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ZÁPIS Z ROKOVANIA VEDENIA  
zo dňa 15. októbra 2018 

 
 

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

 

 

INFORMÁCIE 
prof. Kmeť informoval o: 

 výsledkoch súťaže Vedec roka, 

 záveroch 85. zasadnutia SRK v Prešove, 

 spoločnom vyhlásení SRK a ČRK k 100. výročiu vzniku Českolsovenska, 

 spoločnom rokovaní Slovensko-maďarského fóra, 

 najbližších dôležitých akciách na TUKE, 

 výzve Výskumnej agentúry na možnosť hlásenia sa aj zahraničných expertov na hodnotenie 
projektov, 

 vzniku združenia pod pracovným názvom „Batérie“ – s cieľom vývoja a recyklácie autobatérií, 

 otvorení Cassovia Medi Valley, 

 opätovnom zvolení prof. Ing. Michala Cehlára, PhD. za dekana FBERG, 

 nominácii prof. Emila Spišáka za TUKE do Výskumného ústavu zváračského, 

 ustanovení prof. Juraja Sinaya za člena Akreditačnej komisie. 
  

prof. Lumnitzer informoval o: 

 aktuálnom počte študentov na jednotlivých stupňoch štúdia, 

 zbere informácií o skúsenostiach zainteresovaných so zahraničnými študentami TUKE, 

 znalostiach Slovenského jazyka po dvojtýždňových kurzoch, 

 schválení projektu ICV Akcelerácia celoživotného vzdelávania, 

 účastiach TUKE na rôznych výstavách vzdelávania, 

 prípravách DOD na TUKE 2018. 
    

prof. Modrák informoval o: 

 stretnutí univerzít v Grazi, 

 príprave príspevkov do VR TUKE, 

 pripravovanom stretnutí s predstaviteľmi Budapest Business School. 
  

prof. Čižmár informoval o: 

 plánovanom otvorení TUKE Business Fórum v rámci UVP Technicom, 

 možnej spolupráci s Fraunhoferovým inštitútom v rámci UVP Technicom, 

 oficiálnom posunutí termínu podávania projektov, 

 plánovaných oficiálnych návštevách na TUKE, 

 otvorení IoT AT&T Lab na TUKE a následnému spusteniu súťaže V4 Hackathonu. 
 
Ing. Behún informoval o: 

 termíne najbližšieho externého auditu TUKE, 

 rokovaniach rád kvality, 
 
 

 
 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH 



 
 

 priebehu a ukončení dvoch vládnych auditov a o avíze ďalších, 

 ukončení viacerých investičných akcií a opráv, 

 schválení projektu Digitálne Slovensko, 

 záveroch rokovania Klubu kvestorov, 

 konaní Plachého míle na štadióne Slávie TUKE.  
 
prof. Pandula informoval o: 

 rokovaniach ohľadom THP pracovníkov na MŠVVaŠ,, 

 sťažnosti ohľadom výberového konania na FU. 
 
doc. Olčák informoval o: 

 najbližšom zasadnutí AS TUKE. 
 

 

 

 

  prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 
                                                rektor TUKE 

zapísal: Ing. Adrián Harčár, PhD. 


