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ZÁPIS Z ROKOVANIA VEDENIA  
zo dňa 4. marca 2019 

 
 

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

  
Neprítomní O/N:   / 0 

 
 
 
ÚLOHY 
Úloha Mar. 1/2019 
 Pripraviť program osláv 160. výročia narodenia Aurela Stodolu. 
     Z: prof. Lumnitzer 
     T: 15. 03. 2019 
Úloha Mar. 2/2019 
 Zorganizovať stretnutie so zástupcami študentských rád a klubov TUKE. 
     Z: Ing. Harčár, Bc. Palša 
     T: apríl 2019 
Úloha Mar. 3/2019 
 Pripraviť výzvu rektora k dodržiavaniu ustanovení o akademickej pôde a jej špecifikách. 
     Z: JUDr. Ferenčíková, PhDr. Zibrinyi 
     T: 31. 03. 2019 
 
 
UZNESENIA 
 

Uznesenie Mar. 1/2019 
 Vedenie TUKE nepodporilo návrh poveriť Ing. arch. Štefana Tkáča, PhD., zastupovaním TUKE 
v Taiwane. 
 

Uznesenie Mar. 2/2019 
 Vedenie TUKE súhlasí s návrhom menovať PhDr. Igora Zibrinyiho za zodpovednú osobu 
v oblasti Oznamovania protispoločenskej činnosti na TUKE. 

 
 
INFORMÁCIE 
prof. Kmeť informoval o: 

 príprave výstavy České a Slovenské stavby storočia a zaradení vernisáže do programu osláv 
Aurela Stodolu na TUKE, 

 inaugurácii rektora Univerzity Komenského a Ekonomickej univerzity v Bratislave, 

 Slovensko-holandskom fóre, ktoré sa uskutoční v spolupráci s UPJŠ a UVLaF, 

 naformulovaní bloku prednášok na EkF v rámci prípravy Centra excelentného športu na TUKE, 

 žiadostiach študentských organizácií BEST a IAESTE, 

 konferencii Národného energetického klastra, 
 
 

 
 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH 



 

 stretnutí s predstaviteľmi Centra edukačného manažmentu, 

 spolupráci s Univerzitou v Užhorode a pripravovanej návšteve, 

 účasti na Valnom zhromaždení SAAIC, 

 príprave stretnutia so zástupcami študentských rád a klubov na TUKE, 

 potrebe aktualizácie Dlhodobého zámeru TUKE. 
 

prof. Lumnitzer informoval o: 

 aktuálnych počtoch prihlášok na TUKE, 

 výsledkoch ankety na TUKE, do ktorej sa zapojilo 33 % študentov. 
 

prof. Modrák informoval o: 

 vývoji partnerstva TUKE s Liaoning University v Číne, 

 spolupráci s Chung Hua University v Taiwane. 
 

prof. Weiss informoval o: 

 zisťovaní spolupráce v oblasti projektu Európska sieť univerzít s AGH Krakow a Uni Leoben, 

 pozvaní na slávnosti 130. skoku cez kožený flek VŠB TU Ostrava. 
 
prof. Čižmár informoval o: 

 projekte Extrapolácie v Košiciach, 

 dohode umiestnenia kancelárie Košice IT Valley do priestorov UVP Technicom, 

 doručení prvého hodnotenia jedného z projektov DSV, 

 potrebe usmernenia študentov a zamestnancov TUKE o právach a povinnostiach na akademickej 
pôde TUKE. 
 

Ing. Behún informoval o: 

 neodobrení konania futsalových turnajov priestoroch telocvične T1 na Jedlíkovej ulici, 

 zaplatení členského poplatku KIC Raw Materials a o ďalšom postupe, 

 príprave Rozpočtu TUKE na rok 2019, 

 príprave Kolektívnej zmluvy TUKE na rok 2019, 

 zmene pravidiel pri vypisovaní výberových konaní na nové miesta na TUKE, 

 vydaní smernice o využívaní rekreačných poukazov. 
 

prof. Cimbala informoval o: 

 programe najbližšieho zasadnutia AS TUKE 11. marca 2019, 

 vyhlásení a zabezpečení Volieb kandidáta na funkciu rektora TUKE 
 

PhDr. Zibrinyi informoval o: 

 potrebe menovania zodpovednej osoby v oblasti Oznamovania protispoločenskej činnosti na 
TUKE. 
 
Bc. Palša informoval o: 

 spolupráci s vedením HC Košice a zvýhodnených vstupeniek pre študentov TUKE. 
 

 

 

 

  prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 
                                                rektor TUKE 

zapísal: Ing. Adrián Harčár, PhD. 


