
 
 

ZÁPIS Z ROKOVANIA VEDENIA  
zo dňa 8. septembra 2021 

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

ÚLOHY 

Úloha Sep. 1/2021 

V dňoch 13. a 14. septembra 2021 odporučiť zamestnancom TUKE aplikovať formu „home office“ 
z dôvodu rôznych foriem obmedzení spojených s návštevou pápeža Františka v Prešove a Košiciach. 

     T: ihneď 
     Z: prorektori, kvestor 
Úloha Sep. 2/2021 

Poslať na fakulty TUKE informáciu o možnosti nominovania osobností a kolektívov za TUKE na 
ocenenia Košickým samosprávnym krajom. 

     T: ihneď 
     Z: kancelár  
INFORMÁCIE 

prof. Kmeť informoval o: 
 výzve hlavného hygienika ohľadom opatrení spojených s výučbou na vysokých školách, 
 poverení na opustenie internátov TUKE počas návštevy pápeža v Prešove, 
 požiadavke SRK ohľadom návrhu odborníkov pre Stratégiu globálneho vzdelávania v rámci 

národného konzultačného procesu, 
 poslednej možnosti registrácie projektov do súťaže Falling Walls Slovakia 2021, 
 možnosti účasti na besede s predsedom PSK za prítomnosti ministra zahraničných vecí 

a európskych záležitostí SR pána Ivana Korčoka /Z regiónov do sveta/, 
 stretnutí s predsedom Karpatského euroregiónu na SAV, 
 preposlaní listu od veľvyslanca Poľska ohľadom jeho plánovanej návštevy, 
 zasadnutí Zväzu vedeckých a technologických spoločností 29. septembra 2021, 
 ďakovnom liste za spoluprácu počas prvého roka fungovania SMŠ Akademik na TUKE, 
 čestnej cene predsedu KSK pre kolektív Strojníckej fakulty TUKE, 
 možnosti nominovania osobností a kolektívov z fakúlt TUKE na ceny KSK za rok 2021 
 stave zamestnancov na jednotlivých fakultách TUKE, 

 
prof. Lumnitzer informoval o: 

 priebehu mobilného očkovania na TUKE a o ďalšom kole, ktoré je naplánované na 1. 10., 
 situácii a zmenách na rektorátnych pracoviskách, 
 príprave legislatívnych materiálov na zasadnutie senátu TUKE, 
 fungovaní Psychologického a protidrogového centra na TUKE, 
 príprave expozície TUKE na SlovakiaTech.  

  
prof. Hudák informoval o: 

 žiadosti na presťahovanie úseku zahraničných vzťahov. 
  

prof. Petráš informoval o: 
 termíne zasadnutia Vedeckej rady TUKE 24. septembra 2021 prezenčnou formou, 
 termíne Slávnostnej vedeckej rady TUKE 22. októbra 2021. 

 
 



 
 
prof. Čižmár informoval o: 

 príprave otvorenia AI4Steel Labu v UVP Technicom v spolupráci s U. S. Steel Košice. 
 
prof. Porubän informoval o: 

 príprave legislatívneho návrhu na zapracovanie ohľadom rodovej rovnosti na TUKE, 
 príprave projektov do projektového zásobníka. 

 
Ing. Behún informoval o: 

 žiadosti na MŠVVaŠ o dorovnanie výpadkov financií spojených s COVID opatreniami na TUKE, 
 príprave krízových režimov na jednotlivých pracoviskách TUKE, 
 navýšení stravnej jednotky na TUKE po dohode s OZPŠaV, 
 riešení priestorov s STA na Leteckej fakulte TUKE, 
 troch prípadoch zamestnancov, ktoré rieši Národný inšpektorát práce.  

 
 
 
 

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

zapísal: Ing. Adrián Harčár, PhD. 


