
DODATOK Č. 3  

ORGANIZAČNÉHO PORIADKU 

FAKULTY MATERIÁLOV METALURGIE A RECYKLÁCIE 

TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH 
                                                                

 

Organizačný poriadok Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity 

v Košiciach, schválený Akademickým senátom fakulty dňa 09.05.2017 uznesením č. 32/2017, 

ktorý nadobúdol účinnosť dňom 01.07.2017 sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
 

 

1. V §13 ods. (3) písm. e) sa za koniec bodu 1. pridáva: 

„ vrátane všetkých činností súvisicich s uzatváraním, evidenciou a výplatou dohôd 

o mimopracovnej činnosti,“. 

 

 

2. V §13 ods. (3) písm. f) sa za koniec bodu 8. pridávavajú body 9. a 10. v znení: 

„     9.   vykonáva všetky činnosti súvisiace s vedením pokladničných operácií a hotovostným  

             platobným stykom, 

     10.   vykonáva kompletnú evidenciu dane z pridanej hodnoty na vstupe a výstupe, 

             vypracováva príslušné výkazy a daňové priznanie,“. 

 

 

3. V §13 ods. (3) sa bez náhrady ruší písm. g). 

 

 

4. V §13 ods. (3) sa za písm. h) vkláda písm. i) v znení: 

„i)   prevádzka a spoločné dielne 

1. zabezpečuje práce technického a remeselného charakteru pre všetky pracoviská 

fakulty, vrátane obsluhy vybraných vyhradených technických zariadení,  

2. zabezpečuje technické a podporné činnosti vo všetkých oblastiach pôsobenia 

fakulty, najmä v pedagogickom procese a vo vedecko-výskumných aktivitách pre 

všetky pracoviská fakulty,“. 

 

 

5. V §15 sa bez náhrady rušia ods. (2) písm. e) bod 4. a ods. (3) písm. e) bod 3. 

 

 

6. § 16 sa dopĺňa odsekom (6), ktorý znie: 

 „(6) Dodatok č. 3 Organizačného poriadku Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie 

Technickej univerzity v Košiciach bol schválený dňa 09.12.2019 senátom fakulty uznesením 

číslo 56/2019 s účinnosťou od 01.05.2020“ . 

 

 

7. Ruší sa Príloha č. 1a s názvom: „Schéma organizačnej štruktúry Fakulty materiálov, 

metalurgie a recyklácie“ a nahrádza sa Prílohou č. 1b s rovnakým názvom. 
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8. Ruší sa Príloha č. 2 s názvom: „Úplná organizačná štruktúra pracovných miest 

Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach“ 

a nahrádza sa Prílohou č. 2a s rovnakým názvom. 

 

 

 

V Košiciach dňa 09.12.2019   

 

 

 

 

 

doc. Ing. Iveta Vasková, PhD. 

dekanka fakulty 
 doc. Ing. Gabriel Sučik, PhD. 

predseda senátu fakulty 

  



Príloha č. 1b 
Schéma organizačnej štruktúry Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie

LEGENDA

priame riadenie

metodické riadenie

DEKAN

Prodekan

pre vonkajšie vzťahy a 

marketing

Prodekan

pre vzdelávanie
Tajomník

Sekretariát
Referát pre vedu, inovácie

a medzinárodné vzťahy
Referát financovania Počítačové centrum

Študijný referát Personálny referát
Prevádzka a spoločné 

dielne

Referát pre vonkajšie vzťahy a 

marketing

Oddelenie

materiálového inžinierstva

Prodekan

pre vedu, inovácie a 

medzinárodné vzťahy

Oddelenie

plastických deformácií a 

simulácií procesov

Oddelenie

integrovaných systémov 

riadenia

Oddelenie 

hutníctva a zlievarenstva

Oddelenie

tepelnej techniky a 

plynárenstva

Oddelenie

nekovových materiálov

ÚSTAV

MATERIÁLOV A 

INŽINIERSTVA KVALITY

Administratívno 

hospodársky útvar

ÚSTAV

METALURGIE

ÚSTAV RECYKLAČNÝCH 

TECHNOLÓGIÍ

Administratívno 

hospodársky útvar

Administratívno 

hospodársky útvar

Oddelenie

spracovania odpadov

Oddelenie

environmentálnej analýzy



Príloha č. 2a  

Úplná organizačná štruktúra pracovných miest Fakulty materiálov, metalurgie a 

recyklácie Technickej univerzity v Košiciach 
 

 
 

 tvoriví zamestnanci ostatní  

 prof doc OA THZ  

Ústav materiálov a inžinierstva kvality 2 10 10 3 25 

Ústav metalurgie 5 9 10 3 27 

Ústav recyklačných technológií 2 6 7 3 18 

Dekanát - - - 15+1* 15+1* 

 9 25 27 24+1* 85+1* 

 
 
prof  profesor (funkčné miesto) 
doc  docent (funkčné miesto) 
OA  odborný asistent 
THZ  technicko-hospodársky zamestnanec 
 
* pracovný pomer dekana – úradníka na dekanáte (vyplýva zo zákona) 
 

 

 


