Vnútorný predpis TUKE v zmysle § 49 ods. 3 písm. e) Štatútu TUKE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DODATOK Č. 4
K ORGANIZAČNÉMU PORIADKU
TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH
Organizačný poriadok Technickej univerzity v Košiciach zo dňa 3.3.2008, ktorý nadobudol platnosť a účinnosť dňom
3.3.2008 v znení dodatku č. 1 schváleného Akademickým senátom Technickej univerzity v Košiciach dňa 22.2.2010,
ktorý nadobudol platnosť a účinnosť dňom 22.2.2010, dodatku č. 2 schváleného Akademickým senátom Technickej
univerzity v Košiciach dňa 21.5.2012 a ktorý nadobudol platnosť a účinnosť dňom 21.5.2012 a dodatku č. 3
schváleného Akademickým senátom Technickej univerzity v Košiciach dňa 29.9.2014 a ktorý nadobudol platnosť a
účinnosť dňom 1.10.2014, sa po schválení v Akademickom senáte Technickej univerzity v Košiciach dňa 1.6.2015 číslo
uznesenia 34/2015, mení a dopĺňa nasledovne:
1.

V § 2 ods. 2 písm d) sa na konci dopĺňa nový bod 9., ktorý znie:
„9. kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách,“.

2.

V § 3 ods. 4 sa za písm. d) dopĺňa nové písmeno e), ktoré znie:
„e) centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou.“.

3.

V § 3 ods. 5 sa slová „ods. 7 až 13 tohto paragrafu“ nahrádzajú slovami „ods. 7 až 12 tohto paragrafu“.

4.

V § 3 doterajšie odseky 6 až 13 sa označujú ako odseky 6 až 12 a znejú nasledovne:
„(6) Prorektori zastupujú rektora na týchto úsekoch činnosti univerzity:
a) inovácie a transfer technológií,
b) vzdelávanie,
c)
veda a výskum,
d) zahraničné vzťahy.
(7) Prorektor pre inovácie a transfer technológií riadi:
a) referát inovácií a transferu technológií,
b) referát projektov,
c) inkubátor,
d) ústav výpočtovej techniky
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.
(8) Prorektor pre inovácie a transfér technológií zastupuje rektora TUKE počas jeho neprítomnosti v plnom
rozsahu.
(9) Prorektor pre vzdelávanie riadi:
a) referát vzdelávania a projektov,
b) katedru jazykov,
c) katedru spoločenských vied,
d) katedru telesnej výchovy,
e) katedru inžinierskej pedagogiky,
f) inštitút celoživotného vzdelávania,
g) bezbariérové centrum,
h) centrum protidrogových a poradenských služieb,
i) záujmové štúdium tretieho veku (univerzita tretieho veku).
(10) Prorektor pre vedu a výskum riadi:
a) referát domácich a zahraničných projektov,
b) univerzitnú knižnicu,
c) referát vedy, výskumu a doktorandského štúdia.
(11) Prorektor pre zahraničné vzťahy riadi:
a) referát administratívy a ekonomiky zahraničných stykov,
b) referát medzinárodných dohôd a projektov,
c) referát mobilitných programov.
(12) Zmocnenec pre kvalitu riadi :
a) referát riadenia kvality,
b) Radu kvality TUKE,
c) špecialistu – koordinátora,
d) hlavného metrológa TUKE.“.

Doterajšie odseky 14 až 19 sa označujú ako odseky 13 až 18.
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5. V § 3 odsek 15 znie:
„(15) Útvary priamo riadené kvestorom sú:
a) sekretariát kvestora,
b) referát bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,
c) odbor hospodárskej správy a energetiky,
d) odbor rozvoja a výstavby
e) ekonomický odbor,
f) odbor legislatívno-právny,
g) správa športových, kultúrnych a rekreačných zariadení a záujmových združení.“.
6.

V § 4 odsek 2 znie:
„(2) Odborné útvary rektorátu sa členia nasledovne:
a) útvary, ktoré zabezpečujú celý rozsah svojej agendy centrálne pre všetky súčasti a pracoviská univerzity:
1. ekonomický odbor (centrálne finančné a mzdové účtovníctvo, dlhodobý a drobný majetok, plán a rozpočet,
rozpis rozpočtu, daňová agenda, metodické usmerňovanie v oblasti financovania a personalistiky, styk so
štátnou pokladňou),
2. odbor hospodárskej správy a energetiky (správa a údržba majetku, verejné obstarávanie a nákup, ochranné
pracovné pomôcky, vyraďovanie a likvidácia majetku, odpadové hospodárstvo, UVZ Herľany, energetika ),
3. odbor rozvoja a výstavby (investičné zámery, investičná výstavba, pasportizácia majetku),
4. odbor legislatívno-právny (komplexná právna agenda, poradenstvo a zastupovanie TUKE, zmluvné vzťahy,
dlhodobý nájom prebytočného majetku, nebytových priestorov, nájomných a služobných bytov, ubytovanie
zamestnancov, komplexná legislatíva, manažérstvo),
5. referát krízového manažmentu a ochrany osobných údajov (obrana, civilná ochrana, hospodárska
mobilizácia, ochrana utajovaných skutočností, ochrana osobných údajov),
6. referát kontroly a sťažností,
7. referát bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,
8. špecialista – koordinátor,
9. hlavný metrológ TUKE,
10. referát medzinárodných dohôd a projektov,
b) útvary, ktoré sú výkonnými útvarmi prorektorov a zmocnenca pre kvalitu, zabezpečujúce vymedzené činnosti
pre fakulty a okrem toho v plnom rozsahu zabezpečujú úlohy pre ostatné súčasti a pracoviská nepatriace pod
fakulty:
1. referát vzdelávania a projektov
2. referát vedy, výskumu a doktorandského štúdia,
3. referát domácich a zahraničných projektov,
4. referát inovácií a transferu technológií,
5. referát administratívy a ekonomiky zahraničných stykov,
6. referát mobilitných programov,
7. referát riadenia kvality,
c) informačné a kontaktné pracoviská:
1. kancelária rektora,
2. sekretariát kvestora,
3. centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou.“.

7.

V § 5 ods. 2 znie:
„(2) Príjem a triedenie zásielok, označovanie spisov, vyhotovovanie a odosielanie, ukladanie a skartáciu spisov
upravuje Registratúrny poriadok a registratúrny plán TUKE. Na TUKE s účinnosťou od 01.01.2015 je zavedený
elektronický systém správy registratúry.“.

8.

V § 7 sa za odsek 10 pripája nový odsek 11, ktorý znie:
„(11) Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku TUKE bol schválený v AS TUKE dňa 01.06.2015 číslo uznesenia
34/2015 a nadobúda účinnosť dňom 16.08.2015 s výnimkou bodov 1. a 7. tohto Dodatku, ktoré nadobúdajú
účinnosť dňom 02.06.2015.

V Košiciach dňa 25.05.2015

Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
rektor TUKE
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doc. RNDr. Dušan Olčák, CSc.
predseda AS TUKE
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