ODBORY TUKE
Letná 9/A │ 042 00 Košice
prof. RNDr. Blažej Pandula, PhD.
predseda odborov TUKE

Zápisnica č. 10 a č. 11 zo dňa 27. 09. 2022
Prítomní:
p. Pandula, p. Bodnár, p. Hodulíková, p. Matisková, p. Ostrožlík, p. Bidulská, p. Šándorová,
p. Pustá, p. Balintová, p. Dulebová, p. Šebová, p. Sivák, p. Sedláková, p. Pokorný, p. Hauliš

Program:
1. Kontrola uznesení
2. Informácie
K bodu 1. Kontrola uznesení:
Uznesenia splnené.
K bodu 2. Informácie:
Predseda RADY ZO p. Pandula informoval:
-

3% dotačné peniaze prišli na TUKE, na 500 € odmeny neprišli peniaze
z ministerstva,

-

rozpočet na TUKE je 70 miliónov €,

-

zakontrahované energie do konca roka 2022 ( myšlienka je zastropovať energie), od
piatku do nedele sa len temperuje na škole, TUKE chýba na energie 880 000 €,

-

26.9. Aula Maxima otvorenie akademického roka od 11:00,

-

10.10. Schvaľovanie štatútov jednotlivých fakúlt,

-

štatút TUKE schválený,

-

senát TUKE schválil prezenčnú výučbu na akademický rok 2022/2023,

-

RADA poveruje za odbory TUKE doc. Bidulskú na výberové konania na miesto
doc. a prof. Pandula na výberové konania na miesto prof.

-

ministerstvo má vypracovať jednotné kritéria pre doc. a prof.,

-

spájanie univerzít, ponechajú nám 60 miliónov €, TUKE sa nechce spájať
s ostatnými univerzitami,

-

zosúlaďovanie na TUKE, je možná úprava do konca roka 2022,

-

TUKE – ukrajinská univerzita, počet prihlásených študentov 10 600 z toho 52% sú
Ukrajinci + 40 študentov z Indie (zahraniční študenti), najviac prihlášok má FEI
2980, FBERG 2057 a SJF 1685,

-

klub kvestorov sa uskutoční koncom septembra, hlavnou témou bude zmena
metodiky,

-

stravovanie (v štádiu riešenia): personálne problémy(p. Ostrožlík), rozmanitosť
jedál, väčšia variabilita šalátov, porcie jedál a web stránka (p. Hodulíková),

-

problém s ubytovaním slovenských študentov na internátoch TUKE,

-

Deň otvorených dverí na TUKE bude začiatkom októbra 2022,

-

30.9. sa uskutoční noc výskumníkov v OC OPTIMA, KE,

-

na plénum do KŽ môžu ísť 3 členovia + predseda, nahlásiť záujemcov do 11.10.,

-

príprava celoslovenského bowlingového turnaja o pohár predsedu VŠaPRO
v plnom prúde (termín: 11.11.),

-

otvorenie bowlingového turnaja TUKE – dopadlo výborne,

-

príprava futbalu 4 univerzít – máj 2023,

-

zorganizovať stretnutie s dôchodcami pri príležitosti 70 výročia odborov na TUKE:
november/december.

Uznesenia:
35/2022 RADA ZO poveruje za odbory TUKE do komisie doc. Bidulskú na výberové konania
na miesto doc.
36/2022 RADA ZO ZO poveruje za odbory TUKE do komisie prof. Pandulu na výberové
konania na miesto prof..

prof. RNDr. Blažej Pandula, PhD.
predseda RADY ZO OZ PŠaV TUKE

