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ZÁPIS Z ROKOVANIA VEDENIA  

zo dňa 19. júna 2017 
 
 

Prítomní:  Kmeť, Čižmár, Weiss, Modrák, Lumnitzer, Olčák, Behún, Zibrinyi, Harčár  
  
Neprítomní O/N:   Pandula, Ečegi / 0 
 
 

 

ÚLOHY 

Úloha Jún 1/2017 
 Pripraviť nominačný list na ocenenia KSK za TUKE. 

Z: Ing. Harčár 
     T: 30.06.2017 
Úloha Jún 2/2017 
 Pripraviť list prof. Lambertovi Kochovi ohľadom príprav osláv 65. výročia TUKE. 

Z: prof. Modrák 
     T: 30.06.2017 
Úloha Jún 3/2017 
 Priblížiť podmienky a pravidlá súťaže Falling Walls Slovakia fakultám. 

Z: prof. Weiss 
     T: 20.06.2017 
 
 

 

UZNESENIA 

Uznesenie Jún 1/2017 
 Vedenie TUKE súhlasí s partnerstvom pri organizácii podujatia “Východ nie je EXIT“. 
 
 

 

INFORMÁCIE 

prof. Kmeť informoval o: 

 pozvánke na oslavy v Banskej Štiavnici, 

 konferencii Wire 2017 na TUKE, 

 podpise spolupráce na Taiwane, 

 spoločnom zasadnutí SRK a ČRK, 

 pozvánke na konferenciu Katedry jazykov  

 potrebe prípravy nominačného listu na ocenenie KSK, 

 pozvánke na klaster SEZ Krompachy, 

 žiadosti na úhrady softvérových licencií, 

 aktualitách z VR UPJŠ – projekt Technologického a inovačného parku, 

 potrebe oprášiť organizačnú štruktúru UVP Technicom, 

 príprave listu prof. Kochovi ohľadom osláv 65. výročia TUKE, 

 ponuke na spoluprácu pri príprave konferencie “Východ nie je EXIT“. 
 
 
 
 

 
 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH 



 
 

prof. Modrák informoval o: 

 predložení zákona – Úrad pre normalizáciu, 

 príprave zmluvy s University of Sao Paulo v Brazílii. 
 

prof. Weiss informoval o: 

 príprave Vedeckej rady TUKE 7 júla, 

 účasti TUKE na podujatí Noc výskumníkov 2017. 
 

Ing. Behún informoval o: 

 rokovaní s majiteľmi pozemkov na Jedlíkovej ulici, 

 vstupe do manažérskeho systému SAP, 

 verejných obstarávaniach k fázovaniu projektu Technicom, 

 Majstrovstvách Európy v ragby žien, 

 ukončení futbalovej sezóny, 

 spolupráci s mestom ohľadom prevádzkovania občerstvenia na kúpalisku ČH, 

 dvoch vládnych auditoch na projekt Infra 4 a Technicom, 

 možnom VIP vstupe na TUKE z Letnej ulice. 
 

doc. Olčák informoval o: 

 schválenom uznesení „per rollam“, 

 návrhoch na zlepšenie prostredia na TUKE vo vlastnej réžii. 
 

 

  prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 
                                                rektor TUKE 

zapísal: Ing. Adrián Harčár, PhD. 


