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TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

ZÁPIS Z ROKOVANIA VEDENIA
zo dňa 2. marca 2015

Prítomní:

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

Neprítomní O/N:

/0

ÚLOHY
Úloha Mar.1/2015
Pripraviť návrh rozpočtu TUKE na rok 2015.
Z: Ing. Behún
T: najbližšie zasadnutie Vedenia TUKE
Úloha Mar.2/2015
Na základe Zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti pripraviť vnútorný predpis TUKE, ktorý bude upravovať ochranu zamestnancov
pred prípadnými postihmi za oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a povinnosti
zamestnávateľov pri prijímaní a vybavovaní takýchto podaní.
Z: JUDr. Ferenčíková, PhDr. Zibrinyi
T: okamžite

UZNESENIA
Uznesenie Mar.1/2015
Vedenie TUKE schválilo zmenu výšky stravnej jednotky pre zamestnancov z 3,00 eur na 3,30
eur. Úhrada zamestnanca bude vo výške 1,10 €, príspevok zo sociálneho fondu 0,38 € a príspevok od
zamestnávateľa bude naďalej 55% z ceny jedla, teda 1,82 € z ceny 3,30 €.
Uznesenie Mar.2/2015
Vedenie TUKE na základe Zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s
oznamovaním protispoločenskej činnosti poveruje funkciou referenta pre oznamovanie protispoločenskej
činnosti PhDr. Igora Zibrinyiho.
Uznesenie Mar.3/2015
Vedenie TUKE súhlasí v rámci zmluvy s bezplatným poskytovaním priestorov pre potreby
národného rozvojového projektu AZU po dĺžku trvania projektu.

INFORMÁCIE
prof. Spišák informoval o:
 pripravenosti Kolektívnej zmluvy TUKE na rok 2015 na podpis,
 zmluve o spolupráci s národným rozvojovým projektom AZU.
prof. Raschman informoval o:
 usporiadaní medzinárodného dňa pre nerastné suroviny na TUKE v spolupráci s Európskou
komisiou,

doc. Pandula informoval o:
 celoslovenských požiadavkách na nové normatívy publikačnej činnosti.
Ing. Behún informoval o:
 prebiehajúcich výmenách okien, opravách striech a renováciách fasád budov.
prof. Čižmár informoval o:
 programe najbližšieho zasadnutia AS TUKE,
 žiadosti ŠDaJ o navýšenie stravnej jednotky pre zamestnancov TUKE,
 poverení funkciou referenta pre oznamovanie protispoločenskej činnosti,
 informatívnych listoch od generálneho riaditeľa Sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu.

prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
rektor TUKE
zapísal: Ing. Adrián Harčár, PhD.

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

PRÍLOHA č.1

k zápisu zo dňa 02.03.2015
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

