
 
 

ZÁPIS Z ROKOVANIA VEDENIA  
zo dňa 21. septembra 2020 

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

Zibrinyi, Palša, Harčár 
  
Neprítomní O/N: / 0 
 
 

ÚLOHY 

Úloha Sep. 1/2020 

Odoslať návrh TUKE – Bezbariérové centrum na ocenenia Košickým samosprávnym krajom. 

     T: 30.09.2020 
     Z: Ing. Harčár 
Úloha Sep. 2/2020 

Zriadiť Monitorovaciu komisiu TUKE na posudzovanie aktuálnej epidemiologickej situácie na univerzite 
a pripraviť menovacie dektréty. 

     T: ihneď 
     Z: prof. Lumnitzer 
 
UZNESENIA 

Uznesenie Sep. 1/2020 

Vedenie TUKE súhlasí so zriadením „Monitorovacej komisie TUKE“ za účelom monitorovania aktuálnej 
epidemiologickej situácie na TUKE. 
 

INFORMÁCIE 

prof. Kmeť informoval o: 
 podpise memoranda o založení Centra výskumu vodíkových technológií, 
 intenzívnych prácach na dvoch centrách výskumu v BA a KE, 
 návrhu TUKE na ocenenia KSK, 
 otvorení Letnej univerziády na Žilinskej univerzite 05.10.2020, 
 stretnutí s košickým pomocným biskupom a novým riaditeľom Univerzitného pastoračného 

centra v Košiciach, 
 liste s ponukou pre materskú školu od vydavateľstva Zvonček , 
 online konferencii k procesu akreditácie, 
 pozvánke na MH SR k tematike jadrovej energetiky na Slovensku, 
 partnerstvách v programe Horizont Europe, kde má momentálne záujem FEI TUKE, 
 korekciách v publikačnej činnosti.  

 
prof. Lumnitzer informoval o: 

 aktuálnej pandemickej situácii na TUKE a o počtoch pozitívnych v karanténnych zariadeniach, 
 rôznych otázkach na spôsob výučby na TUKE, ktoré sú plne v kompetencii fakúlt, 
 zavádzaní semaforového systému na fakultách TUKE, 
 potrebe založenia Monitorovacej komisie TUKE a o menách členov, 
 aktuálnych počtoch zapísaných študentov na TUKE, 
 zriadení informačnej linky TUKE ohľadom pandémie COVID – 19. 

 
 
 
 



 
 

prof. Čižmár informoval o: 
 zastúpení Centra digitálnych asociácií v UVP TECHNICOM. 

 
prof. Hudák informoval o: 

 kompletizácii podkladov ohľadom architektonickej štúdie novej budovy. 
 
prof. Cimbala informoval o: 

 prebiehaní doplňujúcich volieb do AS TUKE na niektorých fakultách. 
 

PhDr. Zibrinyi informoval o: 
 prijatí piatich sťažností a dvoch anonymných podnetov na pracovníkov TUKE. 

 
Ing. Behún informoval o: 

 poverení revíziou personálnych a mzdových prostriedkov, ktorá bude aj témou najbližšieho 
zasadnutia Klubu kvestorov, 

 aktuálnom procese prideľovania prostriedkov na rekonštrukcie internátov, 
 ekonomickom audite TUKE, 
 plánovaní recertifikačného auditu TUKE v decembri 2020, 
 priebehu korešpondenčného hlasovania Správnej rady TUKE, 
 navrhovanej sumy na odpredaj areálu na Popradskej ulici vo výške 1,25 mil. €, 
 uvoľnení prostriedkov vo výške 2,5 mil. € ohľadom COVID opatrení na Slovensku. 

  
 
 
 

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

zapísal: Ing. Adrián Harčár, PhD. 


