
 

 

ZÁPIS Z ROKOVANIA VEDENIA   
zo dňa 17. januára 2022  

  

Prítomní:                   Stanislav Kmeť, Anton Čižmár, Ervin Lumnitzer, Ivo Petráš, Radovan Hudák,  

                                    Jaroslav Porubän, Roman Cimbala, Marcel Behún, Pavol Kaleja, jakub Palša,   

                                    Blažej Pandula, Igor Zibrinyi  

    

Neprítomní O/N:       

 

 
  

UZNESENIA  

Uznesenie 2/2022  

Vedenie TUKE schválilo Ciele kvality TUKE na rok 2022. 

 

Uznesenie 3/2022  

Politika kvality TUKE zo dňa 15.01.2018 ostáva naďalej platná pre rok 2022. 

 

Uznesenie 4/2022  

Vedenie TUKE schválilo, že forma a metódy výučby študentov všetkých troch stupňov vysokoškolského 

vzdelávania na TUKE bude v kompetencii dekanov fakúlt. 

 

ÚLOHY  

Úloha 3/2022  

Poslať hromadný email s informáciami o službách Centra sociálno-psychologickej poradne.   

                                  T: čo najskôr  

                     Z: prof. Lumnitzer, Ing. Kaleja 

 

INFORMÁCIE  

prof. Kmeť informoval o:  

 priebehu 104. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie,  

 ocenených vedcoch z TUKE prof. Petrášovi, prof. Podlubnom, prof. Hlochom, prof. Bačovi,  

 rozvojom projekte Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Move“ v spolupráci s UK. 

 

prof. Čižmár informoval o:  

 potrebe vyšpecifikovať a výraznejšie propagovať mienkotvorné témy v rámci výskumu na 

fakultách.  

 

prof. Lumnitzer informoval o:  

 rozpočte marketingovej kampane TUKE VESMÍR,  

 zľavách na ubytovaní študentov vzhľadom na opatrenia v rámci COVID-19.   

  

   



 
Ing. Behún informoval o:  

 Cieľoch kvality TUKE na rok 2022 a Politike kvality TUKE pre rok 2022,  

 aktuálnom stave pozitívnych prípadov pri testovaní zamestnancov na Covid-19,   

 projekte inteligentnej hranice, 

 dotačnej zmluve, 

 výsledkoch dozorného auditu kvality ISO: 9001/16 za rok 2021. 

  

prof. Cimbala informoval o:  

 predpokladanom termíne zasadnutia AS TUKE koncom februára.  

  

prof. Petráš informoval o:  

 chybných údajoch v metodike a rozpise Sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR - oblasť publikácie, 

 predpokladanom termíne zasadnutia Vedeckej rady TUKE 11.2.2022. 

 

prof. Pandula informoval o:  

 Kolektívnej zmluve 2022 – zahájenie kolektívneho vyjednávania na rok 2022 

 stretnutí s predsedom vlády SR vo veci financovania VŠ. 

 

PhDr. Zibrinyi informoval o:  

 splnených úlohách v rámci vnútorného auditu a vnútorného poriadku vo vybavovaní sťažností. 

 

Ing. Palša informoval o:  

 potrebe výraznejšie propagovať Centrum sociálno-psychologickej podpory (Covid dopady) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                           rektor TUKE 

 

zapísal: Ing. Pavol Kaleja, PhD.  


