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Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Tento organizačný poriadok upravuje postavenie Tlmočníckeho ústavu pri Filozofickej 

fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „TÚ), jeho organizáciu 

a činnosť v súlade so Štatútom FF UPJŠ a Organizačným poriadkom FF UPJŠ. 

 

Článok 2 

Postavenie TÚ 

1. TÚ je organizačnou súčasťou FF UPJŠ a jeho postavenie ako účelového pracoviska FF 

UPJŠ vyplýva z čl. 13 ods. 1 a čl. 19 Štatútu FF UPJŠ a Organizačného poriadku FF 

UPJŠ. 

2. TÚ používa názov „Tlmočnícky ústav Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach“. TÚ môže používať skrátený názov „Tlmočnícky ústav FF UPJŠ“ 

alebo akronym „TÚ FF UPJŠ“. 

 

Článok 3 

Poslanie TÚ 

1. Náplňou činnosti TÚ je: 

a) plniť výlučne funkciu rezortného a metodického centra pre Ministerstvom 

spravodlivosti SR určené oblasti tlmočníckej a prekladateľskej činnosti: slovenský 

jazyk, anglický jazyk, francúzsky jazyk, latinský jazyk, nemecký jazyk, poľský 

jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk, ukrajinský jazyk; 

b) zabezpečovať odborné minimum tlmočníkov a prekladateľov; 



c) plniť činnosti, ktoré pre TÚ vyplývajú zo zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, 

tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení a príslušnej vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 490/2004 Z. z., 

ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch 

a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

 

Článok 4 

Riaditeľ TÚ 

1. Na čele TÚ stojí riaditeľ, ktorého menuje a odvoláva dekan FF UPJŠ na základe 

výberového konania. 

2. Riaditeľ riadi a organizuje činnosť TÚ a za plnenie svojich úloh zodpovedá dekanovi FF 

UPJŠ. 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

1. Tento organizačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia v AS FF 

UPJŠ. 

2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto organizačného poriadku stráca platnosť a účinnosť 

Organizačný poriadok Tlmočníckeho ústavu Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach zo dňa 

16. 04. 2007. 

3. Tento organizačný poriadok bol schválený na zasadnutí AS FF UPJŠ dňa 15. júna 2015. 

 

 

 

V Košiciach dňa 15. 06. 2015 

 

 

 

...................................................   ................................................... 

prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.    prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc. 

                dekanka FF UPJŠ       predsedníčka AS FF UPJŠ 

 


