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

DODATOK Č. 2
K ORGANIZAČNÉMU PORIADKU
TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH
Organizačný poriadok Technickej univerzity v Košiciach zo dňa 30.09.2019, ktorý nadobudol platnosť a účinnosť dňom
01.10.2019 v znení jeho Dodatku č. 1, sa po schválení v Akademickom senáte Technickej univerzity v Košiciach dňa
20.05.2021 číslo uznesenia 21/2021 mení a dopĺňa nasledovne:

1. V § 2 odsek 2 písm. c) vypúšťa sa číslo 1.
Doterajšie čísla 2 až 9 sa označujú ako čísla 1 až 8.

2. V § 3 odsek 9 vypúšťa sa písmeno f).
Doterajšie písmená g) až j) sa označujú ako písmená f) až i).
3. V § 4 odsek 2 bod 1. znie:
„1. ekonomický odbor (plánovanie financií, rozpočet a jeho rozpis, controlling, centrálne finančné a mzdové účtovníctvo,
evidencia majetku, daňová agenda, metodické usmerňovanie v oblasti financovania a personalistiky, styk so štátnou
pokladnicou a peňažnými ústavmi, pokladňa),“.
4. V § 4 odsek 2 bod 3. znie:
„3. odbor legislatívno-právny (komplexná právna agenda, poradenstvo a zastupovanie TUKE, zmluvné vzťahy, nájom
prebytočného majetku, nebytových priestorov, nájomných a služobných bytov, majetkovoprávne vysporiadanie
nehnuteľného majetku a jeho evidencia, ubytovanie zamestnancov, komplexná legislatíva, centrálne zverejňovanie
zmlúv, manažérstvo, správa registratúry TUKE),“.
5. Za § 7a sa vkladá nový § 7b, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 7b
Spoločné a záverečné ustanovenia k Dodatku č. 2
(1) Tento Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku TUKE s prílohou bol schválený v AS TUKE dňa 20.05.2021, číslo
uznesenia 21/2021.
(2) Tento Dodatok č. 2, ktorého predmetom je aj zmena organizačnej štruktúry TUKE, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tomuto
Organizačnému poriadku TUKE, nadobúda platnosť a účinnosť po registrácii Dodatku č. 12 k Štatútu TUKE, ktorý obsahuje
zmeny zapracované v tomto Dodatku č. 2.

6. V prílohe č. 1 „Organizačná štruktúra Technickej univerzity v Košiciach“ sa mení a dopĺňa text nasledovne:
a) vkladá sa nový nezávislý samostatný orgán „Akreditačná komisia“,
b) vkladá sa nový poradný orgán rektora „Akreditačná rada“,
c) v časti „Rektorát, Útvary riadené rektorom“, sa vkladá nový útvar v rámci Referátu marketingu „iCUBE“,
d) v časti „Prorektor pre vzdelávanie“ sa vypúšťa text „Inštitút celoživotného vzdelávania“.

Košice 21. 05. 2021

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.
rektor TUKE
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prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.
predseda AS TUKE
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