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TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

ZÁPIS Z ROKOVANIA VEDENIA
zo dňa 18. januára 2016

Prítomní:

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

Neprítomní O/N:

Zibrinyi, Ečegi / 0

ÚLOHY
Úloha Jan.1/2016
Vypracovať stratégiu a koncepciu (tzv. biznis model) rozvoja Študentských domovov a jedálni
v oblasti ubytovania a stravovania na nasledujúce obdobie.
Z: Ing. Behún
T: 29.02.2016
Úloha Jan.2/2016
Pri príprave rozpočtu TUKE vyčleniť pre rezervu rektora finančnú čiastku 3.000 EUR pre účely
ocenenia výhercov súťaže: Vedec TUKE za rok 2016, Vedec TUKE za rok 2016 do 35 rokov, Cena
rektora za publikačnú činnosť v kategórii „vedecká monografia v technických vedách“, vydaná v r. 2016,
Cena rektora za publikačnú činnosť v kategórii „vedecký článok“, publikovaný v r. 2016.
Z: Ing. Behún
T: okamžite

UZNESENIA
Uznesenie Jan. 1/2016
Vedenie TUKE prerokovalo a schválilo Ciele kvality TUKE na rok 2016.

INFORMÁCIE
prof. Kmeť informoval o:
 pracovaní na Dlhodobom zámere TUKE,
 záveroch zasadnutia SRK,
 jednotnom postupe univerzít pri reakciách na korekcie v OP,
 potrebe vypracovania modelu fungovania ŠDaJ v nasledujúcom období,
 druhej fáze dostavby UVP Technicom,
 návrhu Kolektívnej zmluvy TUKE na rok 2016,
 konečnej fáze projektu Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie.
prof. Lumnitzer informoval o:
 aktivitách v rámci náboru ukrajinských študentov,
 potrebe propagačných materiálov pre nábor študentov z Ukrajiny,
 potrebe zabezpečenia výučby slovenského jazyka na TUKE.

prof. Modrák informoval o:
 pripravovanej účasti na informačnom fóre v Užhorode,
 konferencii SAMI 2016 organizovanou Óbuda univerzitou,
 pozitívnej spolupráci s Kyjev university of design.
prof. Čižmár informoval o:
 potrebe vypracovania dlhodobej stratégie rozvoja a smerovania univerzity.
Ing. Behún informoval o:
 fungovaní novej organizačnej štruktúry od 01.01.2016,
 poverených vedúcich pracovísk: Ing. Peter Ivančák, PhD. – poverený vedúci OHSaE, Ing. Martin
Chovanec, PhD. – poverený vedúci Odboru rozvoja a výstavby,
 zabezpečený plesu TUKE,
 priebehu dostavby UVP Technicom,
 príprave Zimnej univerziády SR na TUKE,
 priebehu rekonštrukčných prác v telocvičniach TUKE,
 2. mieste Slávie TUKE na futsalových majstrovstvách.
doc. Pandula informoval o:
 príprave Kolektívnej zmluvy TUKE na rok 2016,
 začiatku Bowlingového turnaja TUKE.

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

