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DODATOK Č. 8
K ŠTATÚTU
TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH
Štatút Technickej univerzity v Košiciach zo dňa 3.10.2008, ktorý nadobudol platnosť dňa 23.10.2008 a účinnosť od
10.11.2008 v znení jeho dodatkov č. 1 až 7, sa po schválení v Akademickom senáte Technickej univerzity v Košiciach dňa
06.11.2017 číslo uznesenia 38/2017 mení a dopĺňa nasledovne:
1. V § 12 ods. 7 písm. c) sa slová „...odseku 7)“ nahrádzajú slovami „...odseku 6)“.
2. V § 26 ods. 2 a 3 znejú:
„(2) Počet pracovných miest na fakulte TUKE schvaľuje na návrh dekana fakulty akademický senát fakulty v zmysle §
28 ods. 2 písm. c) štatútu. V rámci fakulty je možné uskutočniť zmeny spočívajúce v zvýšení počtu pracovných miest
o 5%, a to bez nároku na zvýšenie dotácie pridelenej fakulte na príslušný kalendárny rok. Zmeny spočívajúce v znížení
počtu pracovných miest z dôvodov zabezpečenia efektívnosti práce sú v právomoci dekanov fakúlt o čom sú povinní
vopred informovať rektora TUKE.
(3) Organizačná štruktúra pracovných miest na fakulte TUKE je súčasťou organizačného poriadku fakulty TUKE a
obsahuje najmä počet súčastí na fakulte, počet a štruktúru všetkých pracovných miest v rámci jednotlivých fakúlt.“.
3. V § 28 ods. 2 písm. c) znie:
„c) určovanie počtu a štruktúry pracovných miest zamestnancov zaradených na fakulte; o náraste počtu zamestnancov
vyššom ako 5% oproti schválenej štruktúre pracovných miest na fakultách TUKE rozhoduje rektor po schválení v Rade
rektora TUKE a v súlade s dlhodobým zámerom TUKE; návrh na zníženie počtu pracovných miest z dôvodov
zabezpečenia efektívnosti práce je v právomoci dekanov fakúlt, o čom sú povinní vopred informovať rektora TUKE,“.
4. V § 32 ods. 4 znie:
„(4) Ďalšími pracoviskami s celoškolskou pôsobnosťou, ktorých činnosť je spravidla zabezpečovaná účelovými
dotáciami a zdrojmi získanými z vlastnej činnosti (§ 25, ods. 1, písm. f) tohto štatútu) sú:
a) inštitút celoživotného vzdelávania,
b) bezbariérové centrum,
c) konzultačné stredisko ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity pri TUKE,
d) inštitút regionálneho a komunálneho rozvoja,
e) univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva,
f) centrum pokročilých vizualizácií,
g) centrum výskumu účinnosti integrácie kombinovaných systémov obnoviteľných zdrojov energií,
h) kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách,
i) Univerzitný vedecký park TECHNICOM.“.
5. Za § 50d sa vkladá nový paragraf 50e, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 50e
Prechodné a záverečné stanovenia k Dodatku č. 8
(1) Fakulty TUKE zosúladia svoje štatúty a organizačné poriadky s § 26 a § 28 ods. 2 písm. c) tohto štatútu
najneskôr do 31. 03. 2018.
(2) Dodatok č. 8 k Štatútu TUKE bol schválený v AS TUKE dňa 06. 11. 2017 číslo uznesenia 38/2017. AS TUKE
uznesením č. 38/2017 zároveň schválil vydanie úplného znenia Štatútu TUKE.“.
V Košiciach dňa 06. 11. 2017

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
rektor TUKE

doc. RNDr. Dušan Olčák, CSc.
predseda AS TUKE
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