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TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

ZÁPIS Z ROKOVANIA VEDENIA
zo dňa 17. decembra 2018

Prítomní:

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

Neprítomní O/N:

/0

ÚLOHY
Úloha Dec. 1/2018
Zistiť podrobnosti o zapojenosti jednotlivých fakúlt do KIC Raw Materials.
Z: prof. Weiss
T: 31. 12. 2018

UZNESENIA
Uznesenie Dec. 1/2018
Vedenie TUKE súhlasí s dotáciou 1.000 € pre zmiešaný zbor TUKE Collegium Technicum pre
potreby účasti na festivale v Londýne v termíne od 16.-19. mája 2019.
Uznesenie Dec. 2/2018
Vedenie TUKE schválilo zmenu výšky stravnej jednotky pre zamestnancov TUKE na 3,90 € od
1. januára 2019.

INFORMÁCIE
prof. Kmeť informoval o:
 potrebe aktualizácie smerníc a materiálov podľa novo-schválených zákonov,
 predpokladanom termíne stretnutia s predstaviteľmi TU Ostrava (01. 02. 2019),
 termíne najbližšieho zasadnutia Kolégia rektora (07. 01. 2019),
 príprave plánu zasadnutí Vedeckej rady na prvý polrok 2019,
 Študentskej osobnosti Slovenska, ktorou je Bc. Matúš Harčár do SvF,
 oznámení o ukončení členstva prof. Františka Trebuňu vo Vedeckej rade TUKE,
 žiadosti o návrh kandidáta do Akreditačnej agentúry od Rady vysokých škôl,
 uzneseniach z posledného zasadnutia SRK,
 schválení navrhovaných v rámci opisov jednotlivých odborov,
 členských poplatkoch v KIC Raw Materials,
 štatistikách z konferencie Východ nie je EXIT,
 žiadosti dekana Prírodovedeckej fakulty ohľadom priestorov na výučbu,
 žiadosti doc. Michala Kostelného ohľadom účasti zboru CT na festivale v Londýne,
 aplikácii študentov FEI TUKE pre nevidiacich v múzeách,
 usmernení CVTI o neuznávaní monografií vytvorených z dizertačných prác.

prof. Lumnitzer informoval o:
 rokovaniach na Rade pre vzdelávanie a výchovu,
 aktuálnom stave na Katedre inžinierskej pedagogiky,
 potrebe prepojenia systémov MAIS a Memphis,
 výsledkoch účasti na veľtrhu vzdelávania Pro Educo v Košiciach,
 zmenách spojených s úpravami zákonov.
prof. Modrák informoval o:
 komunikácii s FPT a návrhu ďalších krokov na spoluprácu.
prof. Čižmár informoval o:
 stretnutí s predstaviteľmi Úradu vlády pre informatizáciu a spolupráci v rámci UVP Technicom.
Ing. Behún informoval o:
 návrhoch na navýšenie stravnej jednotky na TUKE,
 výsledkoch rokovania Klubu kvestorov,
 zisťovaní, ktoré licencie CVTI poskytuje univerzitám,
 dopadoch zákonov na rozpočet TUKE.
prof. Pandula informoval o:
 príprave Kolektívnej zmluvy TUKE 2019.

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

