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DODATOK č. 7 

K  PRACOVNÉMU PORIADKU 
TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH 

 
Pracovný poriadok Technickej univerzity v Košiciach zo dňa 1.4.2008  v znení dodatkov č. 1 až 6 sa po 

schválení v Akademickom senáte Technickej univerzity v Košiciach dňa 17.03.2014, číslo uznesenia 07/2014 a po 
udelení predchádzajúceho súhlasu Rady ZO OZ PŠaV na TUKE dňa 11.03.2014, číslo uznesenia 2/2014 mení a dopĺňa 
takto: 

 
 

1. V § 2 ods. 29 sa slová „428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov“ nahrádzajú 
slovami „122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.“.   
 
2. V § 2 ods. 36 znie:  

„ (36) V prípade, že zamestnanec nastupuje na pracovné miesto, na ktorom príde do styku s osobnými údajmi 
ostatných zamestnancov, zabezpečí priamy vedúci zamestnanec jeho poučenie prostredníctvom zodpovednej osoby 
poverenej výkonom dohľadu na ochranou osobných údajov na TUKE  o práci s osobnými údajmi v zmysle zákona č. 
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  tak, aby toto 
poučenie bolo vykonané pred uskutočnením jeho prvej operácie s týmito údajmi.“.  

 
3. V § 3 časť B.  ods. 9 sa slová „428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov“ nahrádzajú 
slovami „122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.“.   
 
4. V § 3 časť B. ods. 13 sa slová „428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov“ 
nahrádzajú slovami „122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení.“.   
 
5. V § 3 časť B. ods. 14 znie: 
     „(14) Zápis z výberového konania, ktorý obsahuje osobné údaje o všetkých prihlásených vrátane ich poradia vo 
výberovom konaní, podlieha ochrane osobných údajov v zmysle zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Uchádzač, ktorý sa výberového konania zúčastnil, môže 
zápis prečítať, prípadne si z neho urobiť výpisky, resp. žiadať o jeho kópiu, pričom osobné údaje ostatných uchádzačov 
nesmú byť sprístupnené s výnimkou, ak na sprístupnenie bol vyhlasovateľovi udelený písomný súhlas.. Vyhotovovanie 
kópií zápisu  so sprístupnením všetkých osobných údajov všetkých uchádzačov s výnimkou pre potreby súdu, resp. 
inšpektorátu práce je zakázané.“. 
 
6. V § 3 časť B. za odsek 16 sa pripájajú nové odseky 17 a 18, ktoré znejú: 

„(17) TUKE môže v predzmluvných vzťahoch, t.j. v rámci výberového konania spracúvať osobné údaje len na 
základe zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, 
osobitných zákonov (zák. č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov), alebo na základe súhlasu dotknutej osoby. Vyhlasovateľ výberového konania je 
pri realizácii výberového konania povinný dodržiavať platný Príkaz rektora týkajúci sa spracúvania osobných údajov 
vo výberovom konaní. 

 (18) Doklady a materiály, ktoré predložili uchádzači o zamestnanie a ktorí po ukončení výberového konania  
neboli prijatí do pracovného pomeru, im budú v súlade s § 17 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vrátené späť v lehote uvedenej v bode 15 tohto 
paragrafu. Vrátenie materiálov sa považuje za formu likvidácie osobných údajov.“. 

 
7. V § 29 sa za slovo „sťažnostiach“ vkladajú slová „v znení neskorších predpisov.“. 
 
8. V § 20 ods. 1 sa slová „stránke www.tuke.sk“ nahrádzajú slovami „webovom sídle TUKE.“. 

 
9. V § 20 sa dopĺňajú nové odseky 25 až 27, ktoré znejú: 

„(25) Rada ZO OZ PŠaV na TUKE udelila svoj predchádzajúci súhlas so znením dodatku č. 7  tohto  Pracovného 
poriadku TUKE dňa 11.03.2014, číslo uznesenia 2/2014. Rada ZO OZ PŠaV na TUKE zároveň udelila svoj 
predchádzajúci súhlas s vydaním úplného znenia tohto Pracovného poriadku TUKE. 

 (26) Akademický senát TUKE dňa 17.03.2014 číslo uznesenia 07/2014 schválil dodatok č. 7 tohto   Pracovného  
poriadku TUKE.  Akademický senát TUKE zároveň schválil vydanie úplného znenia tohto Pracovného poriadku 
TUKE. 
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        (27) Dodatok č. 7  tohto Pracovného  poriadku TUKE nadobúda účinnosť dňom 01.04.2014“. 
 
 
V Košiciach 10.03.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.                    doc. RNDr. Dušan Olčák, CSc.                                         
                                rektor TUKE                                                                        predseda AS TUKE 


