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TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

ZÁPIS Z ROKOVANIA VEDENIA
zo dňa 6. septembra 2016

Prítomní:

Kmeť, Čižmár, Weiss, Modrák, Lumnitzer, Olčák, Behún, Pandula, Zibrinyi, Harčár

Neprítomní O/N:

Ečegi/ 0

ÚLOHY
Úloha Sep.1/2016
Pripraviť návrh na verejné ocenenie doc. Ing. Jána Kanócza, CSc. cenou Košického
samosprávneho kraja.
Z: Ing. Harčár
T: 30.09.2016

UZNESENIA
Uznesenie Sep.1/2016
Vedenie TUKE berie na vedomie žiadosť o uvoľnenie z funkcie zmocnenca pre kvalitu TUKE.
Uznesenie Sep.2/2016
Vedenie TUKE súhlasí s návrhom rektora, aby sa zmocnencom pre kvalitu TUKE stal Ing. Marcel
Behún, PhD.
Uznesenie Sep.3/2016
Vedenie TUKE schválilo základné ustanovenia Etickej komisie a Etický kódex zamestnanca
TUKE.
Uznesenie Sep.4/2016
Vedenie TUKE súhlasí so zavedením informačného systému SPONA (Strategické procesy
a optimalizácia nákladov) do procesov TUKE a jeho možnom komerčnom využití.
Uznesenie Sep.5/2016
Vedenie TUKE súhlasí s presunom voľného pracovného miesta odborného referenta
v organizačnej štruktúre Odboru hospodárskej správy a energetiky TUKE z Oddelenia verejného
obstarávania a nákupov na Referát administratívy a evidencie záznamov s účinnosťou od 01. 09. 2016.

INFORMÁCIE
prof. Kmeť informoval o:
 začiatku akademického raka 2016/2017 a o potrebe prerušenia výučby pre prvákov,
 príprave Dňa otvorených dverí TUKE,
 termíne návštevy predsedu predstavenstva Volkswagen Slovakia na TUKE,
 zmene na poste zmocnenca pre kvalitu TUKE,
 blížiacom sa termíne slávnostnej VR s udeľovaním čestného titulu Dr.h.c.,
 najbližšom termíne zasadnutia Kolégia rektora,





medzinárodnom zrovnávaní kvality publikačného výkonu vedných odborov v ČR,
potrebe zvolania zasadnutia manažmentu TUKE v Herľanoch na november 2016,
dni otvorených dverí na internátoch Jedlíkova.

prof. Lumnitzer informoval o:
 účasti na otváracom ceremoniáli Letnej univerziády SR na STU,
 vydaní metodického pokynu ohľadom zníženia a odpustenia školného,
 materiáloch pripravených na prerokovanie a schválenie v AS TUKE,
 počtoch zapísaných študentov do 1. ročníka Bc. štúdia,
 počtoch zahraničných študentov,
prof. Modrák informoval o:
 otvorení akademického roka na Óbuda university v Budapešti,
 nadväzovaní spolupráce s Kubou v rámci vyrovnávania dlhu voči SR.
prof. Čižmár informoval o:
 úspešnej príprave projektu v OP Výskum a vývoj (informačno-komunikačná infraštruktúra),
 podaných 50 projektoch za TUKE v rámci opakovanej výzvy,
 počte schválených projektov H 2020 na TUKE,
 príprave informačného systému na optimalizáciu majetku TUKE.
prof. Pandula informoval o:
 novej smernici na oceňovanie zamestnancov školstva,
 ďalšom vyjednávaní pre THP pracovníkov.
PhDr. Zibrinyi informoval o:
 výsledkoch kontroly podnetov a sťažností.
Ing. Behún informoval o:
 priebehu výberových konaní počas letných mesiacov,
 vykonaní pravidelnej letnej údržbe na TUKE,
 revízii audiovizuálnej techniky pred začiatkom akademického roku,
 dokončovacích prácach na stavbách UVP Technicom, PK 9 a PK 12a,
 verejnom obstarávaní na dokončenie stavby Watsonova,
 doručení korekcií za projekty – v tomto prípade má TUKE externé právne zastupovanie.

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
rektor TUKE
zapísal: Ing. Adrián Harčár, PhD.

