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TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

ZÁPIS Z ROKOVANIA VEDENIA
zo dňa 23. mája 2016

Prítomní:

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

Neprítomní O/N:

Olčák, Ečegi/ 0

ÚLOHY
Úloha Máj 5/2016
Zorganizovať stretnutie so starostom mestskej časti Košice – Staré mesto k problematike
užívania budovy TUKE na Ulici kpt. Nálepku.
Z: Ing. Behún
T: 20.06.2016

UZNESENIA
Uznesenie Máj 3/2016
Vedenie TUKE súhlasí so zámerom využitia a investície v areáli na Štúrovej ulici v Prešove - na
vybudovanie športovísk.
Uznesenie Máj 4/2016
Vedenie TUKE schvaľuje „Vyúčtovanie nákladov spojených s ubytovacími službami na TUKE za
rok 2015“ a zároveň schvaľuje „Plán výdavkov pri zabezpečení údržby ubytovacích zariadení a bytov
TUKE v roku 2016“.

INFORMÁCIE
prof. Kmeť informoval o:
 vymenovaní nových profesorov z TUKE,
 návrhoch nových kandidátov do AK za TUKE,
 zrušení výzvy na predkladanie projektov v OP VaV,
 možnosti pripomienkovania materiálu k napĺňaniu programového vyhlásenia Vlády SR,
 dátume zasadnutia Správnej rady a o bodoch programu,
 podpise memoranda s mestom Košice a ďalšími partnermi pri kandidatúre na usporiadanie
Európskeho olympijského festivalu mládeže 2021,
 pozvánke na konferenciu v Starom Smokovci,
 termíne zasadnutia Kolégia rektora 13.06.2016.
prof. Lumnitzer informoval o:
 novej výzve v OP ľudské zdroje – Profesní bakalári,
 zasadnutí rady ministra pre študentov so špeciálnymi potrebami,
 promóciách Univerzity tretieho veku,
 priebežných počtoch prihlášok na jednotlivé fakulty TUKE.

prof. Modrák informoval o:
 stretnutí prorektorov ohľadom štúdia ukrajinských študentov na Slovensku,
 vydaní pamätnej známky s tematikou Herliansky gejzír,
 návšteve na univerzite v Lubline o projektoch H 2020,
 zasadnutí EFRA.
prof. Weiss informoval o:
 plánovanom stretnutí študentov z TUKE s prezidentom European Research Concil.
prof. Čižmár informoval o:
 potrebe schvaľovania fasádnych nápisov na budovách TUKE vo Vedení TUKE ešte pred ich
inštaláciou,
 zásadách prezentácie univerzity v médiách.
prof. Pandula informoval o:
 okrúhlom stole s ministrom školstva.
Ing. Behún informoval o:
 združeniach a zväzoch, v ktorých je TUKE členom,
 zákone e-goverment – aktivácii elektronickej schránky na doručovanie,
 vyúčtovaní nákladov spojených s ubytovacími službami na TUKE za rok 2015,
 problematike užívania budovy na Ul. kpt. Nálepku,
 začiatku vládneho auditu na TUKE.

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

