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Prítomní:  Kmeť, Čižmár, Weiss, Lumnitzer, Modrák, Olčák, Behún, Harčár  
  
Neprítomní O/N:   / 0 
 
 
 
ÚLOHY 
Úloha Aug.4/2015 
 Pripraviť návrhy na vyznamenania Košického samosprávneho kraja za TUKE. 

Z: prorektori 
     T: okamžite 
Úloha Aug.5/2015 
 Zabezpečiť personálne zmeny na útvaroch prorektorov podľa dohody.   

Z: Ing. Behún 
     T: 01.10.2015 
Úloha Aug.6/2015 
 Pripraviť materiálové a technické zabezpečenie presunov v rámci kancelárií útvarov prorektorov. 

Z: Ing. Behún 
     T: okamžite 

 
 
UZNESENIA 
Uznesenie Aug.1/2015 

Vedenie TUKE na základe uznesení číslo 34/2015 a číslo 35/2015 zo zasadnutia Akademického 
senátu Technickej univerzity v Košiciach dňa 01.06.2015 schvaľuje presunov a vznik nových pracovných 
miest v rámci organizačnej štruktúry Rektorátu Technickej univerzity v Košiciach s účinnosťou od 
01.01.2016. 
 
1. Organizačná štruktúra Technickej univerzity v Košiciach – REKTOR TUKE 

 
1.1. Rektorát – Útvary priamo riadené rektorom TUKE 

 
1.1.1 CENTRUM KOMUNIKÁCIE A VZŤAHOV S VEREJNOSŤOU 

 3 pracovné miesta odborných referentov 
 
Pracovné miesta v organizačnej štruktúre pracoviska budú obsadené presunom zamestnancov 
z organizačnej štruktúry Úseku vonkajších vzťahov a marketingu. 

      
1.2. Rektorát – Útvary priamo riadené PROREKTORMI TUKE 

 
1.2.1 ÚSEK PRE INOVÁCIE A TRANSFER TECHNOLÓGIÍ  

 prorektor pre inovácie a transfer technológií  
  
v organizačnej štruktúre pracoviska pracovné miesto obsadené v zmysle uznesenia číslo 41/2015 zo 
zasadnutia Akademického senátu TUKE dňa 01.06.2015.  
 

 
 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH 



 
REFERÁT PRE INOVÁCIE A TRANSFER TECHNOLÓGIÍ 
 

 pracovné miesto odborného referenta  
 
Pracovné miesto v organizačnej štruktúre pracoviska bude obsadené presunom zamestnanca 
z organizačnej štruktúry Úseku vedy a výskumu – referátu projektov. 
 
REFERÁT PROJEKTOV 

 pracovné miesto odborného referenta  
 
Pracovné miesto v organizačnej štruktúre pracoviska bude obsadené presunom zamestnanca 
z organizačnej štruktúry Úseku vedy a výskumu – referátu projektov. 
 
UNIVERZITNÉ CENTRUM INOVÁCIÍ, TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ A  OCHRANY DUŠEVNÉHO 
VLASTNÍCTVA 

 pracovné miesto riaditeľa 
 7 pracovných miest odborných referentov 

             
Pracovné miesto riaditeľa v organizačnej štruktúre pracoviska obsadené vlastným zamestnancom. 
Pracovné miesta odborných referentov v organizačnej štruktúre pracoviska obsadené nasledovne : 
- 2 pracovné miesta obsadené vlastnými zamestnancami presunom z organizačnej štruktúry Úseku 

vedy a výskumu – referát projektov, 
- 1 pracovné miesto obsadené na dobu určitú vlastným zamestnancom pracoviska ÚCITT - od 

01.01.2016 zmena na nové pracovné miesto – doba neurčitá. 
- 4 novovzniknuté pracovné miesta obsadené zamestnancami z UVP TECHNICOM. 
 
UNIVERZITNÝ VEDECKÝ PARK TECHNICOM 

 3 pracovné miesta odborných referentov 
 
Pracovné miesta odborných referentov v organizačnej štruktúre pracoviska UVP TECHNICOMOM 
budú obsadené zamestnancami podieľajúcimi sa na realizácií projektu. 
 
1.2.2 ÚSEK VZDELÁVANIA 

 prorektor pre vzdelávanie 
  
v organizačnej štruktúre pracoviska pracovné miesto obsadené v zmysle uznesenia číslo 41/2015 zo 
zasadnutia Akademického senátu TUKE dňa 01.06.2015.  
 
REFERÁT VZDELÁVANIA A PROJEKTOV 

 2 pracovné miesta odborných referentov  
 
Jedno pracovné miesto v organizačnej štruktúre pracoviska bude obsadené vlastným zamestnancom. 
Nové pracovné miesto v organizačnej štruktúre bude obsadené presunom zamestnanca 
z organizačnej štruktúry Úseku vedy a výskumu – referátu projektov. 
 
CENTRUM PROTIDROGOVÝCH A PORADENSKÝCH SLUŽIEB 

 pracovné miesto odborného referenta  
 
Pracovné miesto v organizačnej štruktúre pracoviska bude obsadené vlastným zamestnancom.  
 
1.2.3 ÚSEK VEDY A VÝSKUMU 

 prorektor pre vedu a výskum 
  
v organizačnej štruktúre pracoviska pracovné miesto obsadené v zmysle uznesenia číslo 41/2015 zo 
zasadnutia Akademického senátu TUKE dňa 01.06.2015. 
 



 
REFERÁT DOMÁCICH A ZAHRANIČNÝCH PROJEKTOV 

 2 pracovné miesta odborných referentov 
 
Jedno pracovné miesto v organizačnej štruktúre pracoviska – projekt „AZU“ obsadené vlastným 
zamestnancom - financované z účelových dotačných prostriedkov. Nové pracovné miesto v 
organizačnej štruktúre bude obsadené presunom zamestnanca z organizačnej štruktúry Úseku vedy 
a výskumu – referátu projektov. 
 
REFERÁT VEDY, VÝSKUMU A DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA 

 pracovné miesto odborného referenta  
 
Pracovné miesto v organizačnej štruktúre pracoviska bude obsadené vlastným zamestnancom. 
 
1.2.4 ÚSEK PRE ZAHRANIČNĚ VZŤAHY 

 prorektor pre zahraničné vzťahy 
  
v organizačnej štruktúre pracoviska pracovné miesto obsadené v zmysle uznesenia číslo 41/2015 zo 
zasadnutia Akademického senátu TUKE dňa 01.06.2015.  
 
REFERÁT ADMINISTRATÍVY A EKONOMIKY ZAHRANIČNÝCH PROJEKTOV 

 pracovné miesto odborného referenta  
 
Pracovné miesto v organizačnej štruktúre pracoviska bude obsadené presunom zamestnanca 
z organizačnej štruktúry Úseku vonkajších vzťahov a marketingu. 
 
REFERÁT MEDZINÁRODNÝCH DOHOD A PROJEKTOV 

 pracovné miesto odborného referenta  
 
Pracovné miesto v organizačnej štruktúre pracoviska bude obsadené presunom zamestnanca 
z organizačnej štruktúry Úseku vedy a výskumu – referátu projektov. 
 
REFERÁT MOBILITNÝCH PROGRAMOV 

 pracovné miesto odborného referenta  
 
Pracovné miesto v organizačnej štruktúre pracoviska bude obsadené presunom zamestnanca 
z organizačnej štruktúry Úseku vonkajších vzťahov a marketingu. 
 

2. Organizačná štruktúra Technickej univerzity v Košiciach -  KVESTOR 
 

2.1. Rektorát – Útvary priamo riadené kvestorom TUKE 
 

2.1.1. ODBOR ROZVOJA A VÝSTAVBY 
 3 pracovné miesta odborných referentov  

 
Pracovné miesta v organizačnej štruktúre pracoviska budú obsadené podľa potreby zabezpečenia 
pracovných činností vyplývajúcich z organizačného poriadku Rektorátu Technickej univerzity v Košiciach. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
INFORMÁCIE 
prof. Modrák informoval o: 

 pokračovaní procesu rokovania ohľadom pozemkov na Popradskej ulici. 
 

prof. Raschman informoval o: 

 prípise z MŠVVaŠ ohľadom zákazu vyberania poplatkov za vystavenie potvrdenia o štúdiu. 
 

prof. Sinay informoval o: 

 záujme zo strany Spojených arabských emirátov o štúdium montánnych vied. 
 
prof. Kmeť informoval o: 

 predĺžení projektu Technicom do 31.12.2015. 
 

Ing. Behún informoval o: 

 priebehu aktuálnych verejných obstarávaní na TUKE, 

 realizácií rekonštrukčných prác v areáli TUKE. 
 

prof. Čižmár informoval o: 

 potrebe zaslania listu s korekciami na Akreditačnú komisiu, 

 stretnutí s členmi AK v Trnave 25.08.2015 – zúčastnia sa za TUKE prof. Kmeť a prof. Zajac, 

 žiadostiach na zníženie školného za nadštandardnú dĺžku štúdia, 

 príprave odpovedí pre Hospodárske noviny ohľadom zahraničných študentov. 
 

V závere zasadnutia sa pán rektor, prof. Čižmár, poďakoval členom Vedenia TUKE za dôkladnú 
a svedomitú prácu v uplynulých dvoch funkčných obdobiach. Za členov vedenia sa pánovi rektorovi 
poďakoval prof. Kmeť a ocenil jeho výsledky a úspechy pri riadení TUKE.    

 
 
 

 

 

  prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 
                                                rektor TUKE 

zapísal: Ing. Adrián Harčár, PhD. 


