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DODATOK Č. 3 

K ZÁSADÁM  VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADZOVANIE  PRACOVNÝCH  MIEST 

VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV, PRACOVNÝCH MIEST VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV, FUNKCIÍ 

PROFESOROV, DOCENTOV A OSTATNÝCH VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV A  FUNKCIÍ VEDÚCICH 

ZAMESTNANCOV 

NA TECHNICKEJ UNIVERZITE V KOŠICIACH 

(Zásady výberového konania) 

 

Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest   vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných 

pracovníkov, funkcií profesorov, docentov a ostatných vysokoškolských učiteľov a funkcií vedúcich zamestnancov na 

Technickej univerzite v Košiciach  (Zásady výberového konania) zo dňa 3.3.2008, ktoré nadobudli platnosť 11.6.2008 

a účinnosť od 8.7.2008 v znení Dodatku č. 1, ktorý nadobudol platnosť 20.5.2013 a účinnosť od 21.5.2013, v znení Dodatku 

č. 2, ktorý nadobudol platnosť dňa 17.3.2014 a účinnosť od 18.3.2014, sa po schválení v Akademickom senáte Technickej 

univerzity v Košiciach dňa 24.9.2018, číslo uznesenia 21/2018 menia a dopĺňajú nasledovne: 

 

 

1. V § 3 odsek 5 sa na konci odseku dopĺňajú slová: „Menovací dekrét člena výberovej komisie okrem iného musí 

obsahovať povinnosť zachovávať  mlčanlivosť  o osobných   údajoch,  s ktorými  sa oboznámi  v rámci výberového 

konania podľa § 79 zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení.“. 
 

2. V § 3 ods. 9 sa za slová: „za dodržania“ vkladajú slová: „GDPR a“ a slová: „122/2013“ sa nahrádzajú slovami: 

„18/2018“. 

 

3. V § 4 sa za ods. 7 písm. b) vkladajú slová: „Menovací dekrét člena výberovej komisie okrem iného musí obsahovať 

povinnosť zachovávať  mlčanlivosť  o osobných   údajoch,  s ktorými  sa oboznámi  v rámci výberového konania podľa 

§ 79 zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.“. 
 

4. V § 5 odsek 2 sa slová: „zák. č. 122/2013“ nahrádzajú slovami: „zák. č. 18/2018“. 

 

5. V § 5 odsek 10 znie: 

„(10) Členovia výberovej komisie sú o priebehu konania a o výsledkoch výberového konania povinní zachovávať 

mlčanlivosť  v zmysle § 79 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení.“. 

 

6. V § 5 odsek 11 sa za slová: „v zmysle“ vkladajú slová: „GDPR a“ a slová: „122/2013“ sa nahrádzajú slovami: 

„18/2018“. 

 

7. V § 5 odsek 14 sa slová: „§ 17 ods. 1 zákona č. 122/2013“ nahrádzajú slovami: § 10 zákona č. 18/2018“. 

 

 

8. Za § 6b sa vkladá nový § 6c, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„§ 6c 

Záverečné ustanovenia k Dodatku č. 3 

(1) Dodatok č. 3 k Zásadám výberového konania bol schválený v AS TUKE dňa  24.09.2018, číslo uznesenia 21/2018 

a nadobúda účinnosť dňom  25.09.2018“. 

 

 
Košice 24.09.2018 

 

 

 

 

 

 

                    prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.                                               doc. RNDr. Dušan Olčák, CSc. 

                                   rektor TUKE                                                                       predseda AS TUKE 

 

 


