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ZÁPIS Z ROKOVANIA VEDENIA  
zo dňa 3. júna  2019 

 
 

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

  
Neprítomní O/N:   / 0 

 
 
 
UZNESENIA 
Uznesenie Jún 1/2019 

 Vedenie TUKE súhlasí s uzavretím Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa 4 pozemkov, ktoré 
sú zapísané na mená spoluvlastníkov Jozef Kolibár, Čordákova 40, Košice a Ing. Jozef Kolibár, 
Humenská 16, Košice (obidvaja v podieli ½),  na LV č. 13215 (parcela č. 6548 vo výmere 2329 m2 ), na 
LV č. 13213 (parcela č. 6540/2 vo výmere 1270 m2  a parcela č. 6552 vo výmere 2197 m2 ) za cenu 52,00 
€/m2  a na LV č. 14176 (parcela č. 4775/25 vo výmere 461 m2 ) za cenu max. 30,00 €/m2 , všetko k.ú. 
Terasa, okres Košice II. 

Uznesenie Jún 2/2019 

 Vedenie TUKE súhlasí s udelením Zlatej medaily TUKE – Univerzite Komenského pri príležitosti 
100. výročia založenia. 

Uznesenie Jún 3/2019 

 Vedenie TUKE súhlasí s podpísaním Memoranda o spolupráci s Warsaw University od Life 
Sciences. 

 
INFORMÁCIE 
prof. Kmeť informoval o: 

 udelení zlatej medaily TUKE pri príležitosti 100. výročia založenia Univerzity Komenského, 

 výsledkoch stretnutia Klubu 500 – bilancovanie spolupráce, 

 stretnutí s predsedom Vlády SR a ministerkou školstva ohľadom rekonštrukcií internátov, 

 účasti na Vedeckej rade UPJŠ, 

 zvážení ďalších nových spolupráci s ústavmi SAV, 

 rozdelení účasti na promóciách TUKE, 

 účasti na oslavách Matice slovenskej, 

 menovaní Etickej komisie. 
  

prof. Lumnitzer informoval o: 

 zakladaní spoločnosti Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši, 

 príprave Balónovej fiesty v termíne 05.-08. 06. 2019, 

 návšteve študentov z Ukrajiny, 

 aktuálnom stave prihlášok na TUKE. 
 
 
 
 
 

 
 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH 



 
 

prof. Modrák informoval o: 

 príprave memoranda s Warsaw University of Life Sciences, 
 

prof. Weiss informoval o: 

 programe Vedeckej rady TUKE 21. 06. 2019. 
 
prof. Čižmár informoval o: 

 zapĺňaní priestorov UVP Technicom, 

 príprave návštevy predstaviteľov AT&T z USA, 

 príprave akcie SlovakiaTech v priestoroch Kulturparku v októbri 2019. 
 

Ing. Behún informoval o: 

 schválených materiáloch z AS TUKE a príprave na rokovanie Správnej rady TUKE,  

 žiadosti na pridelenie priestorov využívaných Strojníckou fakultou za účelom rekonštrukcie, 

 odkúpení časti pozemkov pod internátmi na Jedlíkovej ulici, 

 dotácii v rámci Dodatku č. 8 na model UNICAM v rámci systému Sofia, 

 podpísaní Kolektívnej zmluvy TUKE na rok 2019, 

 rozdaní platových dekrétov pre zamestnancov, 

 priebehu rekonštrukcie internátov. 
  

prof. Pandula informoval o: 

 príprave konferencie odborov. 
 
PhDr. Zibrinyi informoval o: 

 odchode do dôchodku kolegyne Evy Olšavskej. 
 

 

 

 

 

  prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 
                                                rektor TUKE 

zapísal: Ing. Adrián Harčár, PhD. 


