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DODATOK Č. 7  

K ORGANIZAČNÉMU   PORIADKU 

TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH 
 

 

Organizačný poriadok Technickej univerzity v Košiciach zo dňa 3.3.2008, ktorý nadobudol platnosť a účinnosť dňom 

3.3.2008 v znení dodatku č. 1 schváleného Akademickým senátom Technickej univerzity v Košiciach dňa 22.2.2010, 

ktorý nadobudol platnosť a účinnosť dňom 22.2.2010, dodatku č. 2 schváleného Akademickým senátom Technickej 

univerzity v Košiciach dňa 21.5.2012 a ktorý nadobudol platnosť a účinnosť dňom 21.5.2012, dodatku č. 3 schváleného 

Akademickým senátom Technickej univerzity v Košiciach dňa 29.9.2014, nadobudol platnosť a účinnosť dňom 

1.10.2014, dodatku č. 4 schváleného Akademickým senátom Technickej univerzity v Košiciach dňa 1.6.2015, dodatku č. 

5 schváleného v Akademickom senáte Technickej univerzity v Košiciach dňa 23.11.2015 a ktorý nadobudol platnosť a 

účinnosť dňom 01.01.2016, dodatku č. 6 schváleného v Akademickom senáte Technickej univerzity v Košiciach dňa 

15.05.2017 a ktorý nadobudol platnosť a účinnosť dňom 01.07.2017, sa po schválení v Akademickom senáte Technickej 

univerzity v Košiciach dňa 06.11.2017 číslo uznesenia 39/2017, mení  a dopĺňa  s účinnosťou od 01.12.2017 

nasledovne:  

 

 

1. V § 2 ods. 2 písm. d) znie: 

„d) pracoviská s celoškolskou pôsobnosťou, ktorých činnosť je spravidla zabezpečovaná účelovými dotáciami 

a zdrojmi získanými z vlastnej činnosti: 

1. inštitút celoživotného vzdelávania, 

2. bezbariérové centrum,   

3. konzultačné stredisko ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity pri TUKE, 

4. inštitút  regionálneho a komunálneho rozvoja, 

5. univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva, 

6. centrum pokročilých vizualizácií, 

7. centrum výskumu účinnosti integrácie kombinovaných systémov obnoviteľných zdrojov energií, 

8. kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách, 

9. Univerzitný vedecký park TECHNICOM,“. 

 

 

2. V § 3 ods. 7 znie: 

„(7)  Prorektor pre inovácie a transfer technológií riadi: 

a)     referát inovácií a transferu technológií, 

b)    referát projektov, 

c)    ústav výpočtovej techniky 

d)    Univerzitný vedecký park TECHNICOM, 

e)    univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva, 

f)    centrum pokročilých vizualizácií, 

g)    centrum výskumu účinnosti integrácie kombinovaných systémov obnoviteľných zdrojov energií, 

h)    kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách.“. 

 

 

3. V § 7 sa za odsek 13 pripája nový odsek 14, ktorý znie: 

„(14) Dodatok č. 7 k Organizačnému poriadku TUKE bol schválený v AS TUKE dňa  06. 11. 2017 číslo uznesenia 

39/2017 a nadobúda účinnosť dňom 01.12.2017.“.
 

 V Košiciach dňa  06. 11. 2017 
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