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TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

ZÁPIS Z ROKOVANIA VEDENIA
zo dňa 4. decembra 2017

Prítomní:

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

Neprítomní O/N:

Pandula, Ečegi / 0

ÚLOHY
Úloha Dec 1/2017
Pripraviť Ďakovný list pre prof. Ing. Emila Spišáka, CSc., za jeho prácu na poste predsedu
Správnej rady Akademiku TU.
Z: prof. Lumnitzer
T: 31. 12. 2017

UZNESENIA
Uznesenie Dec 1/2017
Vedenie TUKE navrhuje na post predsedu Dozornej rady Akademiku TU Mgr. Ľuboša Vojtaška.
Uznesenie Dec 2/2017
Vedenie TUKE poveruje funkciou riaditeľa UVP Technicom doc. Ing. Františka Jakaba, PhD.

INFORMÁCIE
prof. Kmeť informoval o:
 výsledkoch služobnej cesty v Taipei na seminári zameranom na elektrotechnický priemysel
a R&D na Slovensku,
 zastúpení TUKE na Dni slovenskej vedy v Miláne,
 nových kontaktoch TUKE na univerzite v Kambodži,
 rôznych pozvánkach na kultúrne a spoločenské akcie na Slovensku,
 nominácii TUKE v ankete Košičan roka,
 možnosti nominácií z TUKE na ocenenia mestom a primátorom mesta Košice,
 osobitných kritériách pre akreditáciu profesijne orientovaných odborov,
 potrebe diskusie na tému zjednotenia športových klubov pod hlavičkou TUKE,
 rozpise dotácie z MŠVVaŠ SR na rok 2018.
prof. Lumnitzer informoval o:
 aktuálnych počtoch študentov na TUKE,
 vyplatení štipendií na TUKE,
 výsledkoch konferencie “Východ nie je EXIT“,
 účasti TUKE na medzinárodnom vzdelávacom veľtrhu PRO EDUCO,
 konferencii Univerzity tretieho veku v Košiciach,
 blížiacom sa zasadnutí Rady vysokých škôl,
 zvolení za predsedu Správnej rady Akademiku TU.

prof. Modrák informoval o:
 nominácii do asociácie TU 9,
 liste od generálnej riaditeľky UNESCO ohľadom postupu v prípade vezneného iránskeho vedca,
 spoluorganizácii konferencie v Odese,
 návšteve zástupcov EIT Climate KIC.
prof. Weiss informoval o:
 riešení podnetov na FMMR,
 odovzdaní agendy patentov a úžitkových vzorov na pracovisko UVP Technicom.
prof. Čižmár informoval o:
 oficiálnom spustení UVP Technicom od 1. 12. 2017,
 potrebe poverenia funkciou riaditeľa UVP Technicom do vypísania výberového konania,
 zriadení komisie na konvertovanie pracovníkov UCITT do štruktúry UVP Technicom,
 obsadzovaní Inkubátora a Startup centra TUKE a o potrebe vytvorenia vhodných priestorových
podmienok,
 vydaní brožury UVP Technicom,
 fyzickom presune kancelárii z UCITT do budovy UVP Technicom až po inštalovaní nábytkov,
 analýze zakúpených softvérov na TUKE,
 návšteve švédskej veľvyslankyne na TUKE,
 výročí Košice IT Valley.
Ing. Behún informoval o:
 poruche na primárnom potrubí, ktoré zásobuje TUKE,
 dialógoch s partnermi z SPP,
 aktuálne prebiehajúcich štyroch tendroch na TUKE,
 recertifikačnom audite na TUKE,
 príprave materiálov na zasadnutie Správnej rady TUKE,
 skolaudovaní nadstavby budovy FU na Watsonovej ulici,
 rekonštrukcii haly PK 14,
 implementácii systému registra technických zariadení na TUKE,
 zasadnutí Klubu kvestorov.

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

