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TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

ZÁPIS Z ROKOVANIA VEDENIA
zo dňa 27. marca 2017

Prítomní:

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

Neprítomní O/N:

Ečegi / 0

ÚLOHY
Úloha Mar.6/2017
Zorganizovať stretnutie k prípravám osláv 65. výročia TUKE.
Z: Ing. Harčár
T: 07. 04. 2017
Úloha Mar.7/2017
Pripraviť bezplatný model ponúkaných kurzov Slovenského jazyka pre zahraničných študentov.
Z: prof. Lumnitzer
T: od začiatku ak. r. 2017/2018
Úloha Mar.8/2017
Pripraviť materiály potrebné na schválenie v Akademickom senáte TUKE.
Z: členovia vedenia
T: 13. 04. 2017

UZNESENIA
Uznesenie Mar.1/2017
Vedenie TUKE schválilo Register rizík a príležitostí TUKE.
Uznesenie Mar.2/2017
Vedenie TUKE súhlasí s rozšírením Rektorátnej rady kvality o nových gestorov PhDr. Igora
Zibrinyiho z Referátu kontroly a sťažností a Róberta Polyácska z Referátu krízového manažmentu a
ochrany osobných údajov.

INFORMÁCIE
prof. Kmeť informoval o:
 potrebe ponúkania bezplatných kurzov Slovenského jazyka pre zahraničných študentov,
 personálnych zmenách na Úseku zahraničných vzťahov,
 konferencii WIRE 2017 na TUKE,
 účasti na konferencii ohľadom autonómnych automobilov,
 dokumente „Učiace sa Slovensko“, ktorý sa momentálne posudzuje na rôznych fórach,
 stretnutí ohľadom inaugurácie s novozvoleným dekanom Leteckej fakulty.
prof. Lumnitzer informoval o:
 analýze aktuálneho stavu zahraničných študentov na TUKE,
 ponuke agentúry Perto Vietnam na spoluprácu pri získavaní študentov z Vietnamu,
 návrhu zákona na zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania.

prof. Modrák informoval o:
 personálnych zmenách na Úseku zahraničných vzťahov,
 liste z Univerzity v Klagenfurte ohľadom konania akcií o ochrane prírody,
 príprave menného zoznamu pozývaných a pozvánkach na oslavy 65. výročia TUKE.
prof. Čižmár informoval o:
 potrebe zadefinovania stratégie v oblasti zahraničných študentov na najbližších 10 rokov.
prof. Weiss informoval o:
 programe najbližšej Vedeckej rady TUKE 07. 04. 2017,
 príprave Správy o činnosti TUKE za rok 2017.
doc. Olčák informoval o:
 najbližšom zasadnutí Akademického senátu 21. 04. 2017.
Ing. Behún informoval o:
 potrebe odsúhlasenia Registra rizík a príležitosti TUKE,
 doplnení Rektorátnej rady kvality o nových gestorov,
 dokončení inštalácie rámp v areáli TUKE,
 riešení situácie s hlavnou príjazdovou cestou do areálu TUKE,
 priebehu externej kontroly na projekty OP vzdelávanie,
 žiadosti na zriadenie Living lab v priestoroch 5. poschodia hlavnej budovy TUKE.
PhDr. Zibrinyi informoval o:
 novelizácii Zákona o sťažnostiach od 01. 04. 2017,
 návrhu na navrátenie ligového basketbalu na TUKE s modelom fungovania.

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

