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ZÁPIS Z ROKOVANIA VEDENIA  
zo dňa 11. júna 2018 

 
 

Prítomní:  Kmeť, Čižmár, Lumnitzer, Behún, Olčák, Zibrinyi, Harčár  
  
Neprítomní O/N:   Weiss, Modrák, Pandula, Ečegi / 0 
 
 
 
ÚLOHY 
Uznesenie Jún 1/2018 
 Vedenie TUKE súhlasí s členstvom v organizácii Visit Košice. 
 

Uznesenie Jún 2/2018 
 Vedenie TUKE súhlasí so zriadením nového miesta viceprezidenta UVP Technicom a na tento 
post navrhuje menovať Ing. Marcela Behúna, PhD.  
 
 
 

INFORMÁCIE 
prof. Kmeť informoval o: 

 postupe FK Slávie TUKE do 4. futbalovej ligy, 

 schválení primárneho dokumentu o rozvoji školstva vo Vláde SR a stretnutí Prezídia SRK, ktoré 
pripravuje ďalšie návrhy, 

 stretnutí prípravnej rady akcie Noc výskumníkov, 

 nových výzvach pre univerzitné vedecké parky (v 5 hlavných doménach), 

 novej úlohe zo zasadnutia SR TUKE – konkretizovať opatrenia na zvýšenie počtu študentov na 
TUKE, 

 spolupráci pri príprave akcie Košice Sound City Days, 

 stretnutí v rámci Asociácie priemyselných zväzov, 

 využívaní vysokorýchlostného počítania v rámci TUKE, 

 pozvaní na udeľovanie čestného titulu Dr.h.c. na Univerzite Komenského, 

 výzve na členstvo v rámci SANET, 

 pozvaní na Medzinárodný letecký deň v Žiline, 

 výsledkoch súťaže Falling Walls Slovakia 2018 – TUKE obsadila 2. miesto, 
 
prof. Lumnitzer informoval o: 

 stretnutí s predstaviteľmi Visit Košice, 

 možnej kandidatúre TUKE na organizáciu Letnej univerziády 2020, 

 projekte v rámci nórskych fondov ohľadom výmeny študentov. 
 
prof. Modrák informoval o: 

 projekte Európska sieť univerzít, 

 stretnutí s viceprezidentom Kórejskej univerzity s podpisom memoranda, 

 rankingových hodnoteniach TUKE. 
 
 
 
 

 
 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH 



 
prof. Weiss informoval o: 

 spolufinancovaní databáz, 

 návrhoch na ocenenia na SRK. 
 
prof. Čižmár informoval o: 

 novom riaditeľovi UVP Technicom – doc. František Jakab, 

 potrebe akcelerácie procesom v rámci UVP Technicom – ustanovenie ďalšieho viceprezidenta, 

 blížiacich sa končiacich termínoch pracovných pomerov niektorých pracovníkov UVP. 
 

Ing. Behún informoval o: 

 potvrdeniach ohľadom 2. fázy UVP Technicom, 

 35. výročnom koncerte speváckeho zboru Collegium Technicum, 

 zasadnutí Klastra SEZ Krompachy na pôde TUKE, 

 verejnom obstarávaní na rekonštrukciu internátov TUKE, 

 úprave stravného zo zákona.  
 

 

 

 

  prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 
                                                rektor TUKE 

zapísal: Ing. Adrián Harčár, PhD. 


