ZÁPIS Z ROKOVANIA VEDENIA
zo dňa 13. januára 2020
Prítomní:

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

Neprítomní O/N:

/0

ÚLOHY
Úloha Jan. 1/2020
Rozposlať všetkým členom plán zasadnutí kolégií rektora TUKE.
T: 20. 01. 2020
Z: Ing. Harčár
Úloha Jan. 2/2020
Uhradiť poplatok za členstvo TUKE v Asociácii európskych univerzít (EUA).
T: 31. 01. 2020
Z: Ing. Behún
Úloha Jan. 3/2020
Pripraviť a odoslať návrh TUKE na udelenie Ceny mesta Košice Dr. h. c. mult. prof. Jurajovi Sinayovi,
DrSc.
T: 13. 01. 2020
Z: Ing. Harčár
Úloha Jan. 4/2020
Pripraviť aktualizáciu legislatívnych dokumentov TUKE na základe Novely zákona o vysokých školách.
T: 17. 02. 2020
Z: členovia vedenia
UZNESENIA
Uznesenie Jan. 1/2020
Vedenie TUKE navrhuje udeliť Cenu mesta Košice Dr. h. c. mult. Prof. Jurajovi Sinayovi, DrSc.

Uznesenie Jan. 2/2020
Vedenie TUKE schválilo systém podpory mladých vedcov formou výskumných grantov.

Uznesenie Jan. 3/2020
Vedenie TUKE súhlasí s predĺžením nájomnej zmluvy s Asociáciou technických diagnostikov Slovenskej
republiky.

Uznesenie Jan. 4/2020
Vedenie TUKE súhlasí s umiestnením popisných a reklamných prvkov TUKE na priestranstve pred
budovou UVP TECHNICOM a na fasádu budovy Štadiónu TUKE – podľa zásad Dizajn manuálu TUKE.

Uznesenie Jan. 5/2020
Vedenie TUKE schválilo Ciele kvality TUKE na rok 2020. Zároveň Politika kvality zo dňa 15.01.2018
ostáva naďalej platná pre rok 2020.
INFORMÁCIE
prof. Kmeť informoval o:
 pláne zasadnutí kolégií rektora,
 potrebe úhrady členského poplatku v EUA,
 žiadosti Odeskej národnej univerzity na návrh členov do odborných panelov konferencie,
 plánovanom stretnutí ohľadom projektu Cassovia Institute of Technology,
 možnosti návrhu osobností z TUKE na udelenie Ceny mesta Košice,
 termíne stretnutia s bývalými rektormi TUKE 20. 01. 2020.
prof. Lumnitzer informoval o:
 analýze počtu študentov na slovenských vysokých školách,
 30% úspešnosti získavania spätnej väzby od študentov 1. ročníka Bc. štúdia,
 procese akreditácie podľa nových štandardov,
 potrebe akreditácie spoločného medzifakultného študijného programu,
 nutnosti aktualizácie legislatívnych dokumentov TUKE podľa Novely VŠ zákona.
doc. Hudák informoval o:
 príprave dokumentov a stretnutí členov budúcej Aliancie Ulysseus v Bruseli,
 stretnutí strategických medzinárodných partnerov na Univerzite v Hradci Králové,
 príprave podkladov pre University Impact Rankings,
 stretnutí s fakultami ohľadom partnerstiev mimo EÚ,
 podpísaní memoranda o spolupráci s brazílskou vzdelávacou inštitúciou.
prof. Petráš informoval o:
 potrebe generovania štipendií pre doktorandov TUKE z úrovne rektorátu,
 systéme podpory mladých vedcov formou výskumných grantov,
 úspešnosti registrácie jedinečných ID čísel zamestnancov TUKE v databázach WoS,
 potrebe nominácií zástupcov TUKE do komisií KEGA.

prof. Čižmár informoval o:
 potrebe zatraktívnenia doktorandského štúdia na TUKE.
Ing. Behún informoval o:
 žiadosti na predĺženie nájomnej zmluvy pre Asociáciu technických diagnostikov SR,
 preddavkovej zmluve v rámci dotácie pre TUKE,
 vizualizácii popisných a reklamných plôch pred budovou UVP TECHNICOM a na budove
Štadiónu TUKE.
prof. Cimbala informoval o:
 schválenom uznesení korešpondenčnou formou.
PhDr. Zibrinyi informoval o:
 spracovaní a odoslaní podkladov k štatistikám vyžiadaných Úradom vlády SR.

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

