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TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

ZÁPIS Z ROKOVANIA VEDENIA
zo dňa 01. februára 2016

Prítomní:

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

Neprítomní O/N:

Zajac/ 0

ÚLOHY
Úloha Feb.1/2016
Pripraviť prvotnú formu programu 65. výročia založenia TUKE, ktorý by sa mal konať začiatkom
akademického roku 2017/2018.
Z: prof. Modrák, Ing. Harčár
T: 29.04.2016
Úloha Feb.2/2016
Pripraviť nominačný list členov do komisií pri Rade vysokých škôl SR za TUKE.
Z: Ing. Harčár
T: okamžite
Úloha Feb.3/2016
Pripraviť nominačný list členov do komisií pri Rade vysokých škôl SR za TUKE.
Z: Ing. Harčár
T: okamžite
Úloha Feb.4/2016
Vypracovať analýzu licenčných poplatkov na TUKE a jednotlivých fakultách.
Z: prof. Čižmár
T: 31.03.2016
Úloha Feb.5/2016
Pripraviť zámery ďalšieho fungovania (oblasti pôsobenia, ciele a pod.) pracovísk VUKONZE, KC
ZATIPS a Centra pokročilých vizualizácií.
Z: prof. Čižmár
T: 30.04.2016
Úloha Feb.6/2016
Pripraviť informáciu o rankingových agentúrach, v ktorých sa objavuje TUKE a analýzu
jednotlivých kritérií posudzovania na zostavovanie rebríčkov.
Z: prof. Modrák
T: najbližšie zasadnutie KR TUKE

UZNESENIA
Uznesenie Feb. 1/2016
Vedenie TUKE poveruje nasledujúcich nominantov do komisií pri Rade vysokých škôl:
Dr.h.c. prof. Ing. Antona Čižmára, CSc. – Rada pre rozvoj a financovanie vysokých škôl (RRF),
Dr.h.c. prof. Ing. Gabriela Weissa, CSc. – Rada pre vedu a techniku (RVT),
prof. Ing. Ervina Lumnitzera, PhD. – Rada pre vzdelávanie a výchovu (RVV).

INFORMÁCIE
prof. Kmeť informoval o:
 pracovaní na Dlhodobom zámere TUKE,
 úspešnom konaní plesu TUKE,
 blížiacom sa 65. výročí založenia TUKE,
 potrebe nominovania členov komisií pri RVŠ za TUKE,
 konaní celoslovenského univerzitného futbalového turnaja v Trnave,
 pracovnom stretnutí s partnermi projektu Slovenskej infraštruktúry pre vysokorýchlostné
počítanie,
 potrebe sumarizácie licenčných poplatkov na TUKE.
prof. Lumnitzer informoval o:
 aktivitách v rámci náboru ukrajinských študentov,
 prijatí modelu na podávanie žiadostí na akreditačnú komisiu.
prof. Modrák informoval o:
 pripravovanej účasti na informačnom fóre v Užhorode,
 blížiacej sa uzávierke 2. kola v rámci projektu Erasmus+,
 novom členstve TUKE v EFRA,
 analýze svetových rankingových agentúr.
prof. Čižmár informoval o:
 potrebe vypracovania dlhodobej stratégie pracovísk VUKONZE, KC ZATIPS a Centra pokročilých
vizualizácií,
 príprave medzinárodného vedeckého sympózia s partnermi z Užhorodskej národnej univerzity,
 práci na fázovaní projektu UVP Technicom.
Ing. Behún informoval o:
 priebehu dostavby UVP Technicom,
 začiatku Zimnej univerziády SR na TUKE,
 výsledkoch kontroly z Agentúry MŠVVaŠ,
 prebiehaní kolektívneho vyjednávania s odborovým zväzom,
 príprave Rozpočtu TUKE na rok 2016.
doc. Pandula informoval o:
 príprave Kolektívnej zmluvy TUKE na rok 2016,
 celoškolskej konferencii odborov v Herľanoch.
PhDr. Zibrinyi informoval o:
 vypracovaní štatistiky pre účely kontroly MŠVVaŠ,
 vypracovaní predpisu o finančnej kontrole.

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

