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TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

ZÁPIS Z ROKOVANIA VEDENIA
zo dňa 17. septembra 2018

Prítomní:

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

Neprítomní O/N:

/0

UZNESENIA
Uznesenie September 1/2018
Vedenie TUKE súhlasí s uzavretím Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa pozemku od 21
spoluvlastníkov pozemku, ktorý je zapísaný na LV č. 12583, k.ú. Terasa, obec Košice - Západ, okres
Košice II, ako pozemok registra E KN parc. č. 6554 orná pôda vo výmere 4917 m 2 a to vo výmere cca
3160 m2 za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 52,00 €/m2 v 2 splátkach.
Uznesenie September 2/2018
Vedenie TUKE schválilo Správu o hodnotení výkonnosti na TUKE v rámci Systému manažérstva
kvality na TUKE.

INFORMÁCIE
prof. Kmeť informoval o:
 udelení Zlatej medaily TUKE akademikovi prof. Ing. Ivanovi Planderovi, DrSc.,
 pozvánkach na najbližšie akademické a spoločenské podujatia,
 sérii konferencií univerzít s technickým zameraním, tentokrát v Glasgove.
prof. Lumnitzer informoval o:
 otvorení akademického roka,
 pripravovanom otvorení OpenLab na 5. poschodí hlavnej budovy,
 zahájení predaja 0 Euro souvenir bankoviek Aurela Stodolu,
 prebiehajúcich kurzoch Slovenského jazyka pre zahraničných študentov,
 programe propagačných akcií TUKE,
 systéme elektronických prihlášok,
 materiáloch na schválenie v AS TUKE.
prof. Modrák informoval o:
 stretnutí stálej komisie ÚV SR RIS3,
 blížiacom sa stretnutí v Grazi 3.-5.10.2018,
 stretnutí s rektorom zo Sevily
 zaktualizovaní informácii o TUKE,
 príprave informácií ohľadom rankingov na najbližšej VR TUKE,
prof. Weiss informoval o:
 programe najbližšej VR TUKE,
 príprave organizačnej smernice Veda a výskum,






uhradení členského v CIT Climate,
priebehu Noci výskumníkov 2018,
nomináciách na Krištáľové krídlo
pripravovanej návšteve VŠB TU Ostrava.

prof. Čižmár informoval o:
 materiálny na najbližšie zasadnutie AS TUKE,
 zaslaní materiálov za TUKE na tému kybernetickej bezpečnosti.
Ing. Behún informoval o:
 prerokovaní materiálov na zasadnutie AS TUKE,
 dotazníku pre zamestnancov,
 vstupe univerzity do súdneho sporu so zamestnankyňou TUKE.
PhDr. Zibrinyi informoval o:
 potrebe doručenia kópií správ z interných a externých auditov na Referát kontroly a sťažností.

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

