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Prítomní:  Kmeť, Čižmár, Weiss, Lumnitzer, Modrák, Olčák, Behún, Pandula, Zibrinyi, Ečegi, 
Harčár  

  
Neprítomní O/N:   Zajac, / 0 
 
 
 
ÚLOHY 
Úloha Mar.2/2016 
 Na základe podnetu uskutočniť kontrolu činnosti vo FS Jahodná.  

Z: PhDr. Zibrinyi 
     T: 30.05.2016 
Úloha Mar.3/2016 
 Zorganizovať stretnutie s prodekanom pre vzdelávanie na Leteckej fakulte a vedúcou Katedry 
jazykov ohľadom zabezpečenia výučby jazykov na LF.  

Z: prof. Lumnitzer 
     T: 18.04.2016 
Úloha Mar.4/2016 
 Po ukončení kolaudačného konania zrealizovať energetické požiadavky zástupcov Hutníckej 
fakulty na zabezpečenie výučbového programu v laboratórnej hale PK 10.   

Z: Ing. Behún 
     T: 08.05.2016 
Úloha Mar.5/2016 
 Pripraviť aktualizáciu príkazu rektora „Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom“. 

 
Z: prof. Lumnitzer 

     T: 11.04.2016 
Úloha Mar.6/2016 
 V rámci zasadnutí Kolégia rektora pripraviť plán návštev fakúlt spojených s prehliadkou 
vybraných laboratórií. 

Z: Ing. Harčár 
     T: 11.04.2016 

 
UZNESENIA 
Uznesenie Mar. 3/2016 
 Vedenie TUKE súhlasí s organizáciou motokárových pretekov pod názvom TU-KART v areáli 
TUKE.   
 
Uznesenie Mar. 4/2016 
 Vedenie TUKE nesúhlasí so žiadosťou o umiestnenie zariadenia na výpust spalín v hlavnom 
kampuse TUKE a navrhuje hľadať iné umiestnenie.  
 
Uznesenie Mar. 5/2016 
 Vedenie TUKE súhlasí s prenájmom plochy areálu internátov na ulici Jedlíkova 5 a 7 v termíne 
17.05.2016 na konanie podujatia „TUKE FEST“ Študentským klubom, s.r.o. 
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INFORMÁCIE 
prof. Kmeť informoval o: 

 stretnutí na Maďarskom konzuláte s firmami, ktoré sa zaoberajú podporou start-upov, 

 žiadosti o finančnú podporu natáčania dokumentárneho filmu o vzniku sídliska Terasa, 

 zozname členov Správnej rady TUKE, ktorým tento rok končí funkčné obdobie, 

 žiadosti na MŠVVaŠ ohľadom podpory zahraničného zájazdu súboru Collegium Technicum, 

 podnete na prešetrenie situácie vo Folklórnom súbore Jahodná, 

 60. výročí založenia Ústavu materiálového výskumu SAV, 

 priebežnom kontrolovaní aktuálnych výziev v OP vzdelávanie, 

 pozvaní na akciu nemecko-slovenskej komory, 

 stretnutí so zástupcami Hutníckej fakulty ohľadom vybavenia haly PK10, 

 schválení rozpočtu TUKE pre rok 2016 na Rade rektora, 

 príprave 75. zasadnutia SRK na TUKE. 
 

prof. Lumnitzer informoval o: 

 potrebe aktualizácie príkazu rektora ohľadom poplatkov spojených so štúdiom na TUKE, 

 stretnutí so zástupcami Líbyjskej ambasády ohľadom štúdia na TUKE, 

 príprave metodického pokynu pre zahraničných študentov, 

 podpísaní zmluvy so Slovenským korpusom ukrajinských študentov, 

 vytvorení tlačiva na hospitačné konania, 

 zmene v študijnom poriadku na základe komplexnej akreditácie, 

 veľtrhu práce IASAT, 

 zastúpení TUKE na veľtrhu v Charkove a realizácii reklamy v tamojšom metre, 

 aktuálnych počtoch prihlášok na TUKE.  
 

prof. Modrák informoval o: 

 príprave 65. výročia založenia TUKE. 
 
prof. Weiss  informoval o: 

 záverečnom hodnotení vedy a výskumu na TUKE za rok 2015, 

 príprave podkladov pre Annual report TUKE za rok 2015. 
 

prof. Čižmár informoval o: 

 účasti na valnom zhromaždení AT+T, kde sa stal členom Správnej rady.  
 

doc. Pandula informoval o: 

 záverečných úpravách Kolektívnej zmluvy na rok 2016. 
 
doc. Olčák informoval o: 

 termíne a programe najbližšieho zasadnutia AS TUKE dňa 18.04.2016 
 

Ing. Behún informoval o: 

 žiadosti o zorganizovanie motokárových pretekov TU-KART v areáli TUKE, 

 reklamačnom stave strechy a svetlíkov nad učebňami Katedry jazykov na BN1, 

 žiadosti na inštaláciu zariadenia na výpust spalín v hlavnom kampuse TUKE. 
 

 

 

 

  prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 
                                                rektor TUKE 

zapísal: Ing. Adrián Harčár, PhD. 


