ZÁPIS Z ROKOVANIA VEDENIA
zo dňa 3. februára 2020
Prítomní:

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

Neprítomní O/N:

Harčár / 0

ÚLOHY
Úloha Feb. 1/2020
Zistiť dostupnosť voľných priestorov vhodných pre umiestnenie medzinárodnej základnej školy.
T: 28. 02. 2020
Z: prof. Lumnizter, Ing. Behún
Úloha Jan. 2/2020
Pripraviť materiály potrebné na schválenie v Akademickom senáte TUKE 24. 02. 2020.
T: 17. 02. 2020
Z: členovia vedenia
INFORMÁCIE
prof. Kmeť informoval o:
 nomináciách v rámci súťaže Vedec roka,
 spolupráci so spoločnosťou SOVA Digital,
 úspešnom priebehu XX. Reprezentačného plesu TUKE,
 plánovanej návšteve prezidentky SR, J.E. Zuzany Čaputovej,
 výške členského poplatku v Košice IT Valley v porovnaní s nájmom priestorov,
 podpise aliancie Ulysseus v Breseli a vzniku mládežníckej organizácie v tomto projekte,
 výsledkoch posúdenia žiadostí o udelenie výskumného grantu pre mladých vedeckých
pracovníkov TUKE.
prof. Lumnitzer informoval o:
 materiáloch pripravených na schválenie v AS TUKE: Študijný poriadok TUKE, zmena
Štipendijného poriadku, Organizačný poriadok Katedry jazykov, Metodický pokyn ohľadom
školného a poplatkov spojených so štúdiom, Plán hospitácií,
 potrebe zriadenia komisie pre koncepciu vnútornej kvality pre potreby akreditácie,
 internom dokumente v prechodnom období,
 žiadosti o prenájom priestorov pre umiestnenie medzinárodnej základnej školy,
 duálnom vzdelávaní v rámci fakúlt TUKE.
doc. Porubän informoval o:
 technologickom a inovačnom parku TUKE a UPJŠ.
doc. Hudák informoval o:
 účasti zainteresovaných pri podpise aliancie Ulysseus v Breuseli,
 novej koordinátorke projektov Ing. Džunkovej na Úseku medzinárodných vzťahov a mobility,

prof. Petráš informoval o:
 potrebe vypísania výberového konania na pracovné miesto referenta na Úseku vedy, výskumu
a doktorandského štúdia,
 potrebných zmenách v Štatúte TUKE.
prof. Čižmár informoval o:
 aktuálnych činnostiach v UVP TECHNICOM.
Ing. Behún informoval o:
 aktuálnej situácii financovania rekonštrukcií internátov TUKE,
 potrebe riešenia areálu na Popradskej ulici a znaleckom posudku,
 žiadosti LF na využívanie budovy na Rampovej ulici.
prof. Pandula informoval o:
 plánovanej návšteve funkcionárov Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy SR.
PhDr. Zibrinyi informoval o:
 novom kontrolórovi JUDr. Meždejovi na Referáte kontroly a sťažnosti TUKE.

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

