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TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

ZÁPIS Z ROKOVANIA VEDENIA
zo dňa 3. septembra 2018

Prítomní:

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

Neprítomní O/N:

/0

INFORMÁCIE
prof. Kmeť informoval o:
 opätovnej kandidatúre na funkciu rektora TUKE,
 propagácii TUKE prostredníctvom FK Slávia TUKE,
 zhodnotení udeľovania čestného titulu Dr.h.c.,
 zasadnutí stálej komisie vlády RIS 3,
 zámere STU a MŠVVaŠ na vznik združenia zameraného na recykláciu v automobilovom
priemysle,
 10. výročí vzniku Výskumno-vývojového centra Železiarni Podbrezová,
 návrhu Ostravskej univerzity na vznik Združenia banícko-hutníckych univerzít,
 plánovanom otvorení laboratória na FEI s prispením spoločnosti T-Systems,
 vyhlásení Roka Aurela Stodolu na TUKE,
 najbližšom zasadnutí AS TUKE v Herľanoch 24.09.2018,
 potrebe úhrady členského príspevku v asociácii CIT Climate,
 nominácii prof. Lumnitzera do Slovenského národného komitétu,
 pozvánke na zasadnutie Zväzu PVVO,
 návrhu riešenia ochrany osobných údajov v oblasti štipendií,
 pozvánkach na aktuálne vedecké a spoločenské akcie,
 záväzkoch TUKE v oblasti prípravy EYOF 2021,
 futbalovom turnaju troch univerzít v KE,
 programe najbližšieho zasadnutia Kolégia rektora (aktuálne výzvy na predkladanie projektov).
prof. Lumnitzer informoval o:
 prechode na elektronický spôsob zapisovania na štúdium na TUKE,
 aktuálnych počtoch prihlášok na TUKE.
prof. Modrák informoval o:
 personálnych zmenách na Úseku zahraničných vzťahov,
 evidovaní nárastu žiadostí o výmenné pobyty (mimoeurópske krajiny),
 príprave memoranda o spolupráci s Tai Pai University a Budapest Business School,
 plánovanej návšteve rektora Univerzity v Sevile.
prof. Weiss informoval o:
 sťažnosti študentov 3. stupňa,
 porade k akcii Noc výskumníkov 2018.

prof. Čižmár informoval o:
 návrhu zmluvy o spolupráci v oblasti kybernetickej bezpečnosti,
 príprave akcie Hackathon AT&T na TUKE a účasti veľvyslanca USA.
Ing. Behún informoval o:
 stretnutiach ohľadom organizácie EYOF 2021 v Košiciach,
 verejných obstarávaniach na dodávateľov elektriny a plynu na TUKE,
 investičných akciách na TUKE,
 revitalizácii zelene na TUKE vďaka novému záhradníkovi,
 príprave komerčných parkovacích miest pri budove Fakulty umení,
 priebehu vládneho auditu na TUKE,
 ďalších plánovaných kontrolách v mesiaci september,
 príprave nového systému chladenia v hlavnej budove TUKE.
prof. Pandula informoval o:
 náraste tabuľkových taríf pre THP od 1.1.2019.

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

