ZOZNAM PLATNEJ DOKUMENTÁCIE SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY

Organizačný útvar

TUKE

Druh dokumentu

Príkazy rektora

Identifikačné
číslo dokumentácie
PR 7/2004
PR/TUKE/04/05

PR/TUKE/05/06

PR/TUKE/04/07

PR/TUKE/04/09
PR/TUKE/01/12
PR/TUKE/04/12
PR/TUKE/01/13
PR/TUKE/03/13
PR/TUKE/07/13

F-OS/TUKE/M3/01-05/05-03

Názov

Dátum vydania

Doba platnosti

Revízia vykonaná
Dátum

Na vykonanie kontroly zamestnanca pri dočasnej
pracovnej neschopnosti
Zákaz poskytovania dokumentácie vytvorenej v rámci
projektu budovania SMK TUKE mimo interného
prostredia TUKE
Obmedzenia súvisiace so zavedením „Energetického
riadiaceho systému“ v podmienkach Technickej
univerzity v Košiciach v oblasti odberu elektrickej
energie
Pre zamestnancov TU v KE zaradených do nepretržitej
pohotovosti a plánu vyrozumenia pre plnenie
osobitných úloh
Riešenie krízových situácií na Technickej univerzite
v Košiciach (Zriadenie krízového štábu Technickej
univerzity v Košiciach)
Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
od 01.01.2012
Pravidlá na priebežné zisťovanie a hodnotenie kvality
vzdelávacích činností na TUKE
Na
zabezpečenie
technických,
organizačných
a personálnych opatrení pri spracúvaní osobných údajov
Zásada správnosti (pravdivosť a aktuálnosť) osobných
údajov
Odstránenie
nedostatkov
zistených
kontrolou
vykonanou v rámci Štátneho odborného dozoru nad
dodržiavaním zákona o archívoch a registratúrach

12.08.2004

stály

17.06.2005

stály

14.11.2006

stály

15.05.2018

stály

01.07.2009

stály

02.01.2012

stály

25.06.2012

stály

21.01.2013

stály

25.01.2013

stály

28.03.2013

do splnenia úloh
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Dátum zmeny
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Identifikačné
číslo dokumentácie

Názov

Dátum vydania

Doba platnosti

Zverejňovanie osobných údajov

18.04.2013

stály

PR/TUKE/13/13

Zabezpečenie ochrany osobných údajov pri spracúvaní
osobných údajov zamestnancov a študentov TUKE

15.11.2013

stály

PR/TUKE/14/13

Spracúvanie osobných údajov vo výberovom konaní

15.11.2013

stály

PR/TUKE/03/16

Vylúčenie zo štúdia

03.06.2016

stály

05.08.2016

stály

03.11.2016

stály

25.01.2018

do splnenia úloh

PR/TUKE/04/16
PR/TUKE/05/16

PR/TUKE/02/18

Opatrenia na odstránenie nedostatkov z kontroly
dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní
Osobitosti
právneho
postavenia
študentov
doktorandských študijných programov v dennej forme
Implementácia nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov na TUKE

PR/TUKE/03/18

Kamerové systémy na TUKE

20.02.2018

stály

PR/TUKE/05/18

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov

29.06.2018

stály

PR/TUKE/06/18

Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom
v ak. roku 2019/2020

08.10.2018

stály

PR/TUKE/01/19

Dizajn manuál TUKE

27.03.2019

stály

PR/TUKE/04/19

Ochrana osobných údajov v procese prípravy,
spracovania a realizovania projektov na TUKE

25.07.2019

stály

PR/TUKE/05/19

Ochrana osobných údajov pri správe registratúry TUKE

25.07.2019

stály

27.09.2019

stály

08.10.2019

stály

PR/TUKE/06/19
PR/TUKE/07/19

F-OS/TUKE/M3/01-05/05-03

Revízia vykonaná
Dátum

PR/TUKE/08/13

Publikovanie vstupov vedy a výskumu študentmi
doktorandského štúdia TUKE
Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom
v ak. roku 2020/2021
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Identifikačné
číslo dokumentácie

Názov

Dátum vydania

Doba platnosti

Organizačná zmena na Rektoráte TUKE k 01.04.2020

09.12.2019

do splnenia úloh

PR/TUKE/02/20

Vedecký identifikátor PUBLONS

12.02.2020

stály

13.05.2020

stály

04.06.2020

do odvolania

15.07.2020

do splnenia úloh

19.10.2020

stály

PR/TUKE/10/20
PR/TUKE/12/20
PR/TUKE/14/20
PR/TUKE/17/20

O ochrane osobných údajov v procese vykonávania
štátnych skúšok prostredníctvom videokonferencie
alebo inými prostriedkami IKT
O uvoľnení opatrení súvisiacich s rizikom ochorenia
COVID-19 spôsobeného koronavírusom
Vnútorný
systém
zabezpečovania
kvality
vysokoškolského vzdelávania. Postup pri jeho príprave.
Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom
v ak. roku 2021/2022

PR/TUKE/23/20

Organizačné zmeny na TUKE

18.11.2020

do splnenia úloh

PR/TUKE/03/21

Vedecký identifikátor ORCID

21.01.2021

stály

PR/TUKE/06/21

Uvoľnenie opatrení s rizikom ochorenia COVID-19
spôsobeného koronavírusom

23.04.2021

do odvolania

PR/TUKE/07/21

Čerpanie dovolenky v roku 2021 na TUKE

26.04.2021

do splnenia úloh

27.05.2021

do splnenia úloh

28.05.2021

do odvolania

29.06.2021

do splnenia úloh

01.09.2021

do splnenia úloh

14.10.2021

stály

09.11.2021

do splnenia úloh

PR/TUKE/08/21
PR/TUKE/09/21
PR/TUKE/10/21
PR/TUKE/11/21
PR/TUKE/12/21
PR/TUKE/14/21
F-OS/TUKE/M3/01-05/05-03

Revízia vykonaná
Dátum

PR/TUKE/09/19

Odstránenie nedostatkov zistených inventarizáciou
majetku a záväzkov na TUKE k 31.12.2020
Ďalšie uvoľňovanie opatrení súvisiacich s rizikom
ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom
Organizačné zmeny - II. etapa
Opatrenia súvisiace so zahájením akademického roka
2021/2022
Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom
v ak. roku 2022/2023
Vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov na
TUKE k 31.12.2021
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Identifikačné
číslo dokumentácie

Dátum:
11.11.2021

F-OS/TUKE/M3/01-05/05-03

Názov

Dátum vydania

Doba platnosti

Revízia vykonaná
Dátum

Vystavil:

Schválil:
Ing. Slávka Baľová
OLOM OLP
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Dátum zmeny

Výsledok

Zmena č.: 28
JUDr. Jarmila Ferenčíková
vedúca OLP

Dátum zmeny: 11.11.2021

