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ZÁPIS Z ROKOVANIA VEDENIA  
zo dňa 28. mája 2018 

 
 

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

 
 

INFORMÁCIE 
prof. Kmeť informoval o: 

 poďakovaní za organizáciu konferencie UVP Technicom, 

 výberovom konaní na funkciu riaditeľa UVP Technicom, 

 koordinácii procesov, aby v prípade vypísania výziev bola čo najrýchlejšia reakcia zo strany 
TUKE, 

 koordinátorovi procesov prípade univerzitných vedeckých parkov – prof. Čižmár, v prípade 
centier doc. Jakab, 

 informáciách zo zasadnutia SRK (výsledky volieb predsedníctva SRK), 

 návrhu národného plánu Výchova a vzdelávanie, 

 pozvánke na 35. výročný koncert speváckeho zboru Collegium Technicum, 

 poslaní návrhov zo strany TUKE do súťaže Vedec roka, 

 Východoslovenskej investičnej agentúre, 

 možnosti nominácií na ocenenia KSK a predsedu KSK, 

 memorande o spolupráci medzi LF TUKE a MO SR, 

 aktuálnych pozvánkach na vedecké a spoločenské akcie, 

 programe najbližšieho zasadnutia AS TUKE, 

 výsledkoch súťaže Falling Walls Slovakia 2018. 
  

prof. Lumnitzer informoval o: 

 účasti na návrhu zamestnávateľov k reforme terciálneho vzdelávania, 

 návrhu RUZ, aby štát reguloval počty študentov v jednotlivých odboroch, 

 promóciách Univerzity tretieho veku na TUKE, 

 príprave osláv 160. výročia narodenia Aurela Stodolu, 

 ponuke agentúry Progress Promotion na výrobu videa o TUKE. 
  

prof. Modrák informoval o: 

 neoficiálnych výsledkoch rankingu Times Higher Education, 

 návrhu na podpísanie Memoranda o spolupráci s Národnou Polytechnikou v Lvove, 

 stretnutí prorektorov pre zahraničie na UK s riaditeľom Cudzineckej polície SR. 
 

prof. Čižmár informoval o: 

 ďalšom kole súťaže „Máš nápad, prezentuj svoj Startup“. 
 

Ing. Behún informoval o: 

 príprave materiálov na zasadnutie AS TUKE, 

 prerozdelení hospodárskeho výsledku na TUKE za rok 2017 po súhlase fakúlt, 
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 vzniku problému s odpisovaním majetku TUKE (prístrojová technika, dane budov a pozemkov), 

 zaplatení 3. splátky v rámci pôžičky TUKE, 

 rozpočte nákladov a výnosov TUKE na rok 2018, 

 mimoriadnych kapitálových prostriedkov pre rekonštrukciu internátov (Klub kvestorov), 

 plánovaných investičných akciách počas letného obdobia, 

 investícii do strojovej techniky na kosenie areálu TUKE, 

 plánovanej reforme stravovania, 

 ponuke spoločnosti Volkswagen Slovakia na odkúpenie motorového vozidla. 
 
doc. Olčák informoval o: 

 problémoch s financovaním projektov VEGA, 

 programe zasadnutia AS TUKE. 
 

prof. Pandula informoval o: 

 výsledkoch konferencie odborov TUKE, 

 znovuzvolení za predsedu Odborového zväzu na TUKE. 
 
PhDr. Zibrinyi informoval o: 

 potrebe koordinácie rozposielania hromadných informačných mailov na TUKE. 
 

 

 

 

 

  prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 
                                                rektor TUKE 

zapísal: Ing. Adrián Harčár, PhD. 


