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Prítomní:  Čižmár, Kmeť, Sinay, Spišák, Raschman, Olčák, Behún, Pandula, Zibrinyi, Ečegi, 
Harčár  

  
Neprítomní O/N:   / 0 
 
 
 
ÚLOHY 
Úloha Feb.1/2015 
 Pripraviť predbežnú finančnú analýzu 5 % spolufinancovania TUKE v projektoch zo ŠF EÚ. 

Z: Ing. Behún 
     T: 16.03.2015 
Úloha Feb.2/2015 
 Priorizovať stavebné práce v rámci projektu INFRA 4 na budove PK 14 z dôvodu prípravy 
a inštalácie prototypovej dielne Strojníckej fakulty.  

Z: Ing. Behún  
     T: okamžite 

 
UZNESENIA 
Uznesenie Feb.1/2015 
 Vedenie TUKE prerokovalo a schválilo Ciele kvality TUKE na rok 2015. Politika kvality TUKE 
ostáva aj naďalej nezmenená po dobu funkčného obdobia súčasného rektora. 
 
Uznesenie Feb.2/2015 
 Vedenie TUKE súhlasí s vysporiadaním stavu pozemku na Mojmírovej ulici č.8 a schvaľuje 
odpredaj formou verejnej súťaže.  

 
Uznesenie Feb.3/2015 
 Vedenie TUKE súhlasí s rokovaním o odkúpení pozemkov na Popradskej ulici, na ktorých sa 
nachádzajú objekty TUKE. 
 
Uznesenie Feb.4/2015 
 Vedenie TUKE súhlasí so žiadosťou Správy finančnej kontroly o umiestnenie 3 montovaných 
garáží v areáli autoprevádzky TUKE. 
 
Uznesenie Feb.5/2015 
 Vedenie TUKE súhlasí s odpredajom siedmych pozemkov o výmere 21 m2 pod garážami na ulici 
Slovenského v Košiciach. 
 
INFORMÁCIE 
prof. Spišák informoval o: 

 zhotovení nového znaleckého posudku cien pozemkov na Popradskej ulici, 

 návrhu zmlúv o nájme dlhšom ako 1 rok na prerokovanie a schválenie v AS TUKE, 

 žiadosti na umiestnenie 3 montovaných garáži v areáli autoprevádzky TUKE, 

 potrebe vysporiadania pozemkov pod garážami na Slovenského ulici v Košiciach. 
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prof. Sinay informoval o: 

 príprave Annual report TUKE 2014, 

 stúpajúcom záujme o výmenné pobyty v rámci Erasmus. 
  

prof. Kmeť informoval o: 

 výsledkoch workshopu v oblasti inovácií (PSK, KSK, školy, ŽU, UPJŠ, SAV, PU, ...). 
 
PhDr. Zibrinyi informoval o: 

 anonymnej sťažnosti na neoprávnené poberanie sociálneho štipendia, ktorá sa po prešetrení 
nepotvrdila, 

 ukončení kontroly na Katedre telesnej výchovy a odstraňovaní nedostatkov.  
 

doc. Pandula informoval o: 

 príprave kolektívnej zmluvy na TUKE pre rok 2015. 
 

Ing. Behún informoval o: 

 ukončení tretieho výberového konania projektu Technicom (prístroje), 

 priebehu aktivít projektu INFRA 4 (výmeny okien, obnova fasád a od marca opravy striech), 

 poruchových potrubiach v energetickom hospodárstve TUKE a o ich opravách, 

 výmene primárnych rozvodov do konca marca, 

 zmenách v zákone o verejnom obstarávaní od 1.3.2015, 

 začiatku prípravy na jarnú futbalovú ligu. 
  

prof. Čižmár informoval o: 

 ďalšom postupe pri riešení vysporiadania pozemkov na Popradskej ulici a na Mojmírovej 8, 

 zverejnenej metodike rozpisu dotácií pre vysoké školy, 

 stretnutí s ministrom školstva ohľadom projektu Technicom, 

 celkovom hospodárskom výsledku TUKE za rok 2014, 

 žiadosti dekana SjF o priorizovaní prác na budove PK14 z dôvodu tvorby prototypovej dielne, 

 návštevách veľvyslancov SRN a USA na TUKE, 

 predbežných výsledkoch komplexnej akreditácie TUKE. 
 
 
 
 
 

 

 

  prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. 
                                                rektor TUKE 

zapísal: Ing. Adrián Harčár, PhD. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
  

PPRRÍÍLLOOHHAA  čč..11    
k zápisu zo dňa 23.02.2015 

 
Úloha Nov.1/2013 
 Zintenzívniť a skvalitniť e-learningovú formu vzdelávania na TUKE (napríklad formou MOOC). 
      

Z: prof. Raschman 
     T: priebežne 
Úloha Jan.2/2014 
 Pokračovať v procese riešenia pozemkov na Popradskej ulici. 
      

Z: prof. Spišák 
     T: priebežne 
Úloha Apr.2/2014 
 Pripraviť analýzu stavu zamestnancov na jednotlivých celouniverzitných pracoviskách 
a rektorátnych úsekoch. 

Z: prof. Kmeť, prof. Raschman, Ing. Behún 
     T: 19.05.2014 
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