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

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––    1    ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

DODATOK Č. 3 
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 Dodatkov č. 1 a 2, sa po schválení v Akademickom senáte Technickej univerzity v Košiciach dňa 
29.11.2021 číslo uznesenia 49/2021 mení  a dopĺňa  nasledovne: 

 
 
 

1. V § 2 odsek 2 vypúšťa sa písmeno b).  
  
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e). 
 
 

2. V § 2 odsek 2 písmeno a) sa dopĺňa bod 3., ktorý znie: „ústav jazykov, spoločenských vied a akademického športu“. 
 

3. V § 2 odsek 2 písmeno b) bod  2. znie: „centrum sociálno-psychologickej podpory“. 
 
 

4. V § 3 odsek 9 znie: 
„(9)  Prorektor pre vzdelávanie v rozsahu a forme určenej rektorom TUKE riadi: 
a) úsek vzdelávania, ktorý tvorí: 

   - referát vzdelávania a projektov, 
      b)   ústav jazykov, spoločenských vied a akademického športu, 
      c)   bezbariérové centrum, 
      d)  centrum sociálno-psychologickej podpory, 
      e) záujmové štúdium tretieho veku/univerzita tretieho veku, 
      f) študentské domovy a jedálne.“. 

 
 

5. Za § 7b  sa vkladá nový § 7c, ktorý vrátane nadpisu znie:  
„§ 7b 

Spoločné a záverečné ustanovenia k Dodatku č. 3 
(1) Tento Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku TUKE s prílohou bol schválený v AS TUKE dňa 29.11.2021, číslo 

uznesenia 49/2021 a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2022. 
(2) AS TUKE uznesením č. 49/2021schválil vydanie úplného znenia tohto Organizačného poriadku TUKE.“. 

 
  
6. V prílohe č. 1 „Organizačná štruktúra Technickej univerzity v Košiciach“ sa mení a dopĺňa text nasledovne: 

a) v časti „Prorektor pre vzdelávanie“ sa vypúšťa text „Katedra jazykov, Katedra spoločenských vied, Katedra telesnej 
výchovy, Katedra inžinierskej pedagogiky“ a nahrádza sa textom „Ústav jazykov, spoločenských vied 
a akademického športu“. 

b) v časti „Prorektor pre vzdelávanie“  sa text „Psychologické a protidrogové centrum“ nahrádza textom „Centrum 
sociálno-psychologickej podpory“. 

 
 

Košice 30.11.2021 
 
 
 
 
 
 
         Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.               prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. 
       rektor TUKE                           predseda AS TUKE 


