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POKYN DEKANA Č. PD/FMMR/01/19 
 

ORGANIZAČNÁ ZMENA 
NA FAKULTE MATERIÁLOV, METALURGIE A RECYKLÁCIE 

TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH 
OD 01.05.2020 

 
V súlade s §26 ods. 2 Štatútu Technickej univerzity v Košiciach v platnom znení, po schválení Dodatku č. 3 

k Organizačnému poriadku FMMR Akademickým senátom FMMR dňa 09.12.2019 uzn. č. 56/2019, ktorým bola schválená 
nová organizačná štruktúra a počty zamestnancov na fakulte od 01.05.2020, po predchádzajúcom prerokovaní s  Výborom 
základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri FMMR TUKE dňa 28.11.2019, uzn. číslo 
44/6/2019  vykonávam nasledovné kroky organizačnej zmeny, ktorej účelom je zabezpečenie efektívnosti práce: 
 

I. 
 
1) zrušujem štyri (4) pracovné miesta pedagogických zamestnancov vo funkcii profesor: 3x na Ústave materiálov 

a inžinierstva kvality (ďalej iba „UMIK“); 1x na Ústave recyklačných technológií (ďalej iba „URT“) 

2) zrušujem sedem (7) pracovných miest pedagogických zamestnancov vo funkcii docent: 3x na UMIK; 2x na Ústave 
metalurgie (ďalej iba „UMET“); 2x na URT 

3) zrušujem päť (5) pracovných miest pedagogických zamestnancov vo funkcii  odborný asistent: 2x na UMIK; 1x na 
UMET; 2x na URT 

4) zrušujem všetkých päť (5) pracovných miest vedecko-výskumných zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním na 
FMMR, (netýka sa to pracovných miest vedecko-výskumných zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním, 
financovaných z projektov): 1x UMIK; 3x UMET; 1x URT 

5) zrušujem útvar pokladňa na dekanáte FMMR a zároveň zrušujem pracovné miesto THZ – pokladník, referent 
pre financovanie v počte jeden (1) 

6) na dekanáte FMMR zriaďujem nový útvar „prevádzka a spoločné dielne“ (ďalej iba „PREV“) 

7) presúvam pracovné miesta THZ v celkovom počte štyri (4) z URT na dekanát FMMR pod útvar PREV, špecifikácia 
pracovných miest: 1x technik pre vzdelávacie činnosti; 1x laborant výskumu a vývoja; 2x remeselník výskumu 
a vývoja 

8) presúvam jedno (1) pracovné miesto THZ z UMIK na dekanát FMMR pod útvar PREV, špecifikácia pracovného 
miesta: 1x remeselník  

9) zrušujem štyri (4) pracovné miesta THZ  na UMIK, špecifikácia pracovných miest: 1x technik výskumu a vývoja, 1x 
remeselník; 1x technik; 1x hospodárka-sekretárka odd.PDaSP 

10) zrušujem štyri (4) pracovné miesta THZ na UMET, špecifikácia pracovných miest: 1x technik výskumu a vývoja; 1x 
remeselník; 1x technik pre vzdelávacie činnosti; 1x laborant výskumu a vývoja 

11) zrušujem dve (2) pracovné miesta THZ  na URT, špecifikácia pracovných miest: 1x technik pre vzdelávacie činnosti; 
1x laborant 

 

II. 

1) Počas realizácie organizačnej zmeny nariaďujem dôsledne dodržiavať Zákonník práce, Kolektívnu zmluvu TUKE na 
rok 2019, resp. 2020 po jej prípadnom schválení, a súvisiace vnútorné predpisy TUKE 

2) Táto organizačná zmena nadobúda účinnosť dňom 01.05.2020. 

 

 


