
 
 

ZÁPIS Z ROKOVANIA VEDENIA  
zo dňa 6. júla 2020 

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

Palša, Harčár 
  
Neprítomní O/N: Porubän / 0 
 
 

V čase od 10. 03. – 06. 07. 2020 zasadnutia Vedenia TUKE nahrádzali rokovania Krízového štábu TUKE, 
na ktorých boli riešené a prijímané opatrenia súvisiace s obmedzeniami a usmerneniami Ústredného 
krízového štábu SR a vlády SR – spojené s epidemiologickou situáciou spôsobenou šírením 
koronavírusu COVID - 19. 

 
ÚLOHY 

Úloha Júl 1/2020 

Pripraviť návrh príkazu rektora ohľadom povinnosti TUKE vypracovať vnútorný predpis upravujúci 
vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a zriadenia Akreditačnej rady 
TUKE. 

     T: 15.07.2020 
     Z: prof. Lumnitzer 
UZNESENIA 

Uznesenie Júl 1/2020 

Vedenie TUKE schvaľuje „Správa o hodnotení výkonnosti systému manažérstva kvality na TUKE za rok 
2019“ a súhlasí s „Opatreniami vyplývajúcimi zo záverov Správy o hodnotení výkonnosti systému 
manažérstva kvality na TUKE za rok 2019 na rok 2020“. 
 

INFORMÁCIE 

prof. Kmeť informoval o: 
 stretnutí zástupcov výskumných univerzít V7 a SAV u ministra školstva, 
 nových materiáloch Digitálne Slovensko a Priemysel 21, 
 príprave nových výziev ohľadom COVID – 19 a výziev APVV, 
 požiadavkách na kompenzáciu v rámci pandémie, 
 distribuovaní kapitálových prostriedkov na univerzity, 
 premietnutí šetrenia v rámci rezortu školstva a samotných škôl, 
 nových štandardách Slovenskej akreditačnej agentúry a potrebe prípravy Vnútorného systému 

zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, 
 návšteve generálneho riaditeľa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, 
 príprave prezentácie projektu TIP na KSK 16. 07. 2020, 
 príprave architektonickej štúdie budovy TUKE v rámci projektu TIP, 
 stretnutí s podpredsedom vlády a ministrom hospodárstva SR Richardom Sulíkom, 
 uzávierke v súťaži Falling Walls Lab Slovakia 2020, 

 
prof. Čižmár informoval o: 

 11. kole súťaže startupov na TUKE (7 prijatých), od roku 2016 to bolo už vyše 100 projektov, 
 EU 2020 pozvánke – pokračovanie RIS 3, 
 potrebe prípravy dôvodovej správy – v akých oblastiach sa spája meno M. R. Štefánika s TUKE. 

 
 
 
 



 
 

prof. Lumnitzer informoval o: 
 ukončení 1. kola rušenia študijných programov, 
 aké majú direktívy na Univerzite Komenského ohľadom očakávanej druhej vlny pandémie. 

 
Ing. Behún informoval o: 

 nedávnej kontrole z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na TUKE, 
 dotáciách kapitálových výdavkov, ktoré išli na polovicu, 
 zatepľovacích prácech na budove PK 14, 
 zasadnutí výboru Slovenského futbalového zväzu, kde sa rozhoduje o postupe FK Slávie TUKE 

do 3. ligy, 
 prebiehajúcej súťaži na odpredaj areálu na Popradskej ulici.  

   
doc. Hudák informoval o: 

 ukončení možnosti uplatnenia inštitútu vyššej moci v rámci mobilitných programov, ktoré už 
od 16.06. nebudú preplácané. 

 
prof. Petráš informoval o: 

 príprave zasadnutia Vedeckej rady TUKE 10.07.2020 o 10.00 h, 
 opätovnom zriadení atestizačnej komisie, 
 stretnutí s riaditeľom univerzitnej knižnice ohľadom registrácie publikačnej činnosti, 
 potrebe prekladov šablón posudkov pre zahraničných študentov, 
 plánovanom menovaní nových profesorov prezidentkou SR 14.07.2020. 

 
 
 
 

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

zapísal: Ing. Adrián Harčár, PhD. 


