
 
 

ZÁPIS Z ROKOVANIA VEDENIA  
zo dňa 8. júna 2021 

 
Prítomní:  Kmeť, Čižmár, Lumnitzer, Petráš, Hudák, Porubän, Behún, Cimbala, Pandula, 

Zibrinyi, Palša, Harčár 
  
Neprítomní O/N: / 0 
 
 

ÚLOHY 

Úloha Jún 1/2021 

Upozorniť fakulty na možnosť zapojenia sa do súťaže Falling Walls Lab Slovakia. 

     T: ihneď 
     Z: prof. Petráš 
Úloha Jún 2/2021 

Pripraviť dôvodovú správu k legislatívnym zmenám, ktoré sú predložené na schválenie v AS TUKE.  

     T: ihneď 
     Z: Ing. Behún 
UZNESENIA 

Uznesenie Jún 1/2021 

Vedenie TUKE prerokovalo a schválilo Minimálne kritéria na habilitácie docentov a na vymenúvanie 
profesorov a požiadavky pri týchto konaniach na TUKE. 

 
INFORMÁCIE 

prof. Kmeť informoval o: 
 pozvaní na pracovný obed Vedenia TUKE 15. júna 2021, 
 prerozdelení účasti na inžinierskych promóciách TUKE, 
 návšteve veľvyslanca Japonska na Slovensku, 
 podpore slovenskej vedy z MIT, 
 nevýraznom období v problematike prípravy novely VŠ zákona, 
 konci funkčného obdobia prezidenta SRK a príprave volieb nového prezídia. 

 
prof. Lumnitzer informoval o: 

 príprave dokumentov na schválenie v AS TUKE. 
  

prof. Hudák informoval o: 
 potrebe zriadenia komisie pre rodovú rovnosť na TUKE, kde už sú pripravené podklady. 

 
prof. Petráš informoval o: 

 najbližšom zasadnutí VR TUKE 18. júna 2021, kde budú v programe 3 inauguračné prednášky, 
odovzdanie dekrétov novým docentom a i. 

 atestačnom konaní, ktoré je na TUKE po dlhšej dobe, 
 prerokovaní kritérií habilitačného a inauguračného konania. 

 
prof. Čižmár informoval o: 

 príprave 13. kola súťaže startupov, kde je prihlásených 12 účastníkov, 
 potrebe zriadenia centrálneho bodu pre evidenciu rôznych typov projektov 

 
 
 



 
 
 
 
prof. Porubän informoval o: 

 piatkovom stretnutí ohľadom smart hranice, kde sa začína tvoriť pracovná skupina. 
 
Ing. Behún informoval o: 

 schválení Správy hodnotenia kvality na TUKE, 
 žiadosti na umiestnenie zariadenia spoločnosti SWAN ma budovu PK 19, 
 otvorení parkoviska pri budove Watsonova od 1. júna 2021 s kapacitou 60 miest, 
 príprave zaplátania výtlkov na komunikáciách TUKE. 

 
prof. Pandula informoval o: 

 vybavovaní dotácie za 2. vlnu pandemických opatrení z MŠVVaŠ SR. 
 
prof. Cimbala informoval o: 

 avíze vypísania nových výziev zo strany ministerstva a o potrebe jednotného prístupu zo strany 
TUKE, 

 zasielaní materiálov na schválenie v AS TUKE do 21. júna 2021, 
 najbližšie zasadnutie AS TUKE je naplánované na 28. júna 2021 o 13.30 h. 

 
 

 
 
 

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

zapísal: Ing. Adrián Harčár, PhD. 


