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PROGRAM  

 

P. Č. BOD PROGRAMU PREDKLADATEĽ 

1. Úvod Kmeť 

2. Aktuálne dianie na TUKE Kmeť 

3. Rôzne členovia kolégia 

 
 

INFORMÁCIE: 
 

Prof. Kmeť informoval o: 
 rozvojových stratégiách výskumných inštitúcií, 
 potrebe prípravy rozvojovej stratégie na TUKE v oblasti vedy, 
 potrebe vytvorenia príťažlivého prostredia pre mladých ľudí, aby zotrvali na TUKE. 

 
 
 



 
Prof. Čižmár informoval o: 
 téme, či vieme interne prijať opatrenia, aby sa život na univerzite zlepšil a rovnako, aby mladá 

generácia mala motiváciu zapájať sa do procesov riadenia.  
 
doc. Olčák informoval o: 
 znižujúcej sa nezamestnanosti a postupnej naplnenosti priemyselnej sféry, výsledkom čoho by mala 

byť orientácia na vedomostnú ekonomiku, 
 potrebe zamerať sa na prístrojové vybavenie, kde dochádza k nutnosti servisovania, aby sa ešte stihli 

dať požiadavky na nové technológie, kým sa ešte črtá financovanie pomocou štrukturálnych fondov.  
 
prof. Kvočák informoval o: 
 momentálnych skúsenostiach, že prax ešte nemá dostatok mladých ľudí a preto je potrebné sa užšie 

stretávať s predstaviteľmi priemyslu a spoločne zlepšovať prostredie a podmienky pre mladých ľudí. 
 

prof. Trebuňa informoval o: 
 fakte, že nové technicky orientované školy nevznikajú, lebo nemajú na technické vybavenie a duálne 

vzdelávanie nie je pre nás riešením, 
 nutnosti takého technického vybavenia na TUKE, aby aj partneri z priemyslu boli spokojní 

a vychovávať všestranne zdatných absolventov, ktorí sa môžu ďalej špecializovať. 
 

doc. Szabo informoval o: 
 svojom presvedčení, že aj školstvu sa v najbližšej dobe zosypú väčšie finančné prostriedky podobne, 

ako je to momentálne v zbrojárstve, 
 osobitnej kapitole, ktorú na fakulte venuje vekovému priemeru zamestnancov, ktorý sa pokúša 

neustále znižovať. 
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