
 
 

ZÁPIS Z ROKOVANIA VEDENIA  
zo dňa 11. októbra 2021 

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

Zibrinyi, Palša, Harčár 
  
Neprítomní O/N: / 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: 
 podpise memoranda s konzorciom ORLEN Unipetrol za prítomnosti veľvyslanca Poľskej 

republiky, 
 návšteve rektora Óbuda University na TUKE, 
 návrhoch na udelenie čestného titulu Dr. h. c. TUKE, 
 sťažnosti študenta na nedodržiavanie protipandemických opatrení na FVT v Prešove.  

 
prof. Lumnitzer informoval o: 

 začiatku príprav na 70. výročie založenia TUKE, 
 zbere dát pre štatistiky MŠVVaŠ SR, 
 prvom zasadnutí Akreditačnej rady TUKE a o termíne a harmonograme zosúladenia, ktorý je 

predpokladaný na začiatok letného semestra, 
 aktuálnych počtoch študentov: cez 9,5 tis. Z toho 2 tis. zahraničných, 
 druhom termíne mobilného očkovania na TUKE.  

 
prof. Hudák informoval o: 

 stretnutí členom aliancie Ulysseus v Innsbrucku a opätovnom podaní projektovej prihlášky, 
 o aktuálnom počte mobilitných študentov zo zahraničia na TUKE, ktorých je 67.  
  

prof. Petráš informoval o: 
 spustení systému elektronickej evidencie publikačnej činnosti, ktorá sa ešte dobudúva, 
 termíne Slávnostnej vedeckej rady TUKE 22. októbra 2021, 
 potrebe schválenia relevantných poplatkov za DrSc. konania na TUKE. 

 
prof. Čižmár informoval o: 

 plánovanom podpise dohody v rámci slovensko-taiwanskej spolupráce 22. októbra 2021 v BA, 
 stretnutí ohľadom projektu CVTI a fakúlt TUKE, 
 odovzdávanícien Deutsche Telecom študentom TUKE 4. novembra 2021 v TECHNICOME. 

 
 
 

 



 
 
Ing. Behún informoval o: 

 snahe odkúpiť licencie z MŠVVaŠ, 
 online kontrole z Národného kontrolného úradu na športové zariadenia TUKE, 
 stretnutí ohľadom prípravy konceptu Smart hranice, 
 5. kole Slovnaft Cupu, ktoré odohrá FK Slávia TUKE so Slovanom Bratislava na pôde TUKE. 

 
prof. Cimbala informoval o: 

 najbližšom online zasadnutí senátu TUKE, 
 stretnutí s predstaviteľmi firmy Auróra 22. októbra 2021 o 10.00 h za prítomnosti rektora. 

 
Ing. Palša informoval o: 

 blížiacom sa ukončení funkčného obdobia zástupcov študentov v štruktúrach ŠRVŠ, kde budú 
vypísané a realizované voľby. 

 
prof. Pandula informoval o: 

 piatkovom stretnutí odborových rád univerzít z Košíc a Prešova s predsedníctvom odborov. 
 
 

 
 
 

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

zapísal: Ing. Adrián Harčár, PhD. 


