ZÁPIS Z ROKOVANIA VEDENIA
zo dňa 14. októbra 2019
Prítomní:

Kmeť, Čižmár, Lumnitzer, Hudák, Petráš, Porubän, Cimbala, Behún, Pandula,
Zibrinyi, Palša, Harčár

Neprítomní O/N:

/0

UZNESENIA
Uznesenie Okt. 1/2019
Vedenie TUKE súhlasí s organizáciou podujatia World Masters Orienteering Championships (WMOC
2020) na štadióne Slávie TUKE v termíne od 07.-15. augusta 2020.
Uznesenie Okt. 2/2019
Vedenie TUKE súhlasí so skúšobnou prevádzkou elektro-nabíjacích staníc spoločnosti ANTIK Telecom
s.r.o. pre elektro-skútre v areáli TUKE.
Uznesenie Okt. 3/2019
Vedenie TUKE súhlasí so spoluprácou univerzity pri propagácii hokejového zápasu HC Košice pre
študentov košických univerzít.

INFORMÁCIE
prof. Kmeť informoval o:
 vyhlásení siedmych univerzít k problematike čerpania financií zo štrukturálnych fondov EÚ,
 podnete na prehodnotenie betónového oplotenia areálu okolo Auly Volkswagen Slovakia,
 delegovaní dvoch osôb za TUKE do združenia Eunis.SK,
 vstupu LF TUKE do Asociácie univerzít pre astronomický výskum (AURA),
prof. Lumnitzer informoval o:
 prosbe o spoluprácu pri organizácii podujatia WMOC 2020 v Košiciach,
 spustení skúšobnej prevádzky elektro-nabíjacích staníc ANTIK Telecom v areáli TUKE,
 vytváraní štandardov pod gesciou Akreditačnej agentúry,
 príprave projektu na inklúziu,
 programe DOD na TUKE 2019.
doc. Porubän informoval o:
 prosbe o spoluprácu pri propagácii hokejového zápasu HC Košice pre študentov košických
univerzít,
 kompetencii podpisovania memoránd o spolupráci s priemyselnými partnermi na úrovni fakúlt.
doc. Hudák informoval o:
 plánovanej návšteve predstaviteľov univerzity z Hradca Králové – 18.-19.11.2019,
 príprave návštevy z Číny v termíne 26.-29.11.2019,
 situácii v rámci projektu Európska sieť univerzít a pripravovanom telemoste,
 stretnutí s prodekanmi ohľadom kompetencií fakúlt v rámci projektu Erasmus.

prof. Petráš informoval o:
 termíne doktorandských promócií – 21.10.2019,
 príprave slávnostnej vedeckej rady spojenej s udelením čestného titulu Dr.h.c. v PO,
 najbližšom termíne riadnej Vedeckej rady TUKE 15.11.2019,
 plánovanej podpore mladých formou grantov a o verziách možných foriem výziev,
 usmernení prodekanov pre vedu a výskum ohľadom odborových komisií,
 preklápaní nových študijných odborov v systéme MAIS,
 vrátení jedného inauguračného konania na odstránenie nedostatkov,
 možnom prerozdelení členských poplatkov za užívanie databáz SCOPUS.
prof. Čižmár informoval o:
 priebehu vernisáže výstavy Extrapolácie 2019,
 výsledkoch a ohlase účasti TUKE na medzinárodnom fóre a expe SlovakiaTech 2019,
 hlavnej téme najbližšieho vydania Haló TU, kde budú prezentované exponáty z expozície TUKE
na SlovakiaTech 2019,
 prednáške zástupcu IBM v aule Maxima TUKE.
Ing. Behún informoval o:
 termíne plánovaného externého ISO auditu TUKE (02.-03.12.2019),
 prvom zasadnutí novej Rady kvality TUKE,
 pokračovaní rekonštrukčných prác na internátoch Jedlíkova 9,
 vyhodnotení fungovania modelu UNICAM v rámci systému SOFIA,
 verifikácii údajov o počtoch zamestnancov a študentov TUKE k 31.10.2019,
 najbližšom zasadnutí Klubu kvestorov.
prof. Pandula informoval o:
 termíne pripravovanej konferencie Transformácia školstva, ktorá by sa mala konať
v priestoroch TUKE 29.11.2019.
prof. Cimbala informoval o:
 najbližšom plánovanom zasadnutí AS TUKE 25.11.2019 o 13.30 h.
Ing. Palša informoval o:
 výsledkoch volieb nového predsedníctva Študentskej rady vysokých škôl,
 plánovanom termíne stretnutia vedenia TUKE so študentami 12.11.2019.

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

