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ZÁPIS Z ROKOVANIA VEDENIA  
zo dňa 29. mája 2017 

 
 

Prítomní:  Kmeť, Čižmár, Weiss, Modrák, Lumnitzer, Olčák, Behún, Zibrinyi, Harčár  
  
Neprítomní O/N:   Pandula, Ečegi / 0 
 
 
 
ÚLOHY 
Úloha Máj 1/2017 
 Pripraviť a poslať materiály vyžiadané zo strany Slovenskej rektorskej konferencie. 

Z: prof. Čižmár, Ing. Harčár 
     T: 03. 06. 2017 
Úloha Máj 2/2017 
 Pripraviť pozývací list pre prednášajúcich v rámci októbrovej Slávnostnej vedeckej rady TUKE. 

Z: prof. Weiss 
     T: 31. 05. 2017  
Úloha Máj 3/2017 
 Podľa schváleného vzoru prepracovať písomné oznámenia o výsledkoch prijímacích konaní na 
TUKE. 

Z: prof. Lumnitzer 
     T: 12. 06. 2017 
 
 

INFORMÁCIE 
prof. Kmeť informoval o: 

 výsledkoch zasadnutia Správnej rady TUKE, kde bol za predsedu zvolený Ing. Michal Ľach a za 
podpredsedu Ing. Peter Čičmanec, 

 65. výročí založenia Katedry telesnej výchovy TUKE, 

 potrebe poslania vyžiadaných materiálov pre potreby SRK, 

 iniciatíve IT Valley založiť Talent Akadémiu pre väčšiu osvetu ohľadom IT technológií na všetkých 
fakultách TUKE, 

 plánovaných prednáškach v rámci zasadnutia Slávnostnej vedeckej rady TUKE, 

 moderovaní celého podujatia 65. výročia TUKE, 

 výsledkoch rankingu Scimago, 

 pripravovanom podujatí „Noc výskumníkov 2017“, 

 najbližších pozvaniach na rôzne vedecké a spoločenské akcie. 
 

prof. Lumnitzer informoval o: 

 výsledkoch študentskej ankety na TUKE, 

 potrebe odstránenia nedostatkov v oblasti hygienických potrieb na TUKE, 

 aktuálnom stave prihlášok na jednotlivé fakulty, 

 podpise zmluvy s vietnamskou náborovou agentúrou, 

 ponúkaných výmenných pobytoch v čínskou univerzitou, 

 prepracovaní oznámení o výsledkoch prijímacích konaní na TUKE, 

 príprave koncepcie pre propagáciu TUKE. 
 
  

 
 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH 



 
 

prof. Modrák informoval o: 

 schválení grantu na mobility pre nečlenské krajiny, 

 plánovanej ceste na Užhorodskú univerzitu, 

 príprave návštevy Óbuda University v Budapešti. 
 

prof. Weiss informoval o: 

 nomináciách NATO za fakulty, 

 projektoch na podporu malého a stredného podnikania, 

 programe najbližšej Vedeckej rady TUKE, 

 zmluve s talianskymi partnermi. 
 

prof. Čižmár informoval o: 

 podpise memoranda o spolupráci so spoločnosťou SAAB. 
 
Ing. Behún informoval o: 

 porade ohľadom tendra na nábytok pre budovu Technicom, 

 príprave záverečných monitorovacích správ pre INFRA I-III, 

 výsledkoch zasadnutia Správnej rady TUKE a o potrebe zvýšenia propagačných aktivít za 
účelom zastabilizovania počtu študentov na TUKE. 
 

PhDr. Zibrinyi informoval o: 

 liste prof. Kvačkaja o preverení odborových komisií na HF TUKE. 
 

 

 

 

  prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 
                                                rektor TUKE 

zapísal: Ing. Adrián Harčár, PhD. 


