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ÚLOHY 
Úloha Okt.1/2016 
 Prehodnotiť, príp. upraviť používanie log z dizajn manuálu UVP Technicom. 

Z: prof. Čižmár 
     T: 31. 10. 2016 
Úloha Okt.2/2016 
 Pripraviť návrh na zmenu kritérií pre habilitačné a inauguračné konania na TUKE. 

Z: prof. Weiss 
     T: decembrové zasadnutie VR 
 

 
INFORMÁCIE 
prof. Kmeť informoval o: 

 výsledkoch zasadnutia Akademického senátu, 

 používaní log z dizajn manuálu UVP Technicom, 

 aktuálnom stave na Hutníckej fakulte,  

 ohľadom publikačnej činnosti, 

 výsledkoch pracovnej cesty s prezidentom SR v Zürichu, 

 potrebe zmeny kritérií na habilitačné a inauguračné konania na TUKE, 

 oceneniach v súťaži univerzít UniQuiz, 

 žiadosti o finančnú podporu konferencie študentskej organizácie BEST, 

 návšteve na Národnej univerzite v Užhorode, 

 vrcholnej fáze prípravy projektu Teaming, 

 pozvánkach na slávnostné vedecké rady univerzít. 
 

prof. Lumnitzer informoval o: 

 pokračovaní propagácie na Ukrajine, 

 účasti na propagačných seminároch v Užhorode, 

 zasadnutí Priemyselnej tripartii, 

 stretnutí s partnermi z Francúzska na Ekonomickej fakulte. 
 

prof. Modrák informoval o: 

 aktuálnom stave rebríčkov v rankingových agentúrach, 

 účasti na 25. výročí Technickej univerzity vo Wildau, 

 výsledkoch iniciatívy Stavebnej fakulty na vytvorení spoločného pracoviska s partnermi 
z Taiwanu. 
 
 

 
 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH 



 
prof. Weiss informoval o: 

 príprave súťaže doktorandov v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovenku, 

 finálnej fáze súťaže Vedec roka na TUKE, 

 prednáške prof. Klemensa v rámci projektu Reengineering, 

 programe najbližšej Vedeckej rady TUKE 28. 10. 2016. 
  

prof. Čižmár informoval o: 

 obdŕžaní posudkov na projekt – spracúvajú sa úpravy, 

 novej výzve na druhú fázu pre projekty univerzitných vedeckých parkov. 
 

prof. Pandula informoval o: 

 výsledkoch rokovaní s predstaviteľmi MŠVVaŠ SR o navýšení finančného ohodnotenia  všetkých 
pracovníkov v školstve. 
 

Ing. Behún informoval o: 

 výberovom konaní na dodávateľa elektrickej energie, 

 dokončovacích prácach na stavbách UVP Technicom, PK 9 a PK 12a, 

 centrálnom riešení problematiky korekcií z pozície SRK, 

 požiadavke realizácie ohňostroja FBERG pred internátom Ferka Urbánka, 

 zasadnutí Klubu kvestorov v Trenčíne, 

 návrhu ministra školstva na nových členov Správnej rady TUKE, 

 úspechoch futbalového tímu Slávia TUKE. 
 
 

 
 

 

  prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 
                                                rektor TUKE 

zapísal: Ing. Adrián Harčár, PhD. 


