
 
 

ZÁPIS Z ROKOVANIA VEDENIA  
zo dňa 27. septembra 2021 

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

Zibrinyi, Harčár 
  
Neprítomní O/N: Palša / 0 
 
 

ÚLOHY 

Úloha Sep. 6/2021 

Organizačné podrobnosti medzinárodnej konferencie SAMI dohodnúť s rektorom Óbuda University. 

     T: ihneď 
     Z: prof. Hudák 
Úloha Sep. 7/2021 

Fakultám TUKE pripomenúť možnosť nominácie študentov na ocenenie Ceny sv. Gorazda. 

     T: 30.09.2021 
     Z: prof. Lumnitzer  
INFORMÁCIE 

prof. Kmeť informoval o: 
 priebehu vedeckej rady a poďakoval za organizáciu, 
 potrebe sprísnenia kontrolných mechanizmov ohľadom dodržiavania opatrení, 
 pripomenutí postupov ohlasovania prípadov pozitivity formou hromadného mailu, 
 novom vydaní Haló TU a poďakoval za prácu redakčnej rady, 
 pripravovanej návšteve veľvyslanca Poľskej republiky a zástupcov konzorcia ORLEN Unipetrol, 
 plánovanej návšteve rektora Óbuda University – 7. a 8. 10. 2021, 
 predlžení zmluvných vzťahov so zástupcom TUKE na Taiwane Ing. Štefanom Tkáčom, 
 plánovanom odovzdaní diplomov Dr.h.c. TUKE v náhradnom termíne 22. 10. 2021, 
 výzve V7, ktoré vzišlo z online stretnutia rektorov. 

 
prof. Lumnitzer informoval o: 

 návrhu programu osláv 70. výročia TUKE vo roku 2022, 
 možnosti nominácie na Cenu sv. Gorazda – nominovaný za TUKE bude Ing. Samuel Andrejčík. 

  
prof. Petráš informoval o: 

 blížiacom sa Týždni vedy a techniky na Slovensku, v rámci ktorého budú prebiehať na TUKE 
tradičné súťaže v kategóriách Vedec TUKE 2021, súťaž o najlepšiu doktorandskú prácu a 3. 
ročník výzvy na predkladanie žiadostí o udelenie výskumného grantu pre mladých vedeckých 
pracovníkov na TUKE v roku 2022, 

 nominovaných z TUKE na Cenu ministra školstva, ktoré boli odoslané prostredníctvom SRK, 
 termínoch plánovaných vedeckých rád, 
 možnosti v budúcnosti nominovať osobnosť na Cenu Dr. Plandera.  
  

prof. Porubän informoval o: 
 spustení elektronických portálov Straty a nálezy a e-shop TUKE. 

 
prof. Čižmár informoval o: 

 návrhu pripraviť analýzu výdajov a ak je to potrebné, tak obmedziť niektoré činnosti na TUKE. 
 
 
 



 
 
Ing. Behún informoval o: 

 výsledkoch zasadnutia Klubu kvestorov, kde boli preberané platné revízie dotačných zdrojov zo 
strany ministerstva, budúco-týždňovom schvaľovaní rozpočtu, nutnosti podpory energetických 
výdavkov univerzít, 

 pochvale za reštrukturalizáciu zamestnancov, 
 zapojení do multirankingu, 
 možnosti prípravy projektov aj zo strany súkromných univerzít. 

 
 
 
 

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

zapísal: Ing. Adrián Harčár, PhD. 


