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TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

ZÁPIS Z ROKOVANIA VEDENIA
zo dňa 14. mája 2018

Prítomní:

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

Neprítomní O/N:

Weiss, Pandula, Ečegi / 0

ÚLOHY
Úloha Máj 1/2018
Vypracovať stručný sumár rekonštrukčných prác internátov na Jedlíkovaj ulici za účelom
informovania študentov o termínoch a postupe prác.
Z: Ing. Behún
T: 31.05.2018
Úloha Máj 2/2018
Pripraviť návrhový list s nominovanými za TUKE do Akreditačnej komisie SR.
Z: prof. Weiss
T: 18.05.2018
Úloha Máj 3/2018
Pripraviť návrhový list s nominovanými za TUKE do Akreditačnej komisie SR.
Z: prof. Weiss
T: 18.05.2018
Úloha Máj 4/2018
Zorganizovať stretnutie s dekanmi a riešiteľmi projektov UVP Technicom za účelom informovania
o priebehu vládneho auditu.
Z: Ing. Harčár
T: 15.05.2018

UZNESENIA
Uznesenie Máj 1/2018
Vedenie TUKE súhlasí so začatím prác na novom Logo manuály TUKE.
Uznesenie Máj 2/2018
Vedenie TUKE súhlasí s poskytnutím areálu v blízkosti študentského domova na Jedlíkovej 5 pre
účely organizácie hudobného festivalu TUKE fest.

INFORMÁCIE
prof. Kmeť informoval o:
 pracovnom stretnutí na Úrade vlády SR ohľadom investícií do rekonštrukcie internátov,
 premiérovej podpore v oblasti spájania univerzít,
 liste z Akreditačnej komisie ohľadom návrhov na nových členov za TUKE,
 počte prihlásených za TUKE do súťaže Falling Walls Slovakia 2018,








zaslaní podkladov ohľadom špičkových tímov pre potreby AK SR,
Slovenskej kooperačnej burze v Nitre,
nominovaní prof. Iva Petráša za predsedu Zväzu vedecko-technických spoločností,
neoficiálnom znení výzvy na predkladanie projektov,
novej podobe loga TUKE a potrebe začatia prác na komplexnom Logo manuály TUKE,
pripravovanej konferencii UVP Technicom.

prof. Lumnitzer informoval o:
 aktuálnom stave prihlášok na TUKE,
 zavedeniu online zápisov na TUKE okrem 1. ročníkov,
 podpísaní zmlúv medzi U. S. Steel Košice a absolventmi TUKE,
 postupe internacionalizácie web stránok TUKE.
prof. Modrák informoval o:
 vyhodnotení učiteľských mobilít v rámci programu Erasmus+,
 účasti na summite rankingovej agentúry Times Higher Education,
 návrhu na stretnutie vedenia VUT Brno a TUKE,
 návrhu zmapovania záujmu študentov o hudobné a spevácke vyžitie na TUKE,
 zasadnutí stálej komisie RIS 3.
prof. Čižmár informoval o:
 príprave konferencie UVP Technicom,
 návrhoch výziev pre štátneprogramy, ktoré sú momentálne v procese prípravy.
Ing. Behún informoval o:
 výročných správach TUKE za rok 2017,
 začiatku dvoch vládnych auditov na TUKE,
 príprave rekonštrukcie internátov.

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

