
DODATOK Č. 2  

ŠTATÚTU FAKULTY MATERIÁLOV METALURGIE A RECYKLÁCIE 

TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH 
                                                                

 

Štatút Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach, 

schválený Akademickým senátom Technickej univerzity v Košiciach dňa 15.05.2017 

uznesením č. 18/2017, ktorý nadobúdol účinnosť dňom 01.07.2017 sa po schválení v 

Akademickom senáte Technickej univerzity v Košiciach mení a dopĺňa nasledovne: 
 
 

1. V § 2 ods. (4) sa zrušujú písm. a), b), c) a e). 

 

2. V § 3 sa ods. (5) nahrádza novým textom, ktorý znie: 

 „(5) Základným poslaním fakulty je prispievať k plneniu poslania univerzity 

uvedeného v § 4 štatútu univerzity, najmä poskytovať, organizovať a zabezpečovať 

vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch a uskutočňovať tvorivé 

vedecké bádanie.“ 

 

3. V § 3 sa ods. (6) nahrádza novým textom, ktorý znie: 

 „(6) Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch 

vysokoškolského vzdelávania s významným podielom študijných programov druhého a 

tretieho stupňa. Zoznam akreditovaných študijných programov všetkých troch stupňov sa 

nachádza na webovom sídle fakulty.“ 

 

4. V § 3 sa ods. (7) nahrádza novým textom, ktorý znie: 

 „(7) Súčasťou poslania fakulty je aj uskutočňovanie habilitačného konania a konania 

na vymenúvanie profesorov (inauguračné konanie) v odboroch habilitačného konania a 

inaugutačného konania, zoznam ktorých sa nachádza na webovom sídle fakulty.“ 

 

5. V § 4 sa ods. (3) nahrádza novým textom, ktorý znie: 

 „(3) Zoznam pracovísk je uvedený v organizačnom poriadku fakulty.“ 

 

6. V § 7 sa ods. (2) nahrádza novým textom, ktorý znie: 

 „(2) Maximálne počty pracovných miest na pracoviskách a ich základné členenie sa 

nachádzajú v organizačnom poriadku fakulty.“ 

 

7. V § 15 sa ods. (3) nahrádza novým textom, ktorý znie: 

 „(3) Kolégium dekana je poradný orgán dekana, ktorého členmi sú vedenie fakulty, 

vedúci vedecko-pedagogických pracovísk fakulty a predseda ZO OZ PŠaV fakulty. Právo 

zúčastňovať sa na zasadnutí kolégia dekana má i poverený zástupca komory študentov senátu 

fakulty. Na zasadnutie kolégia dekana je možné prizvať ďalších hostí. Dekan zvoláva 

kolégium dekana podľa potreby, spravidla raz za mesiac.“ 

 

8. V § 15 sa ods. (4) nahrádza novým textom, ktorý znie: 

 „(4) Rada kvality fakulty je poradným orgánom dekana. Činnosť rady kvality a jej 

zloženie sa riadi Štatútom rady kvality fakulty, v ktorom sú vymedzené základné úlohy, 

právomoci, zodpovednosť a organizačné začlenenie rady kvality. Štatút rady kvality fakulty 

spracuváva manažér kvality na fakulte, na schválenie ho senátu predkladá dekan.“ 
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9. Zrušujú sa § 20 a § 32. 
 

10. § 34 sa dopĺňa o ods. (7), ktorý znie: 

 „(7) Dodatok č. 2 Štatútu Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej 

univerzity v Košiciach bol schválený dňa 14.09.2020 senátom fakulty uznesením číslo 

43/2020 a dňa 12.10.2020 senátom univerzity uznesením číslo 33/2020. Týmto dátumom 

zároveň nadobúda účinnosť.“  

 

11. Zrušujú sa Príloha č. 1, Príloha č. 2, Príloha č. 3 a Príloha č. 5 Štatútu FMMR. 
 

 

V Košiciach dňa 12.10.2020   

 

 

 

 

 

doc. Ing. Iveta Vasková, PhD. 

dekanka fakulty 

 

 

 

doc. Ing. Gabriel Sučik, PhD. 

predseda senátu fakulty 

 

 

 

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.  

rektor univerzity 

 

 

 

prof. Ing. Roman Cimbala, PhD. 

predseda senátu univerzity 

 

  

 


