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TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

ZÁPIS Z ROKOVANIA VEDENIA
zo dňa 07. marca 2016

Prítomní:

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

Neprítomní O/N:

Ečegi / 0

ÚLOHY
Úloha Mar.1/2016
Pripraviť štruktúru Annual report Technickej univerzity v Košiciach za rok 2015.
Z: Ing. Harčár
T: 21.03.2016

UZNESENIA
Uznesenie Mar. 1/2016
Vedenie TUKE súhlasí so žiadosťou o prenájom štadióna Slávie TUKE pre potreby konania
súťaže Krajského riaditeľstva hasičského zboru v Košiciach.
Uznesenie Mar. 2/2016
Vedenie TUKE poveruje zastupovaním TUKE na valných zhromaždeniach klastra AT+T
prorektora pre inovácie a transfer technológií prof. Ing. Antona Čižmára, CSc.

INFORMÁCIE
prof. Kmeť informoval o:
 rozposlaní správ za vzdelávaciu a vedeckú činnosť TUKE za rok 2015,
 návšteve predsedu Národnej rady SR,
 priebežnom stave publikačnej činnosti na TUKE,
 plánovanom stretnutí so študentmi v spoločenskom pavilóne na Jedlíkovej ulici,
 pozvaní na slávnostnú vedeckú radu Univerzity banskej v Ostrave,
 valnom zhromaždení klastra AT+T,
 plánovanej návšteve z Turkmenistanu,
 pozvaní generálneho konzula Maďarskej republiky na pracovné stretnutie so zástupcami
Maďarskej inovatívnej agentúry,
 stretnutí so zástupcami SOVA Digital,
 úspešnej návšteve predstaviteľov Užhorodskej národnej univerzity.
prof. Lumnitzer informoval o:
 príprave zmluvy so Slovenským korpusom ukrajinských študentov, o.z.,
 doplnení niektorých pripomienok do Dlhodobého zámeru TUKE na roky 2016-2023.

prof. Modrák informoval o:
 prijatí zástupcov maďarskej firmy zaoberajúcej sa žeriavovou technikou,
 prezentácií ohľadom mobilít a rankingov na zasadnutí Kolégia rektora.
prof. Čižmár informoval o:
 potrebe riešenia priestorového vybavenia Centra pokročilých vizualizácií TUKE.
PhDr. Zibrinyi informoval o:
 doručení podnetu na prešetrenie, ktoré bolo následne stiahnuté.
Ing. Behún informoval o:
 pridelení financií na dostavbu budovy Fakulty umení na Watsonovej ulici,
 pridelení prostriedkov na dofinancovanie Zimnej univerziády SR 2016,
 posledných úpravách Kolektívnej zmluvy TUKE na rok 2016,
 kontrole riaditeľa Výskumnej agentúry MŠVVaŠ SR,
 konečnej fáze prípravy rozpočtu TUKE na rok 2016,
 objednávky rampového systému s rozpoznávaním štátnych poznávacích značiek.

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

