
 
 

ZÁPIS Z ROKOVANIA VEDENIA  
zo dňa 10. marca 2020 

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

Harčár 
  
Neprítomní O/N: Porubän, Palša / 0 
 
 

ÚLOHY 

Úloha Mar. 1/2020 

Pripraviť návrh príkazu rektora ohľadom aktuálnej epidemiologickej situácie na Slovensku 
s usmerneniami pre zamestnancov a študentov. Zahrňujúci prechod na dištančnú metódu štúdia 
a informujúci slovenských študentov o nutnosti opustenia ubytovacích zariadení TUKE. 

     T: ihneď 
     Z: prof. Lumnitzer 
Úloha Mar. 2/2020 

Urobiť reálny monitoring ubytovaných študentov na internátoch TUKE a pripraviť informáciu pre 
zahraničných študentov ohľadom zotrvania na Slovensku.      

T: ihneď 
     Z: prof. Lumnitzer 
Úloha Mar. 3/2020 

Rozbehnúť proces zriadenia Komisie pre rozvoj, ktorá by mala pozostávať z reprezentantov univerzity, 
architektov a ďalších prizvaných hostí.      

T: 31.03.2020 
     Z: doc. Porubän 
 
INFORMÁCIE 

prof. Kmeť informoval o: 
 návrhoch Krízového štábu TUKE o ďalšom fungovaní univerzity, 
 pripravenosti na prechod univerzity na kombinovanú, príp. dištančnú metódu štúdia, 
 organizácii práce počas krízového režimu, 
 zrušení všetkých aktivít na športoviskách TUKE, 
 priebehu súťaže Košičan roka, kde bol do Siene slávy navrhnutý prof. Juraj Sinay, 
 navrhovaných spoluprácach zo zahraničných inštitúcií, 
 zabezpečení špeciálnych projektov a príprave objednávok pre ich materiálne fungovanie.  

 
prof. Lumnitzer informoval o: 

 návrhoch na fungovanie univerzity v najbližšom období dištančnou metódou, 
 aktuálnom stave na internátoch TUKE. 

 
doc. Hudák informoval o: 

 stretnutí ohľadom finančného plánu TIC Košice pre TUKE v hodnote 40 mil. €, 
3 centrá – biovedy, klinická medicína, materiály informačných vied, 

 v nadväznosti na alianciu Ulysseus bola TUKE zaradená do štyroch projektov. 
 
prof. Petráš informoval o: 

 výsledku výzvy Slovenskej akreditačnej agentúry, na ktorú sa prihlásilo vyše 1000 ľudí a cca 300 
bolo vybraných (z TUKE 15 ľudí). 
 
 



 
 

Ing. Behún informoval o: 
 fungovaní Ekonomického oddelenia v normálnom režime, 
 zabezpečení hygienických opatrení na pracoviskách TUKE, 
 centralizovaní pošti prostredníctvom podateľne, 
 preplácaní tzv. kapacitných projektov, 
 aktuálnom stave pri procese vyžiadaných korekcií, 
 zahájení kolektívneho vyjednávania na TUKE. 

   
prof. Pandula informoval o: 

 príprave konferencie odborov 5. mája 2020, 
 kontrole zaraďovania pracovníkov do platových tried. 
  

 
 

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

zapísal: Ing. Adrián Harčár, PhD. 


