
 

 

ZÁPIS Z ROKOVANIA VEDENIA   
zo dňa 24. januára 2022  

  

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

                                    Jaroslav Porubän, Marcel Behún, Pavol Kaleja 

    

Neprítomní O/N:     Jakub Palša / 0 , Blažej Pandula / O, Igor Zibrinyi /O, Roman Cimbala /O  

 

 
  

UZNESENIA  

Uznesenie 5/2022  

Vedenie sa dohodlo, že má záujem o realizáciu externého auditu univerzity v oblasti systému riadenia 

medzinárodných projektov a internacionalizácie z pohľadu získavania, riadenia a implementácie 

projektov". Vedenia sa ďalej dohodlo, že sa spustí prieskum trhu pre uvedenú službu. Zodpovedný za 

úlohu je prorektor prof. Hudák. 

 

Uznesenie 6/2022  

Vedenie súhlasí s nakrúcaním paternostra v objekte TUKE pre účely spracovávania filmového 

dokumentu Filmovou školou Lodž. 

 

INFORMÁCIE  

prof. Kmeť informoval o:  

 liste z Magistrátu mesta Košice ohľadom Campus Krásna – Vodíkové Valley Krásna,  

 priebehu stretnutia zástupcov TUKE so spoločnosťou ORLEN Unipetrol. 

 

prof. Čižmár informoval o:  

 návrhu prepracovať ceremoniál otvorenia akademického roka,  

 zážitkovom centre vedy TUKE. 

 

prof. Porubän informoval o:  

 spolupráci pri budovaní národnej distribuovanej cloudovej infraštruktúry pre otvorenú vedu.  

 

prof. Lumnitzer informoval o:  

 akreditačnom procese a potrebe výberu dvoch členov do akreditačnej komisie, 

 ocenení „Rád TUKE“, 

 grafike loga k 70. výročiu TUKE nad hlavným vstupom univerzity, 

 aktuálnom počte študentov.   

 

prof. Hudák informoval o:  

 možnosti realizácie externého auditu univerzity v oblasti systému riadenia medzinárodných 

projektov a internacionalizácie z pohľadu získavania, riadenia a implementácie projektov.  

 

 

 



 

   

 
Ing. Behún informoval o:  

 zmluve o výpožičke predmetov s Vojenským historickým ústavom, 

 aktuálnej situácii v rámci testovania zamestnancov na COVID-19, 

 žiadosti Filmovej školy Lodž nakrúcať paternoster v objekte TUKE v rámci spracovávania 

filmového dokumentu, 

 rozpočte na rok 2022. 

  

 

prof. Porubän informoval o:  

 priebehu prác v rámci rekonštrukcie vestibulu TUKE, 

 priebehu prác v rámci realizácie nového navigačného systému v interiéroch objektov TUKE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                           rektor TUKE 

 

zapísal: Ing. Pavol Kaleja, PhD.  


