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ZÁPIS Z ROKOVANIA VEDENIA  

zo dňa 15. januára 2018 
 
 

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

 

ÚLOHY 

Úloha Jan.1/2018 
 Zorganizovať stretnutie s dekanmi fakúlt TUKE. 

Z: Ing. Harčár 
     T: 29.01.2018 
Úloha Jan.2/2018 
 Pripraviť návštevný poriadok v budove UVP Technicom. 

Z: Ing. Behún 
     T: 19.02.2018 
 

 

UZNESENIA 

Uznesenie Jan.1/2018 
 Vedenie TUKE súhlasí s Politikou kvality TUKE na rok 2018. 
 
 

 

INFORMÁCIE 

prof. Kmeť informoval o: 

 inzerovania v printových médiách, 

 nedostatočných priestorových podmienkach pre psychologické poradenstvo na TUKE, 

 potrebe nájdenia riešenia na skĺbenie poradenských služieb na TUKE, 

 potrebe propagácie týchto služieb na webe univerzity, 

 riadiacej rade CVTI – poverený doc. Jakab, 

 ohľadom možnosti štúdia PhD. študentov na University of Tel Aviv, 

 členstve prof. Podlubného v EIII,, 

 stretnutí s reprezentantmi 4 zväzov ohľadom podpory VŠ vzdelávania, 

 zaplatení členstva v Košice IT Valley, 

 pozvánke na 25. výročie Ústavného súdu SR v Košiciach, 

 požiadavke zo strany veľvyslanectva Ruskej federácie ohľadom fakultných spoluprác, 

 platforme na propagáciu TUKE na sociálnych sieťach. 
   

prof. Lumnitzer informoval o: 

 koncepčnom zvyšovaní počtu študentov na TUKE, 

 situácii so zahraničnými študentami a o kontrole možných kvót, 

 potrebe odstránenia komunikačných bariér na TUKE, 

 potrebe vybavenia kampusu multi-jazykovými informačnými systémami, 

 potrebe posudzovania aktivít dekanov v propagácii štúdia.   
 

 
 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH 



 
 

prof. Modrák informoval o: 

 rankingovej agentúre U. S. Global Ranking, 

 summite k rankingu TIMES v apríli v Olomouci, 

 účasti na zasadnutí v zastúpení rektora – v stálej komisii, harmonogram výziev na rok 2018, 

 návšteve zo Rzesow University. 
 

prof. Weiss informoval o: 

 zaslaní návrhov na ocenenia mestom a primátorom mesta Košice, 

 blížiacom sa termíne Vedeckej rady TUKE, 

 vybavení sťažností prof. Kvačkaja. 
 
prof. Čižmár informoval o: 

 analýze softvérov na TUKE a riešeniach zakúpení licencií. 
 
Ing. Behún informoval o: 

 implementácií štrukturálnych fondov, 

 prevádzkových hodinách a návštevnom poriadku v budove UVP Technicom, 

 opravných opatreniach vyplývajúcich zo správy externého auditu, 

 potrebe schválenia zmien v Politike kvality TUKE na rok 2018, 

 potrebe preloženia výkazov BOZP a PO do anglického jazyka, 

 výsluchu na cudzineckej polícii. 
 
prof. Pandula informoval o: 

 stretnutí s rektorom STU, 

 zvolaní celonárodného stretnutia k Národnému programu rozvoja vzdelávania, 

 návrhu Kolektívnej zmluvy na TUKE v roku 2018. 
 
doc. Olčák informoval o: 

 nefungovaní APVV – nové rady by mali začať v marci, 

 zvolaní senátu k rozpisu dotácií na TUKE.  
 
PhDr. Zibrinyi informoval o: 

 spracovaní podkladov vyžiadaných do pripravovanej správy.  
 

 

 

  prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 
                                                rektor TUKE 

zapísal: Ing. Adrián Harčár, PhD. 


