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TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

ZÁPIS Z ROKOVANIA VEDENIA
zo dňa 16. januára 2017

Prítomní:

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

Neprítomní O/N:

Lumnitzer / 0

ÚLOHY
Úloha Jan.1/2017
Pripraviť návrhový list na ocenenia mestom Košice
Z: Ing. Harčár
T: 16.01.2017
Úloha Jan.2/2017
Zorganizovať zasadnutie Kolégia rektora na 23. januára 2017.
Z: Ing. Harčár
T: 16.01.2017
Úloha Jan.3/2017
V Etickom kódexe zamestnanca TUKE zakotviť apel na publikovanie v serióznych publikáciách.
Z: prof. Weiss
T: 03.02.2017

INFORMÁCIE
prof. Kmeť informoval o:
 plánovanom stretnutí s bývalými rektormi TUKE 23.01.2017,
 potrebe zvolania Kolégia rektora TUKE,
 návrhoch na ocenenia mestom a primátorom mesta Košice,
 obmedzenom prístupe k databázam Scopus – situácia sa rieši,
 potrebe zakotvenia apelu na publikovanie v serióznych periodikách,
 aktualitách z posledného zasadnutia SRK (Národný program rozvoja „Učiace sa Slovensko“),
 návšteve z Fakulty dopravní ČVUT Praha a spolupráci na projektoch H2020,
 stretnutí s partnermi z Ukrajiny.
prof. Modrák informoval o:
 návrhu na zapojenie sa TUKE do projektu s partnermi z Rakúska (hospice a charitatívne zar.),
 konferencii SAMI Óbuda University v Herľanoch 26. januára.
prof. Weiss informoval o:
 príprave a poskytnutí informácií o spoluprácach TUKE s izraelskými partnermi,
 zatiaľ neodmenených finalistov súťaže Vedec roka na TUKE,
 rozposlaní mailu ohľadom špičkových tímov zainteresovaným.
prof. Čižmár informoval o:
 Industry 4 – v štádiu pripomienkovania,
 spojení s honorárnym konzulom z Indianapolisu.

Ing. Behún informoval o:
 haváriách spôsobených mrazmi počas Vianočných sviatkov 2016,
 prerokovaní metodiky rozpisu dotácií na Klube kvestorov 26.-27. januára,
 čiastočnej úspešnosti v oblasti korekcií,
 začatí kolaudačného procesu budovy UVP Technicom a PK12a,
 ukončení finančného auditu – bude doručená záverečná správa.
prof. Pandula informoval o:
 rokovaní s tajomníkmi pri príprave Kolektívnej zmluvy TUKE na rok 2017,
 o Vyššej kolektívnej zmluve sa stále diskutuje s ministerstvom.
PhDr. Zibrinyi informoval o:
 odoslaní požadovaných informácií pre Úrad vlády SR.

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

