
Vnútorný predpis TUKE v zmysle § 49 ods. 3 písm. d) Štatútu TUKE 
________________________________________________________________________ 
 

DODATOK Č. 5   

K  PRACOVNÉMU  PORIADKU 
TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH 

 
Pracovný poriadok Technickej univerzity v Košiciach zo dňa 1.4.2008  v znení dodatkov č. 1 až 4 sa po 

schválení v Akademickom senáte Technickej univerzity v Košiciach dňa 21.5.2012, číslo uznesenia 18/2012 a po 
udelení predchádzajúceho súhlasu Rady ZO OZ PŠaV na TUKE dňa 15.5.2012, číslo uznesenia 7/2012 mení a dopĺňa 
takto: 

 
 

1. V § 2 odsek 23 znie: 
„(23) Bez výberového konania na miesto vysokoškolského učiteľa môže rektor alebo dekan najviac na jeden rok 
a) prijať zamestnanca do pracovného pomeru na kratší pracovný čas alebo 
b) uzatvoriť dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.“. 
 

2.  V § 2 odsek 27 druhá veta znie: 
„Oprávnené osoby, ktoré pri vykonávaní svojich pracovných činností s nimi prichádzajú do styku,  sú povinné 
zachovávať mlčanlivosť v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov.“ 

 
3. V § 4 odsek 9 sa na konci pripája táto veta: 

„Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do troch rokov alebo nad tri 
roky s  výskumným a umeleckým zamestnancom Technickej univerzity v Košiciach je možné v súlade s čl. 8 ods. 
2  písm f)  Kolektívnej zmluvy Technickej univerzity v Košiciach na rok 2012 (§ 48 ods. 4 písm. d/ ZP).“. 
 

4.  V § 8 odsek 3 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie: 
„h) dozerať na dodržiavanie zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov.“. 
 

5.      V § 20 sa za odsek 18 vkladajú nové odseky 19 až 21, ktoré znejú: 
         „(19) Rada ZO OZ PŠaV na TUKE udelila svoj predchádzajúci súhlas so znením dodatku č. 5  tohto  Pracovného 
poriadku TUKE dňa 15.5.2012, číslo uznesenia 7/2012. Rada ZO OZ PŠaV na TUKE zároveň udelila svoj 
predchádzajúci súhlas s vydaním úplného znenia tohto Pracovného poriadku TUKE. 
           (20) Akademický senát TUKE dňa 21.5.2012 číslo uznesenia 18/2012 schválil dodatok č. 5 tohto   Pracovného  
poriadku TUKE. Akademický senát TUKE zároveň schválil vydanie úplného znenia tohto Pracovného poriadku 
TUKE. 
           (21) Dodatok č. 5  tohto Pracovného  poriadku TUKE nadobúda  účinnosť dňom 1.6.2012.“. 
 
 
 
V Košiciach dňa 21.5.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.              doc. RNDr. Dušan Olčák, CSc.                                   
                                rektor TUKE                                                                           predseda AS TUKE 


