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ZÁPIS Z ROKOVANIA VEDENIA  
zo dňa 1. apríla 2019 

 
 

Prítomní:  Kmeť, Čižmár, Weiss, Lumnitzer, Modrák, Behún, Cimbala, Pandula, Zibrinyi, Palša, 
Harčár  

  
Neprítomní O/N:   / 0 

 
 
 
ÚLOHY 
Úloha Apr. 1/2019 
 Pripraviť a poslať za TUKE pripomienky v rámci pripomienkovania študijných odborov. 
     Z: prof. Lumnitzer 
     T: 08. 04. 2019 
Úloha Apr. 2/2019 
 Informovať dekanov o potrebe prípravy opatrení na štrukturalizované zmeny na jadnotlivých 
fakultách TUKE. 
     Z: prof. Weiss 
     T: 17. 04. 2019 
 
 
UZNESENIA 
 

Uznesenie Apr. 1/2019 
 Vedenie TUKE súhlasí so zaradením areálu TUKE do projektu spoločnosti Antik Telecom pod 
názvom „verený bicykel“.  
 

Uznesenie Apr. 2/2019 
 Vedenie TUKE nesúhlasí s registráciou ochranných známok log pracovísk TUKE.  

 
 
INFORMÁCIE 
prof. Kmeť informoval o: 

 stretnutí s predstaviteľmi študentských organizácií na TUKE, 

 termíne najbližšieho stretnutia so študentami, 

 novele zákona o VŠ – konzorcium VŠ, 

 termíne pripomienkovania študijných odborov, 

 žiadosti na úhradu prekladateľských a tlmočníckych služieb KJ, 

 príprave opatrení na štrukturalizované zmeny na TUKE, 

 podkladoch pre delenie rozpočtu, 

 odoslaní všetkých projektov DSV za TUKE, 

 ukončení kontrol NKÚ na vedeckých parkoch, 

 Slovenskej elektrotech. spoločnosti – Cena Jozefa Murgaša – info pre FEI. 
 
 
 

 
 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH 



 
 
prof. Lumnitzer informoval o: 

 aktuálnych počtoch prihlášok na TUKE, 

 projekte spoločnosti Antik Telecom s požičiavaním bicyklov, 

 príprave osláv 160. výročia narodenia Aurela Stodolu. 
 

prof. Modrák informoval o: 

 príprave memoranda s Indickou univerzitou v Bombaji, 

 príprave návštevy predstaviteľov univerzity z Číny. 
 

prof. Weiss informoval o: 

 najbližšom zasadnutí Vedeckej rady TUKE 12. apríla 2019, 

 pripraviť list ohľadom prijatia členstva vo VR pre rektorov UK a STU. 
 

prof. Čižmár informoval o: 

 účasti v komisii súťaže Vedec roka SR. 
 

Ing. Behún informoval o: 

 financiách na valorizáciu platov, 

 zasadnutiach Správnej a Dozornej rady SAPTU, 

 zasadnutiach Rady kvality TUKE, 

 rekonštrukčných prácach na Watsonovej ulici, 

 letných rekonštrukciách v sociálnych zariadeniach združených posluchárni. 
 

prof. Cimbala informoval o: 

 programe najbližšieho zasadnutia AS TUKE 6. mája 2019. 
 

PhDr. Zibrinyi informoval o: 

 písomnej sťažnosti na parkovanie v areáli TUKE, 

 začatí trestného stíhania študenta SvF. 
 

 

 

 

  prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 
                                                rektor TUKE 

zapísal: Ing. Adrián Harčár, PhD. 


