ZÁPIS Z ROKOVANIA VEDENIA
zo dňa 17. februára 2020
Prítomní:

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

Neprítomní O/N:

/0

ÚLOHY
Úloha Feb. 3/2020
Poslať podklady za jednotlivé úseky prorektorov na zapracovanie do prezentácie pána rektora.
T: 25. 02. 2020
Z: prorektori
UZNESENIA
Uznesenie Feb. 1/2020
Vedenie TUKE schválilo Koncepciu zmien vnútorného systému kvality na Technickej univerzite
v Košiciach podľa nových akreditačných štandardov a zmien vyplývajúcich zo Zákona o VŠ.

Uznesenie Feb. 2/2020
Vedenie TUKE súhlasí s návrhom zakomponovania nových vizuálnych reklamných prvkov TUKE na
hlavnej budove a na priečelí Štadiónu TUKE od Watsonovej ulice.

Uznesenie Feb. 3/2020
Vedenie TUKE schválilo návrh poriadku a prílohu: Ďalšie zvyšovanie kvalifikácie a hodnotenia tvorivej
spôsobilosti vedeckých pracovníkov na Technickej univerzity v Košiciach.

Uznesenie Feb. 4/2020
Vedenie TUKE súhlasí s konceptom rekonštrukcie objektu č. 14 na Rampovej ulici na základe návrhu
Leteckej fakulty a odporúča zorganizovať stretnutie zodpovedných pracovníkov k vypracovaniu zmluvy.
INFORMÁCIE
prof. Kmeť informoval o:
 návrhu na obnovenie Komisie pre rozvoj, ktorá by zastrešovala investičné zámery TUKE,
 návrhu nových vizuálnych reklamných prvkov TUKE,
 seminári k reforme školstva vo Francúzsku a prezentovaní skúseností z tohto procesu,
 príprave prezentácie za SRK k aktuálnym témam v oblasti vzdelávania a vedy na Slovensku,
 umiestení v rámci rankingového rebríčka THE TIMES 2020,
 pokračovaní organizovania reprezentačných plesov TUKE aj v ďalších rokoch,
 pozvaní predstaviteľov Óbuda university Budapest na návštevu TUKE.

prof. Lumnitzer informoval o:
 návrhu Koncepcie zmien vnútorného systému kvality na TUKE,
 zvážení navýšenia rozpočtových prostriedkov pre marketingové aktivity TUKE na rok 2020,
doc. Hudák informoval o:
 finálnom procese príprav projektu aliancie Ulysseus,
 investičných možnostiach v rámci technologického a inovačného parku TUKE a UPJŠ.
prof. Petráš informoval o:
 návrhu poriadku a prílohy: Ďalšie zvyšovanie kvalifikácie a hodnotenia tvorivej spôsobilosti
vedeckých pracovníkov na Technickej univerzity v Košiciach,
 plánovanej návšteve z USA,
 úspešnosti registrácie jedinečných ID čísel zamestnancov TUKE v databázach WoS.
prof. Čižmár informoval o:
 príprave dvoch nových pracovísk v UVP TECHNICOM v spolupráci s AmCham a Európskou
vzdelávacou agentúrou.
Ing. Behún informoval o:
 doručení podpísanej Dotačnej zmluvy pre TUKE z MŠVVaŠ SR,
 situácii s úhradou MŠVVaŠ za verejné licencie Microsoft – očakávame výsledok,
 predložení materiálu na odpredaj areálu TUKE na Popradskej ulici v Košiciach,
 koncepte Leteckej fakulty na rekonštrukciu objektu č. 14 na Rampovej ulici.
prof. Pandula informoval o:
 príprave Kolektívnej zmluvy TUKE pre rok 2020.
Ing. Palša informoval o:
 možnosti založenia E-športovej organizácie na TUKE, ktorá by zastrešovala a združovala hráčov
elektronických športov.

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

