
 
 

ZÁPIS Z ROKOVANIA VEDENIA  
zo dňa 20. septembra 2021 

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

Palša, Harčár 
  
Neprítomní O/N:  Hudák / 0 
 
 

ÚLOHY 

Úloha Sep. 3/2021 

Preveriť a posilniť ochranu dát univerzity pred možným kyberútokom na rôznych úrovniach. 

     T: ihneď 
     Z: prof. Porubän, doc. Chovanec 
Úloha Sep. 4/2021 

Pripraviť návrh programu osláv 70. výročia TUKE. 

     T: 15. 10. 2021 
     Z: prof. Lumnitzer 
Úloha Sep. 5/2021 

Pripraviť návrh rekonštrukcie vstupného vestibulu hlavnej budovy TUKE 

     T: 31. 10. 2021 
     Z: prof. Porubän, Ing. Behún 
UZNESENIA 

Úloha Sep. 1/2021 

Vedenie TUKE poveruje prípravou osláv 70. výročia TUKE prorektora prof. Ervina Lumnitzera. 

 
INFORMÁCIE 

prof. Kmeť informoval o: 
 liste ministra školstva k ostražitosti pred kyberútokmi na rôznych úrovniach, 
 finalistoch súťaže ESET ScienceAward (doc. Jana Pócsová a prof. Jozef Zajac), 
 plánovanej návšteve rektora Óbuda University ohľadom prípravy konferencie SAMI 2021, 
 stretnutí s riaditeľom firmy Huawei o námetoch na spoluprácu, 
 ustanovujúcom zasadnutí Košického klastra nového priemyslu, 
 pozvánke od Americkej obchodnej komory na akciu Welcome Back to Work Gathering, 
 publikovania v tzv. predátorských časopisoch a o rizikách s tým spojených, 
 ponuke štúdia MBA na inštitúciách v Košiciach, 
 zapojených fakultách TUKE do národného projektu pre transfer technológií na CVTI, 
 pozvánke na spoločné ekumenické otvorenie akademického roka, 
 stave nahlásených za TUKE v súťaži Falling Walls Slovakia 2021, 
 usmerneniach v novom príkaze rektora ohľadom začiatku výučby na TUKE, 
 slávnostnom otvorení AI4Steel Lab v spolupráci s U. S. Steel Košice, 
 pracovnom obede so zástupcami spoločnosti Datalan.  

 
prof. Lumnitzer informoval o: 

 vyriešení všetkých otázok a pripomienok fakúlt ohľadom začiatku výučby, 
 druhom kole mobilného očkovania na TUKE 1. októbra 2021, 
 príprave osláv 70. výročia založenia TUKE, 

 
 



 
 

 situácii na rektorátnych pracoviskách TUKE, 
 návrhu premenovania Psychologického a protidrogového centra na Centrum socialno-

psychologickej podpory – predloží návrh na senát aj s personálnym obsadením, 
 zlúčení katedier a návrh vzniku: Inštitútu spoločenských vied, jazykov a športu, 
 pokračovaní ďalších krokov v rámci Vnútorného systému kvality na TUKE, 
 problematike nadväznosti poskytovania kurzov a s nimi spojených učebných materiálov, 
 účasti TUKE na EXPO SlovakiaTech 2021 v Kulturparku. 

  
Ing. Behún informoval o: 

 začiatku vykurovacej sezóny na TUKE, 
 plánovanom Klube kvestorov, na ktorom bude riešený rozpis dotácií na budúci rok, 
 čiastočnom dofinancovaní výpadkov v rámci pandemických opatrení na TUKE, 
 priebehu porád a príprave krízových plánov v rámci tretej vlny epidémie, 
 prijatých opatrenia v rámci využívania športovísk na TUKE. 

 
prof. Hudák informoval o: 

 žiadosti na presťahovanie úseku zahraničných vzťahov. 
  

prof. Petráš informoval o: 
 programe zasadnutia Vedeckej rady TUKE 24. septembra 2021 prezenčnou formou, 
 zvýšení zaťaženosti e-learnigového portálu moodle na TUKE, 
 potrebe zapracovania legislatívy ohľadom rodovej rovnosti na TUKE, 
 potrebe aktualizácie termínov prijímania vnútorného systému kvality na TUKE. 

 
prof. Čižmár informoval o: 

 návšteve generálneho riaditeľa Deutsche Telecom IT Solutions Slovakia, 
 návrhu na spoluprácu s Cloud Security – Amazon.  

 
prof. Porubän informoval o: 

 príprave viacerých návrhov na rekonštrukciu vstupného vestibulu hlavnej budovy TUKE, 
 príprave tímu na riešenie projektu Smart hranica, 
 pravidelnom stretávaní k príprave legislatívy ohľadom rodovej rovnosti. 

 
prof. Cimbala informoval o: 

 možnosti prípravy materiálov na schválenie v AS TUKE,  
 priebehu doplňujúcich volieb do AS TUKE. 

 
Ing. Palša informoval o: 

 hromadiacich sa otázkach ohľadom prevádzky internátov v tretej vlne pandémie, 
 potrebe sprístupnenia priestorov knižnice pre študentov na prečkanie medzi cvičeniami. 

 
prof. Pandula informoval o: 

 prebiehajúcich rokovaniach s ministrom školstva, 
 opätovnom zvolení Ing. Ondeka a doc. Habána do funkcií OZPŠaV SR. 

 
 

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

zapísal: Ing. Adrián Harčár, PhD. 


