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TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

ZÁPIS Z ROKOVANIA VEDENIA
zo dňa 12. januára 2015

Prítomní:

Čižmár, Kmeť, Sinay, Spišák, Raschman, Olčák, Behún, Zajac, Pandula, Zibrinyi, Harčár

Neprítomní O/N:

Ečegi/ 0

ÚLOHY
Úloha Jan.1/2015
Pripraviť návrh vysporiadania pozemku na Mojmírovej ulici č.8.
Z: prof. Spišák, Ing. Behún
T: 30.01.2015
Úloha Jan.2/2015
Pripraviť informáciu o aktuálnom stave rokovaní ohľadom pozemkov a hál na Popradskej ulici.
Z: prof. Spišák
T: 30.01.2015
Úloha Jan.3/2015
Pripraviť list s návrhmi na ocenenie cenou mesta a primátora mesta Košice.
Z: Ing. Harčár
T: 15.01.2015
Úloha Jan.4/2015
Zorganizovať stretnutie so zamestnancami Katedry telesnej výchovy TUKE ohľadom etablovania
organizačného výboru Zimnej univerziády v roku 2016.
Z: prof. Raschman
T: okamžite

INFORMÁCIE
prof. Spišák informoval o:
 možnosti postupu odpredaja pozemku na Mojmírovej ulici č. 8,
 stave rokovaní ohľadom pozemkov na Popradskej ulici,
 žiadosti prof. Pásztora ohľadom finančného príspevku na vydanie knihy o architektúre.
prof. Sinay informoval o:
 podpísaní zmluvy s ukrajinskou náborovou agentúrou,
 praktických stážach Vulcanus medzi TUKE a Japonskom.
prof. Kmeť informoval o:
 pokračovaní projektu Technicom.
PhDr. Zibrinyi informoval o:
 spracovaní výkazu štatistiky sťažností pre potreby MŠVVaŠ.
doc. Pandula informoval o:
 schválení Vyššej kolektívnej zmluvy.

Ing. Behún informoval o:
 ukončených verejných obstarávaniach,
 výstavba budova na Watsonovej 4 pokračuje,
 projekty Infra 4 a Infra 5 budú dokončené v januári.
prof. Čižmár informoval o:
 potrebe podrobnejšej analýzy potrebných financií na organizáciu zimnej univerziády,
 úspešnej organizácii XV. Reprezentačného plesu TUKE,
 ďalšom postupe pri riešení vysporiadania pozemkov na Popradskej ulici a na Mojmírovej 8,
 návrhu metodiky rozpisu dotácií pre vysoké školy,
 návrhoch na ocenenie cenou mesta a cenou primátora mesta Košice,
 pozvánke veľvyslanca v Keni,
 urovnaní legislatívnych vzťahov medzi mestom Košice a TUKE ohľadom sochy prof. Bártusza,
 online prístupe k normám v rámci TUKE.

prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
rektor TUKE
zapísal: Ing. Adrián Harčár, PhD.

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

PRÍLOHA č.1

k zápisu zo dňa 12.01.2015
Úloha Nov.1/2013
Zintenzívniť a skvalitniť e-learningovú formu vzdelávania na TUKE (napríklad formou MOOC).
Z: prof. Raschman
T: priebežne
Úloha Jan.2/2014
Pokračovať v procese riešenia pozemkov na Popradskej ulici.
Z: prof. Spišák
T: priebežne
Úloha Apr.2/2014
Pripraviť analýzu stavu zamestnancov na jednotlivých celouniverzitných pracoviskách
a rektorátnych úsekoch.
Z: prof. Kmeť, prof. Raschman, Ing. Behún
T: 19.05.2014

