
 
 

ZÁPIS Z ROKOVANIA VEDENIA  
zo dňa 12. mája 2021 

 
Prítomní:  Kmeť, Čižmár, Lumnitzer, Petráš, Hudák, Porubän, Behún, Cimbala, Harčár 
  
Neprítomní O/N: Pandula, Zibrinyi, Palša / 0 
 
 

ÚLOHY 

Úloha Máj 1/2021 

Poslať materiály potrebné na schválenie v Akademickom senáte TUKE. 

     T: 13.05.2021 
     Z: prorektori, kvestor 
UZNESENIA 

Uznesenie Máj 1/2021 

Vedenie TUKE súhlasí s navrhovanými stanovami Inovačného centra KSK a odporúča ich na schválenie 
v AS TUKE. 

 

INFORMÁCIE 

prof. Kmeť informoval o: 
 menovacích dekrétoch pre nových členov Správnej rady TUKE potvrdených MŠVVaŠ, 
 schvaľovaní ocenení SAV, 
 aktuálnej situácii ohľadom novely VŠ zo zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie, 
 pozvánke na podporu iniciatívy Race to Zero od britskej veľvyslankyne, 
 posilnení Slovenskej batériovej aliancie, 
 stretnutí s STA – Slovak Training Academy a vyjasnení spolupráce, 
 inaugurácii dvoch nových dekanov TUKE (prof. Uhrín na FU a doc. Korba na LF). 

 
prof. Lumnitzer informoval o: 

 pokračovaní procesu prípravy legislatívy ohľadom Vnútorného systému zabezpečoavnia kvality 
podľa časového harmonogramu, 

 študentských dotazníkov, 
 prípravy zmlúv s fakultami, ktoré majú záujem o predaj svojich reklamných predmetov 

v iCUBE, kde bude do cien produktov premietnutá marža za poskytovanie tejto služby. 
  

prof. Hudák informoval o: 
 poďakovaní za účasť na Open Event Ulysseus, ktorého sa zúčastnilo cca 1.200 účastníkov z 34 

krajín, 
 plánovanej návšteve Japonského veľvyslanca na Slovensku. 

  
prof. Petráš informoval o: 

 potvrdených účastníkov na zasadnutí VR TUKE, ktorá bude 14. mája. 
 
prof. Čižmár informoval o: 

 dotazníku pre Inovačný HUB, ktorý pozostáva z 5 sekcií s konkrétnymi výsledkami, 
 videokonferencii a prezentácii TUKE na EXPO Dubaj 2020. 

 
 
 
 



 
 
prof. Porubän informoval o: 

 zriadení Inovačného centra na KSK (kraj, mesto a 3 univerzity). 
 
Ing. Behún informoval o: 

 vecnom bremene VSD v rámci protipovodňových opatrení na FVT v Prešove, 
 vyčíslení poplatkov za poskytovanie služieb pre atletické zväzy, 
 zrevidovaní smerníc v rámci príkazu rektora, 
 aktuálnej výške dlhu ŠDaJ za energie, 

 
prof. Cimbala informoval o: 

 programe najbližšieho zasadnutia AS TUKE. 
 

 
 
 

                                                                                               Dr.h.c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 
                                                     rektor TUKE 

zapísal: Ing. Adrián Harčár, PhD. 


