUKE za posledné roky. 

 
prof. Čižmár informoval o: 

 aktivitách a akciách v UVP TECHNICOM, 
 pozitívnych odozvách na účasť TUKE v rámci konferencie SlovakiaTech 2019 a o príprave 

nového ročníka. 
 

Ing. Behún informoval o: 
 spolupráci v rámci prípravy podkladov pre potreby rozpočtu TUKE, 
 programe Externého auditu TUKE 02.-03.12.2019, 
 príprave materiálov  na zasadnutie Správnej rady TUKE 06.12.2019, 
 úrovni čerpania finančnej dotácie na rekonštrukciu internátov TUKE. 

 
 
 

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

                                                           rektor TUKE 

zapísal: Ing. Adrián Harčár, PhD. 


