ŠTATÚT LETECKEJ FAKULTY TUKE

Strana 1 z 22

ŠTATÚT
LETECKEJ FAKULTY
TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH
Akademický senát Technickej univerzity v Košiciach v zmysle § 9 ods. 1 písm. b),
§ 33 ods. 2 písm. a) a § 33 ods. 5 Zákona NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
schválil tento Štatút Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach ako jej
vnútorný predpis.

PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§1
Základné ustanovenia
(1) Rozkazom prezidenta republiky zo dňa 20.6.1972 bola v zmysle § 55 ods. 4
Zákona Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky
č. 19/1966 Zb. o vysokých školách, s účinnosťou od 1.9.1973 zriadená Vysoká
vojenská letecká škola Slovenského národného povstania v Košiciach. Vo svojej
činnosti nadväzovala na dlhoročné tradície a skúsenosti predchádzajúcich leteckých
škôl a učilíšť.
(2) Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 185/1993 Zb. bola Vysoká
vojenská letecká škola SNP premenovaná na Vysokú vojenskú školu letectva
generála Milana Rastislava Štefánika.
(3) Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z.z. bola Vysoká
vojenská škola letectva generála Milana Rastislava Štefánika premenovaná
na Vojenskú leteckú akadémiu generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach.
(4) Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 455/2004 Z.z. sa Vojenská
letecká akadémia generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach od 1.9.2004
zlúčila s Technickou univerzitou v Košiciach. Letecká fakulta Technickej univerzity
v Košiciach bola zriadená rozhodnutím Akademického senátu Technickej univerzity
v Košiciach dňa 13.12.2004 s účinnosťou od 1.2.2005.
(5) Štatút Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „štatút LF“) je
vypracovaný v súlade so Zákonom NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“) a v súlade so Štatútom Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „štatút
TUKE“).
(6) Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „fakulta“ alebo „LF“)
je súčasťou Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „TUKE“).
Adresa LF je:
Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach,
Rampová 7, 041 21 Košice.
Anglický názov LF je: Faculty of Aeronautics of Technical University of Košice.
Webové sídlo LF je: www.tuke.sk/lf
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§2
Postavenie a poslanie LF
(1) LF je súčasťou TUKE, ktorá je verejnou vysokou školou. Vzťah LF k TUKE
upravuje štatút TUKE a vnútorné predpisy LF podľa § 37 ods. 2 štatútu LF.
(2) Orgány akademickej samosprávy LF majú právo v mene TUKE rozhodovať
a konať vo veciach stanovených zákonom a § 28 štatútu TUKE, v súlade
s právomocami, ktoré im boli delegované.
(3) Predstaviteľom LF je dekan LF (ďalej len „dekan“). Zástupcami dekana
oprávnenými konať v mene LF na dekanom zverených úsekoch sú prodekani
a tajomník fakulty.
(4) LF poskytuje, organizuje a zabezpečuje vzdelávanie v študijných programoch
všetkých troch stupňov vysokoškolského vzdelávania. Štúdium na LF sa uskutočňuje
v nadväznosti na činnosti LF v oblasti vedy a techniky v súlade s aktuálnym stavom
rozvoja.
(5) Vysokoškolské vzdelávanie sa na LF poskytuje, organizuje a zabezpečuje
v akreditovaných študijných programoch, zoznam ktorých je uvedený v Prílohe č. 1
štatútu LF.
(6) Základné zásady ekonomického zabezpečenia a hospodárenia LF sú
realizované v zmysle § 28 ods. 2 štatútu TUKE, § 39 až 41 štatútu TUKE a Prílohou
č. 2 štatútu TUKE.
(7) Vnútorné vzťahy na LF sa riadia platnými legislatívnymi normami, štatútom
TUKE, vnútornými predpismi TUKE (§ 49 štatútu TUKE), štatútom LF a vnútornými
predpismi LF (§ 37 štatútu LF).
(8) Základným poslaním LF je prispievať k plneniu poslania TUKE podľa § 4 štatútu
TUKE najmä v oblasti leteckej techniky, letectva a kozmonautiky a s nimi súvisiacej
problematiky. Najdôležitejšou súčasťou poslania LF je poskytovať, organizovať
a zabezpečovať
vysokoškolské
vzdelávanie
a celoživotné
vzdelávanie
a uskutočňovať tvorivé vedecké bádanie v oblastiach leteckého strojárstva, leteckej
elektrotechniky, konštrukcie, opráv a prevádzky leteckej techniky, riadenia leteckej
prevádzky, riadenia a zabezpečenia leteckej dopravy a s nimi súvisiacej
problematiky.
(9) Pri plnení svojho poslania vychádza LF zo svojho dlhodobého zámeru vo
vzdelávacej, výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti fakulty (ďalej len
„dlhodobý zámer LF“) vypracovaného v súlade s dlhodobým zámerom TUKE.
(10) Súčasťou poslania LF je tiež uskutočňovať habilitačné konania a konania na
vymenúvanie profesorov v odboroch, zoznam ktorých je uvedený v Prílohe č. 2
štatútu LF.
(11) V súvislosti s plnením svojho základného poslania vykonáva LF aj výskumnú,
vývojovú, podnikateľskú, obchodnú a ďalšiu tvorivú činnosť a poskytuje ďalšie
vzdelávanie.
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DRUHÁ ČASŤ
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA FAKULTY
§3
Členenie LF
(1)

LF má tieto pracoviská:
(a) Vedecko-pedagogické pracoviská,
(b) Dekanát LF (ďalej len „D-LF“).

(2) Pracoviská LF zriaďuje, zlučuje, nariaďuje ich splynutie, rozdeľuje a zrušuje
dekan so súhlasom Akademického senátu LF (ďalej len „AS LF“). Obdobne sa
ustanovuje aj názov pracoviska.
(3) Organizačná štruktúra LF a základná charakteristika pracovísk podľa § 3, ods. 1
štatútu LF je uvedená vo vnútornom predpise LF (Organizačný poriadok LF).
(4) Organizáciu a riadenie LF a jeho pracovísk určuje Organizačný poriadok LF,
ktorý na návrh dekana schvaľuje AS LF. Organizačný poriadok LF vydáva dekan.
(5) Pracoviská LF spolupracujú v oblasti vzdelávania, vedeckého bádania a iných
činností.
§4
Vedecko-pedagogické pracoviská LF
(1) Vedecko-pedagogické pracoviská sú základnými organizačnými zložkami LF,
ktorých základnou úlohou je najmä:
(a) poskytovať, organizovať a zabezpečovať výučbu predmetov na základe
tvorivého vedeckého bádania v oblastiach svojho odborného pôsobenia
v jednotlivých stupňoch a formách štúdia, a tak prispievať
k vysokoškolskému vzdelávaniu študentov LF,
(b) uskutočňovať vedecký výskum.
(2) Vedecko-pedagogické pracoviská môžu v súlade s predpismi o podnikateľskej
činnosti vykonávať expertíznu, podnikateľskú a obchodnú činnosť a poskytovať
ďalšie vzdelávanie, v rozsahu a za podmienok určených v štatúte TUKE.
(3) Predstaviteľom vedecko-pedagogického pracoviska je vedúci pracoviska,
spravidla vedúci katedry. Jeho postavenie a pôsobnosť upravuje § 18 ods. 3 štatútu
LF.
§5
Dekanát LF
(1) D-LF je výkonným hospodársko-správnym a informačným pracoviskom fakulty.
Pripravuje podklady pre rokovania a rozhodovanie akademických orgánov
a vedúcich zamestnancov LF a zabezpečuje ich výkon. Je výkonným pracoviskom
v oblasti administratívnych prác na úseku študijnej a pedagogickej, vedeckovýskumnej, hospodárskej a personálnej činnosti a v oblasti rozvoja a zahraničných
stykov fakulty. Organizáciu, pôsobnosť a riadenie dekanátu a jeho vzťah k ďalším
súčastiam LF určuje Organizačný poriadok LF.
(2) Činnosť D-LF organizuje a riadi tajomník fakulty a za svoju činnosť zodpovedá
dekanovi. Postavenie a pôsobnosť tajomníka fakulty upravuje § 17 štatútu LF.
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§6
Organizačná štruktúra pracovných miest na LF
(1) Počet pracovných miest na LF schvaľuje AS LF na návrh dekana tak, aby počet
pracovných miest bol v súlade s § 26 ods. 2 a s § 28 ods. 2 písm. c) štatútu TUKE.

TRETIA ČASŤ
AKADEMICKÁ SAMOSPRÁVA LF
§7
Akademická obec LF
(1) Akademická obec LF je základom akademickej samosprávy LF. V súlade
s vnútorným predpisom LF volí a odvoláva členov AS LF. Skladá sa zo
zamestnaneckej a študentskej časti.
(2) Zamestnaneckú časť akademickej obce LF tvoria vysokoškolskí učitelia
a výskumní pracovníci zaradení na LF, ktorí sú s LF v pracovnom pomere na:
(a) ustanovený týždenný pracovný čas,
(b) kratší pracovný čas a súčasne sú v pracovnom pomere s LF z dôvodu
účasti na výskumných projektoch, pričom súhrn týchto pracovných
pomerov dáva ustanovený týždenný pracovný čas na LF.
(3) Študentskú časť akademickej obce
inžinierskeho a doktorandského štúdia na LF.

LF

tvoria

študenti

bakalárskeho,

(4) Člen akademickej obce LF je zároveň členom príslušnej časti akademickej obce
TUKE.
§8
Orgány akademickej samosprávy LF
(1)

Orgány akademickej samosprávy LF sú:
(a) Akademický senát LF,
(b) Dekan LF,
(c) Vedecká rada LF (ďalej len „VR LF“),
(d) Disciplinárna komisia pre študentov.

(2)

Na riešení úloh spojených s riadením fakulty a jej zložiek sa podieľajú tiež:
(a) poradné orgány dekana,
(b) prodekani,
(c) tajomník,
(d) vedúci vedecko-pedagogických pracovísk LF.
§9
Akademický senát LF

(1) AS LF je samosprávnym zastupiteľským orgánom LF, ktorý má 12 (dvanásť)
členov, z toho jednu tretinu tvoria študenti.
(2)

AS LF sa člení na zamestnaneckú časť a na študentskú časť.
(a) Členov zamestnaneckej časti AS LF volia v priamych tajných voľbách
členovia zamestnaneckej časti akademickej obce LF a počet jej členov je
8 (osem).
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Členov študentskej časti AS LF volia v priamych tajných voľbách členovia
študentskej časti akademickej obce LF a počet jej členov je 4 (štyri).
Členom zamestnaneckej časti AS LF môže byť len člen zamestnaneckej
časti akademickej obce LF.
Členom študentskej časti AS LF môže byť len člen študentskej časti
akademickej obce LF.
O záležitostiach, týkajúcich sa výhradne len jednej časti AS LF rozhodujú
jednotlivé časti AS LF samostatne.

(3) Funkcia člena AS LF je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana,
prodekana, kvestora a tajomníka fakulty.
(4) Spôsob voľby členov AS LF upravuje vnútorný predpis LF (Zásady volieb do
AS LF).
(5)

Členstvo v AS LF je dobrovoľné a nezastupiteľné.

(6)

Funkčné obdobie členov AS LF je najviac štvorročné.

(7)

Zasadnutia akademického senátu LF sú verejné.

(8) Dekan, alebo v jeho zastúpení prodekan alebo tajomník LF a rektor TUKE majú
právo vystúpiť na zasadnutí v súlade s rokovacím poriadkom AS LF, kedykoľvek o to
požiadajú. Na žiadosť dekana alebo rektora je predseda AS LF povinný
bezodkladne, najneskôr však do 14 (štrnástich) dní, zvolať zasadnutie AS LF. Ak tak
predseda AS LF neurobí, zvolá zasadnutie AS LF dekan.
(9)

Členstvo v akademickom senáte LF zaniká:
(a) skončením funkčného obdobia člena,
(b) vymenovaním člena do niektorej z funkcií uvedených v odseku 3,
(c) skončením členstva v zamestnaneckej časti akademickej obce LF,
(d) prerušením štúdia člena študentskej časti AS LF,
(e) skončením štúdia člena študentskej časti AS LF, ak nepožiadal
o pozastavenie členstva v AS LF podľa odseku 11,
(f) nezapísaním sa na štúdium na LF, najneskôr v posledný deň určený na
zápis prijatých uchádzačov o štúdium v príslušnom akademickom roku, ak
ide o člena s pozastaveným členstvom,
(g) uplynutím 6 (šiestich) mesiacov odo dňa pozastavenia členstva; to neplatí,
ak k obnoveniu členstva došlo v tejto lehote,
(h) vzdaním sa funkcie člena,
(i) odvolaním člena z funkcie akademickou obcou; dôvody odvolania
a postup pri voľbe a odvolaní určuje vnútorný predpis LF (Zásady volieb
do AS LF),
(j) smrťou člena.

(10) Ak zaniklo členovi AS LF členstvo pred skončením funkčného obdobia podľa
ods. 9 písm. b) až j), zvolí zodpovedajúca časť akademickej obce na uvoľnené
miesto nového člena AS LF, ktorého funkčné obdobie trvá do konca funkčného
obdobia člena, ktorému členstvo predčasne zaniklo.
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(11) Člen študentskej časti AS LF, ktorý nie je študentom doktorandského študijného
programu, môže pred riadnym skončením štúdia písomne požiadať predsedu AS LF
o pozastavenie členstva v AS LF. Členstvo sa pozastaví odo dňa nasledujúceho po
dni riadneho skončenia jeho štúdia. Členstvo sa obnoví dňom, keď sa opäť stane
členom študentskej časti akademickej obce LF, ak z iných dôvodov dovtedy
nezaniklo. Člen, ktorý má pozastavené členstvo, sa považuje za neprítomného na
rokovaní AS LF.
§ 10
Pôsobnosť akademického senátu LF
(1)

Akademický senát LF:
(a) schvaľuje na návrh dekana vnútorné predpisy LF podľa § 37 ods. 2 písm.
a), b), e) a f) štatútu LF,
(b) schvaľuje na návrh predsedu AS LF vnútorné predpisy LF podľa § 37
ods. 2 písm. c) a d) štatútu LF,
(c) volí kandidáta na dekana, prípadne navrhuje odvolanie dekana z funkcie
a schvaľuje návrh rektora TUKE na odvolanie dekana (§ 28 ods. 3
zákona); ak LF nemá dekana, navrhuje rektorovi TUKE osobu, ktorá má
byť poverená výkonom funkcie dekana do vymenovania nového dekana,
najviac však na obdobie 6 (šesť) mesiacov,
(d) schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov,
(e) schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie členov VR LF,
(f) schvaľuje návrh rozpočtu LF, ktorý predložil dekan a kontroluje nakladanie
s finančnými prostriedkami LF,
(g) schvaľuje Dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej alebo
v ďalšej tvorivej činnosti LF (ďalej len „dlhodobý zámer LF“) vypracovaný
v súlade s dlhodobým zámerom TUKE, predložený dekanom po
prerokovaní vo VR LF, ako aj jeho aktualizáciu,
(h) schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení LF
predloženú dekanom,
(i) pred schválením vo VR LF prerokúva návrh študijných programov, ktoré
má uskutočňovať LF, predložený dekanom,
(j) schvaľuje podmienky prijatia na štúdium študijných programov
uskutočňovaných LF, predložené dekanom,
(k) vyjadruje sa o návrhu dekana na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie
alebo zrušenie pracovísk LF,
(l) volí zástupcov LF do Rady vysokých škôl a Študentskej rady vysokých
škôl (§ 107 ods. 3 a ods. 4 zákona),
(m) raz za rok podáva akademickej obci LF správu o svojej činnosti, ktorú
zverejní na webovom sídle LF najmenej na 4 (štyri) roky,
(n) vyjadruje sa k návrhom rektora TUKE na úkony podľa § 41 ods. 1 písm. a)
až c) zákona týkajúcich sa prevodu majetku alebo zriadenia vecného
bremena, alebo predkupného práva na majetok, ktorý slúži na plnenie
úloh LF pred ich predložením na schválenie AS TUKE,
(o) plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi TUKE alebo LF.

(2) AS LF sa v otázkach uvedených v odseku 1 písm. c), d), e) a l) uznáša tajným
hlasovaním a v ostatných otázkach uvedených v odseku 1 rozhoduje tajným
hlasovaním, ak o tajnom hlasovaní v danej veci rozhodne.
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(3) Členovia AS LF majú právo podávať písomné návrhy na kandidátov na rektora
TUKE predsedovi AS TUKE.
(4) Členovia AS LF rozhodujú o prerokovávaných veciach nezávisle. Za svoju
činnosť zodpovedajú akademickej obci LF.
(5) Členovia AS LF sú povinní oboznámiť členov akademickej obce LF na
pracovisku, na ktorom pôsobia, s plánovaným programom rokovania AS LF
a s uzneseniami AS LF.
(6) Člen AS LF má právo interpelovať dekana a prodekanov LF, ktorí sú povinní
zaujať stanovisko ihneď alebo písomne do 14 (štrnástich) dní.
(7) AS LF si volí svojho predsedu a dvoch podpredsedov, jedného zo
zamestnaneckej časti a jedného zo študentskej časti AS LF priamym tajným
hlasovaním. Na zvolenie je potrebné získať v tajnom hlasovaní najmenej 7 (sedem)
hlasov.
(8) Rokovanie AS LF zvoláva jeho predseda alebo podpredseda. Zasadnutia sa
uskutočňujú podľa potreby, najmenej dvakrát za semester.
(9) Rokovanie AS LF sa riadi Rokovacím poriadkom AS LF, ktorý je vnútorným
predpisom LF. AS LF zverejňuje uznesenia zo svojich zasadnutí na webovom sídle
LF najneskôr do 7 (siedmich) dní po zasadnutí AS LF.
(10) Predseda AS LF je členom Vedenia LF a Kolégia dekana LF (§15 ods. 2 a 3
štatútu LF) a má právo zúčastňovať sa na rokovaní VR LF.
(11) Činnosť AS LF finančne a administratívne zabezpečuje dekan z prostriedkov
fakulty. AS LF má právo využívať zariadenia LF, ktoré sú nevyhnutné pre jeho
činnosť.
§ 11
Dekan LF
(1) Dekan je predstaviteľom LF, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach LF. Dekan je
v pracovnom pomere s TUKE, v ktorom je zaradený na LF. Skončenie pracovného
pomeru vzťahujúceho sa na výkon funkcie dekana je podmienené predchádzajúcim
skončením výkonu funkcie dekana. Vo veciach podľa § 23 ods. 1 zákona koná
v mene TUKE.
(2)

Dekan zodpovedá za svoju činnosť AS LF.

(3) Dekan zodpovedá rektorovi za svoju činnosť vo veciach, v ktorých koná v mene
TUKE (§ 23 ods. 1 zákona), za hospodárenie LF a za svoju ďalšiu činnosť v rozsahu
určenom vnútornými predpismi TUKE.
(4) Dekana vymenúva a odvoláva rektor na návrh AS LF. Rektor vymenuje za
dekana kandidáta navrhovaného AS LF, ak to nie je v rozpore so zákonom. AS LF
podá návrh na odvolanie dekana vždy, ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný
trestný čin, ak mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody, alebo ak dekan
požiada o uvoľnenie z funkcie.
(5) Z vlastného podnetu môže rektor TUKE so súhlasom AS LF odvolať dekana, ak
dekan:
(a) závažným spôsobom neplní svoje povinnosti,
(b) hrubo alebo opakovane porušil zákony, iné všeobecne záväzné právne
predpisy, vnútorné predpisy TUKE alebo LF,
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(c)
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vážne poškodil záujem TUKE alebo LF.

(6) Ak AS LF opakovane nesúhlasí s návrhom rektora na odvolanie dekana alebo
sa k návrhu nevyjadrí do 30 (tridsiatich) dní odo dňa, keď o to rektor požiadal, môže
rektor odvolať dekana so súhlasom AS TUKE, ak bola naplnená najmenej jedna
z podmienok podľa predchádzajúceho odseku 5.
(7) Predseda AS LF môže kandidovať na funkciu dekana po skončení funkcie
predsedu AS LF.
(8) Funkčné obdobie dekana je štvorročné. Na LF môže tá istá osoba vykonávať
funkciu dekana najviac dve funkčné obdobia po sebe. Po odvolaní dekana, alebo po
predčasnom skončení výkonu funkcie dekana, vykonáva do vymenovania nového
dekana funkciu dekana osoba poverená rektorom TUKE na návrh AS LF.
(9)

Dekan predkladá AS LF na schválenie návrh rozpočtu LF.

(10) Dekan vykonáva právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch u zamestnancov
TUKE zaradených na LF v rozsahu a za podmienok určených v štatúte LF.
(11) Medzi kompetencie dekana ďalej patrí vykonávanie nasledovných činností:
(a) v súlade s Poriadkom výberového konania TUKE vymenúva a odvoláva
vedúcich zamestnancov LF,
(b) vydáva a zverejňuje platnosť vnútorných predpisov LF uvedených v § 37
ods. 2, štatútu LF,
(c) stanovuje spôsob svojho zastupovania počas svojej neprítomnosti,
(d) koordinuje plnenie programu činností zameraných na riešenie
koncepčných a ťažiskových otázok vzdelávania, výskumu, rozvoja
a riadenia fakulty,
(e) koordinuje spoluprácu medzi pracoviskami LF,
(f) na návrh VR LF predkladá VR TUKE návrhy na udelenie titulu „doctor
honoris causa“ významným domácim aj zahraničným osobnostiam,
(g) predkladá rektorovi TUKE návrhy na udeľovanie medailí TUKE (§ 46
štatútu TUKE).
(12) Zásady voľby kandidáta na dekana a spôsob prijatia návrhu na jeho odvolanie
sú stanovené v Prílohe č. 3 štatútu LF.
§ 12
Spôsob predkladania a prerokovávania dokumentov predkladaných
dekanom LF
(1) Agendu, ktorá je v schvaľovacej kompetencii AS LF s výnimkou vnútorných
predpisov LF podľa § 37 ods. 2 pís. c) a d) štatútu LF, predkladá na rokovanie dekan
alebo ním poverený člen Vedenia LF (§ 15 ods. 2 štatútu LF), rešpektujúc plán
zasadaní AS LF.
(2) Agendu podľa § 12 ods. 1 štatútu LF musí AS LF prerokovať na svojom
najbližšom plánovanom zasadaní alebo na svojom mimoriadnom zasadaní.
V prípade, že sa nestihne prerokovať celá agenda, AS LF rozhodne o ďalšom
termíne prerokovania.
(3) V prípade, že AS LF neschváli návrh predložený dekanom, dekan môže
požiadať o opakované prerokovanie pôvodného návrhu s doplneným odôvodnením
alebo môže predložiť upravený návrh.
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(4) Vo veciach, ktoré AS LF prerokúva, má konečnú rozhodovaciu právomoc
dekan.
(5) Vo veciach, ktoré AS LF schvaľuje, má konečnú rozhodovaciu právomoc AS
LF.
§ 13
Vedecká rada LF
(1) Členov VR LF vymenúva a odvoláva so súhlasom AS LF dekan. Funkčné
obdobie členov VR LF je štvorročné.
(2) Členmi VR LF sú významní odborníci z oblastí, v ktorých LF uskutočňuje
vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Najmenej jednu
štvrtinu a najviac jednu tretinu členov VR LF tvoria osoby, ktoré nie sú členmi
akademickej obce TUKE.
(3)

Predsedom VR LF je dekan.

(4)

Pôsobnosť VR LF je vymedzená § 30 zákona.

(5)

Rokovanie VR LF sa riadi Rokovacím poriadkom VR LF.
§ 14
Disciplinárna komisia LF

(1) Disciplinárna komisia LF prerokúva disciplinárne priestupky študentov
zapísaných v študijnom programe uskutočňovanom na LF a predkladá návrh na
rozhodnutie dekanovi.
(2) Disciplinárna komisia LF má 6 (šesť) členov. Polovicu členov tejto komisie
tvoria študenti. Členov disciplinárnej komisie LF a jej predsedu vymenúva dekan
z radov členov akademickej obce LF po schválení AS LF.
(3) Činnosť Disciplinárnej komisie LF sa riadi Rokovacím poriadkom disciplinárnej
komisie TUKE.
§ 15
Poradné orgány dekana LF
(1)

Poradnými orgánmi dekana sú:
(a) Vedenie LF,
(b) Kolégium dekana LF,
(c) Rada kvality LF,
(d) Komisie a pracovné skupiny dekana LF.

(2)

Vedenie LF je poradný orgán dekana, ktorého členmi sú:
(a) dekan,
(b) prodekani,
(c) tajomník,
(d) predseda AS LF.

Kolégium dekana LF je poradný orgán dekana, ktorého členmi sú:
(a) Vedenie LF,
(b) vedúci vedecko-pedagogických pracovísk.
Na zasadnutie môže dekan prizvať aj ďalších hostí. Dekan zvoláva Kolégium dekana
LF podľa potreby, spravidla raz za mesiac.
(3)

Strana 10 z 22

ŠTATÚT LETECKEJ FAKULTY TUKE

Rada kvality LF je poradný orgán dekana, ktorého členmi sú:
(a) Vedenie LF,
(b) manažér kvality LF,
(c) ďalší odborníci pre oblasť kvality.
Činnosť Rady kvality LF sa riadi Štatútom rady kvality LF.
(4)

(5) Dekan môže zriaďovať aj ďalšie poradné orgány, ktorými sú komisie a pracovné
skupiny dekana. Členov komisií a pracovných skupín dekana menuje a odvoláva
dekan.
§ 16
Prodekani LF
(1) Dekana zastupujú v ním určenom rozsahu prodekani. Počet prodekanov a ich
kompetencie sú definované v Organizačnom poriadku LF.
(2) Prodekanov vymenúva a odvoláva po schválení AS LF dekan. Za svoju činnosť
zodpovedajú dekanovi, ktorému sú priamo podriadení.
(3)

Funkcia prodekana je nezlučiteľná s funkciou člena AS TUKE a AS LF.

(4)

Funkčné obdobie prodekana je štvorročné.

(5) Na LF môže tá istá osoba vykonávať funkciu prodekana fakulty najviac dve po
sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(6) Na začiatku nového funkčného obdobia alebo pri odvolaní prodekana, je
prodekan povinný odovzdať svoju funkciu spolu s celou písomnou agendou svojmu
nástupcovi.
§17
Tajomník LF
(1) Tajomník zabezpečuje a zodpovedá za hospodársky a správny chod LF.
Priamo riadi pracoviská stanovené Organizačným poriadkom LF. Je priamo
podriadený dekanovi a v súlade s prenesenou právomocou na zverených úsekoch
koná v mene LF.
(2) Postavenie tajomníka definuje Organizačný poriadok LF. Počas neprítomnosti
zastupuje tajomníka pracovník LF, ktorého určí dekan.
(3) Tajomník v súlade so závermi AS LF, rozhodnutiami akademických
funkcionárov LF a v rozsahu určenom dekanom metodicky usmerňuje, koordinuje
a kontroluje činnosť pracovísk LF v oblasti rozpočtu, personálneho zabezpečenia,
hospodárenia a právnych predpisov. Sleduje dodržiavanie mzdovej a finančnej
disciplíny na LF a zodpovedá za výkon spisovej a archívnej služby.
(4) Tajomník spolupracuje s prodekanmi v oblastiach hospodárskeho
a prevádzkového zabezpečenia činností zverených im podľa § 16 štatútu LF a podľa
rozhodnutia dekana.
(5) V oblasti rozpočtu a hospodárenia činnosť tajomníka metodicky usmerňuje
a koordinuje kvestor TUKE (§ 22, ods. 3 štatútu TUKE).
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§ 18
Vedúci zamestnanci LF
(1) Vedúcimi zamestnancami LF sú tajomník a vedúci vedecko-pedagogických
pracovísk LF. Vedúci zamestnanci sú priamo podriadení a za svoju činnosť
zodpovedajú dekanovi.
(2) Povinnosti vedúcich zamestnancov upravuje Pracovný poriadok TUKE
a Organizačný poriadok LF. Funkcie vedúcich zamestnancov fakulty sa obsadzujú
výberovým konaním. Spôsob výberového konania na funkcie vedúcich
zamestnancov LF určuje Pracovný poriadok TUKE prostredníctvom Zásad
výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov,
pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií
vedúcich zamestnancov na TUKE. Vedúcich zamestnancov LF vymenúva
a odvoláva dekan.
(3) Vedúci vedecko-pedagogického pracoviska je predstaviteľom pracoviska, ktoré
riadi. Vedúci vedecko-pedagogického pracoviska:
(a) koná vo všetkých oblastiach pôsobnosti pracoviska v rozsahu určenom
Organizačným poriadkom LF a v rozsahu delegovanom dekanom LF,
(b) je
zodpovedný
za
obsah
a uskutočňovanie
vzdelávacej
a vedeckovýskumnej činnosti na pracovisku v súlade s dlhodobým
zámerom LF,
(c) je zodpovedný za uskutočňovanie ďalších činností na pracovisku
vyplývajúcich z poslania a z dlhodobého zámeru LF,
(d) je zodpovedný za kvalifikačný rast a kvalifikačnú štruktúru zamestnancov
pôsobiacich na pracovisku,
(e) je zodpovedný za zverený majetok a hospodárenie s ním a rozhoduje
o použití finančných prostriedkov vyčlenených pre pracovisko z rozpočtu
fakulty, ako aj z prostriedkov získaných podnikateľskou činnosťou
pracoviska v zmysle platných predpisov,
(f) predkladá dekanovi návrhy na štrukturálne usporiadanie pracoviska, ktoré
riadi,
(g) predkladá dekanovi návrh dlhodobého zámeru vo vzdelávacej, výskumnej,
vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti pracoviska vypracovaný v súlade
s dlhodobým zámerom LF, jeho aktualizáciu a výročnú správu o jeho
plnení v termíne a forme stanovenej dekanom.

ŠTVRTÁ ČASŤ
OBLASTI SAMOSPRÁVNEJ PÔSOBNOSTI LF
§ 19
Dlhodobý zámer rozvoja
(1) Dlhodobý zámer rozvoja LF v oblasti vzdelávacej, vedeckej, výskumnej,
vývojovej, podnikateľskej a ďalšej tvorivej činnosti (ďalej len „dlhodobý zámer LF“) je
základným programovým dokumentom LF, ktorý vychádza z Dlhodobého zámeru
TUKE.
(2) Dlhodobý zámer LF a jeho aktualizáciu schvaľuje AS LF po jeho prerokovaní vo
VR LF.
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§ 20
Štúdium na LF a spôsoby ukončenia štúdia
(1) Podmienky prijatia na štúdium podľa študijných programov, ktoré zabezpečuje
LF, priebeh štúdia, štipendiá, školné a poplatky spojené so štúdiom a jeho ukončenie
sa uskutočňujú v zmysle § 6, § 12 a § 13 štatútu TUKE.
(2) LF zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných študijných
programoch, ktorých zoznam je uvedený v Prílohe č. 1 štatútu LF.
§ 21
Akademické tituly a doklady o absolvovaní štúdia
(1) Podmienky udeľovania akademických titulov a príslušných
absolventom štúdia na LF sa riadia ustanoveniami § 7 štatútu TUKE.

dokladov

§ 22
Ďalšie vzdelávanie
(1) LF v oblastiach svojho pôsobenia poskytuje aj ďalšie vzdelávanie, ktoré je
koordinované prodekanom pre vzdelávanie LF. Organizačne ho zabezpečuje
Študijný referát, spravidla v spolupráci s vedecko-pedagogickými pracoviskami LF,
ktoré garantujú odborný obsah poskytovaného vzdelávania.
§ 23
Garanti štúdia, garanti pre habilitačné a vymenúvacie konania na LF
(1) Za garanta sa považuje vysokoškolský učiteľ LF, ktorý je za garanta uznaný
Akreditačnou komisiou pri vyjadrovaní sa o spôsobilosti TUKE uskutočňovať na LF:
(a) študijný program, oprávňujúci udeľovať jeho absolventom akademický titul
(§ 82, ods. 2 pís. a) zákona),
(b) habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov (§ 82, ods. 2
pís. c) zákona).
(2) Na LF pôsobia garanti bakalárskych, inžinierskych a doktorandských študijných
programov a garanti pre habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov.
Zoznam garantov pôsobiacich na LF zverejňuje dekan LF.
(3) Garant študijného programu vypracúva návrh príslušného študijného programu
a vypracúva návrh hodnotenia úrovne poskytovaného vysokoškolského vzdelávania
v príslušnom študijnom programe. Návrhy pripravuje garant v spolupráci s vedúcimi
vedecko-pedagogických pracovísk LF, ktoré zabezpečujú výučbu v príslušnom
študijnom programe. Tieto návrhy spolu s písomným stanoviskom garanta predkladá
dekanovi vedúci vedecko-pedagogického pracoviska, na ktorom garant pôsobí.
Administratívne činnosti súvisiace s vypracovávaním návrhov koordinuje garant
a zúčastnené vedecko-pedagogické pracovisko si ich zabezpečuje samostatne.
(4) Garant doktorandského študijného programu je spravidla členom odborovej
komisie v príslušnom odbore doktorandského štúdia (§ 54, ods. 17 zákona).
§ 24
Vedecko-výskumná činnosť na LF
(1) LF vykonáva v súlade so svojím zameraním výskumnú, vývojovú alebo ďalšiu
tvorivú činnosť.
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(2) Hlavné poslanie LF v oblasti vedy a techniky ako súčasti TUKE je v súlade
s hlavným poslaním TUKE, ktoré je stanovené zákonom (§ 1 ods. 1, ods. 3 a ods. 4
pís. d) a k); § 2 ods. 11 a 12), štatútom TUKE (§ 4 ods. 1 a 2 pís. b)) a štatútom LF.
(3) Súčasťou poslania LF v oblasti vedy a techniky je tiež uskutočňovať vedecké
bádanie a vykonávať základný, aplikovaný a poznávací výskum v oblastiach
pôsobnosti LF podľa štatútu LF s cieľom:
(a) zverejňovať výsledky dosiahnuté v oblasti vedeckého bádania formou
publikačnej činnosti a formou prednášok na vedeckých a odborných
podujatiach,
(b) implementovať výsledky dosiahnuté v oblasti vedeckého bádania
v primeranej forme do vzdelávania poskytovaného na LF,
(c) aplikovať výsledky dosiahnuté v oblasti vedeckého bádania a poznatky
akumulované v ľudských zdrojoch LF na riešenie úloh výskumu a vývoja
pre podnikateľské subjekty a subjekty štátnej správy a samosprávy.
(4) Činnosť v oblasti vedeckého výskumu a vývoja patrí medzi základné pracovné
povinnosti vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov LF. Rozsah
a charakter ich pôsobnosti v oblasti výskumu a vývoja je upravený § 75 a § 80
zákona. Činnosť v oblasti vedeckého výskumu a vývoja na LF sa uskutočňuje
v súlade s akademickou slobodou vedeckého bádania a tvorivej činnosti.
(5) LF vytvára v rámci svojich možností primerané podmienky pre vedeckú činnosť
svojich učiteľov, výskumných pracovníkov a študentov a je otvorená pre spoluprácu
s ďalšími subjektmi pôsobiacimi v oblasti vedy, techniky, podnikateľskej činnosti, ako
aj v oblasti štátnej správy a samosprávy.
(6) LF môže uzatvárať právne vzťahy s inými právnymi subjektmi v záujme
realizácie a obchodného využitia výsledkov výskumnej a vývojovej činnosti, v súlade
s vnútornými predpismi TUKE a s vnútornými predpismi LF, v rozsahu a za
podmienok určených v štatúte TUKE v zmysle delegovania právomocí.
§ 25
Vedecký časopis LF
(1) So zámerom podporovať zverejňovanie výsledkov dosiahnutých v oblasti
vedeckého bádania formou publikačnej činnosti vydáva LF vedecký časopis Acta
Avionica (ďalej len „vedecký časopis LF“).
(2) Za odbornú úroveň vedeckého časopisu LF zodpovedá Redakčná rada
vedeckého časopisu LF (ďalej len „RR“). Členstvo v redakčnej rade je čestné,
dobrovoľné a nezastupiteľné.
(3) Redakčná rada je organizačne zložená z Vedeckej redakčnej rady (ďalej len
„VRR“) a ďalších externých členov.
(4) Predsedu a členov VRR na návrh dekana schvaľuje VR LF. Ďalších členov RR
na návrh predsedu VRR schvaľuje dekan.
§ 26
Zahraničná spolupráca
(1) LF môže v súlade so zákonom a štatútom TUKE (§ 10 štatútu TUKE)
nadväzovať zahraničné styky a uzatvárať zmluvy so zahraničnými subjektmi. Zmluvy,
ktoré uzatvára LF, podpisuje za fakultu dekan.
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(2) Zmluvy so zahraničnými subjektmi musia byť v súlade so všeobecnými
právnymi predpismi. Koordinácia a registrácia zahraničných stykov sa zabezpečuje
na úrovni TUKE.
§ 27
Výročné správy, hodnotenie činnosti LF
(1) Dekan raz za rok predkladá po prerokovaní vo VR LF Výročnú správu o činnosti
LF a Výročnú správu o hospodárení LF na schválenie AS LF.
(2) Po schválení v AS LF výročné správy uvedené v § 27 ods. 1 štatútu LF
predkladá dekan akademickej obci LF.
(3) Závery výročných správ sa využívajú v riadiacej činnosti a na účely aktualizácie
dlhodobého zámeru LF.
(4) Na LF sa pravidelne hodnotí vzdelávacia, vedecká, výskumná, vývojová,
podnikateľská činnosť, zahraničná spolupráca a ďalšie tvorivé činnosti v súlade
s dlhodobým zámerom LF. Hodnotenie vykonáva najmä VR LF (§ 30 ods. 1 pís. b)
a ods. 2 zákona).
(5) Na LF sa vyhodnocuje kvalita poskytovaného vysokoškolského vzdelávania.
Podrobnosti o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania upravuje
vnútorný predpis TUKE.

PIATA ČASŤ
ŠTUDENTI A ZAMESTNANCI LF
§ 28
Študenti
(1) Postavenie študenta zapísaného na štúdium na LF (ďalej len „študent“) je
vymedzené v § 69 až 71 zákona.
(2) Postup pri zavinenom porušení povinností študenta rieši § 72 zákona
a Disciplinárny poriadok TUKE pre študentov. Konanie o disciplinárnom priestupku
sa uskutočňuje pred Disciplinárnou komisiou LF.
(3) Rozhodovanie v záležitostiach týkajúcich sa akademických práv a povinností
študenta je v pôsobnosti TUKE a LF (§ 23 ods. 1 písm. c) zákona).
(4) Študentom sa stáva uchádzač prijatý na štúdium v zmysle § 36 štatútu TUKE
odo dňa zápisu na štúdium.
(5) Študent, ktorému bolo štúdium prerušené, sa stáva študentom odo dňa
opätovného zápisu na štúdium.
(6) Študent prestáva byť študentom TUKE dňom skončenia štúdia podľa § 65
ods. 1 zákona a v iných prípadoch v zmysle § 66 zákona. Študent prestáva byť
študentom TUKE aj počas doby prerušenia štúdia.
(7)

Študenti sú v administratívno-právnych vzťahoch k LF.

(8)

Záujmy študentov na LF reprezentuje študentská časť AS LF.

(9) Podmienky štúdia zahraničných študentov na LF sa riadia ustanoveniami § 11
štatútu TUKE.
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(10) Podmienky výberu školného a poplatkov spojených so štúdiom od študentov na
LF sa riadia ustanoveniami §12 štatútu TUKE.
(11) Študentom študujúcim na LF sa priznávajú štipendiá podľa § 13 štatútu TUKE.
(12) Práva a povinnosti študentov na LF upravuje § 35 štatútu TUKE.
(13) Podmienky prijatia na štúdium a priebeh prijímacieho konania na LF sa riadia
ustanoveniami § 36 štatútu TUKE a Prílohou č.1 štatútu TUKE.
(14) Poskytovanie sociálnej podpory študentom na LF upravuje § 37 štatútu TUKE.
§ 29
Zamestnanci LF
(1) Na LF ako zamestnanci pôsobia vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci
a ostatní zamestnanci. Zásady pracovnoprávnych vzťahov na LF a základné otázky
postavenia zamestnancov LF upravuje § 33 a § 38 štatútu TUKE.

ŠIESTA ČASŤ
CEREMONIÁLY, INSÍGNIE A SYMBOLY LF
§ 30
Akademické obrady
(1)

Medzi akademické obrady LF patria:
(a) inaugurácia dekana,
(b) imatrikulácie študentov,
(c) promócie absolventov štúdia,
(d) slávnostné ukončenie štúdia v rámci ďalšieho vzdelávania,
(e) slávnostné zasadnutie VR LF,
(f) slávnostné zhromaždenie zamestnancov a študentov fakulty.
§ 31
Inaugurácia dekana

(1)

Inaugurácia dekana je slávnostné uvedenie dekana do funkcie.

(2) Slávnostná inaugurácia dekana je vykonaná po jeho vymenovaní rektorom
TUKE na slávnostnom zhromaždení akademickej obce LF.
(3)

Pri inaugurácií skladá dekan slávnostný sľub do rúk predsedu AS LF.

(4) Po zložení slávnostného sľubu odovzdá spravidla odstupujúci dekan reťaz
dekana nastupujúcemu dekanovi ako symbol jeho právomoci a zodpovednosti.
§ 32
Slávnostné imatrikulácie a promócie
(1) Imatrikulácie
študentov
bakalárskych,
prípadne
aj
inžinierskych
a doktorandských študijných programov, sa konajú spravidla za účasti dekana
(prodekana) a ďalších akademických funkcionárov LF.
(2) Promócie absolventov inžinierskych a doktorandských študijných programov sa
konajú za prítomnosti rektora (prorektora), dekana (prodekana), akademických
funkcionárov LF a promočného kolégia.
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(3) Znenie imatrikulačného a promočného sľubu je uvedené vo vnútornom predpise
TUKE.
§ 33
Akademické insígnie
(1) Vonkajším výrazom právomoci a zodpovednosti akademických funkcionárov LF
sú akademické insígnie.
(2)

K akademickým insígniám LF patrí:
(a) reťaz dekana s emblémom fakulty,
(b) prodekanské reťaze.

(3) Spôsob používania akademických insígnií pri akademických obradoch sa riadi
ustanoveniami § 42 štatútu TUKE.
§ 34
Akademické taláre
(1) Taláre sú slávnostným oblečením, ktorých vzhľad sa odlišuje podľa funkcie. Pri
dekanom určených slávnostných príležitostiach sú povinní používať taláre
akademickí funkcionári LF, ako aj predseda AS LF, prípadne významní hostia podľa
rozhodnutia dekana.
(2) Spôsob používania talárov pri akademických obradoch sa riadi ustanoveniami
§ 43 štatútu TUKE.
§ 35
Medaily LF
(1) LF udeľuje svojim zamestnancom, študentom a iným osobám, ktoré sa zaslúžili
o rozvoj LF, vedy, techniky, vzdelanosti a akademických slobôd pamätnú medailu LF.
(2)

Pamätnú medailu LF udeľuje po prerokovaní vo Vedení LF dekan.

(3)

Dokumentácia pamätných medailí LF je uložená v archíve LF.
§ 36
Logo LF

(1) LF používa svoje logo na označenie svojej osoby, vykonávaných činností
a organizovaných podujatí. Logo LF je chránené ako predmet duševného vlastníctva
TUKE.
(2) Grafickú formu loga LF, ako aj jeho používanie, upravuje vnútorný predpis
TUKE (Dizajn manuál TUKE).
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SIEDMA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 37
Vnútorné predpisy LF a prílohy štatútu LF
(1) Vnútorné predpisy LF upravujú záležitosti LF, ktoré patria do samosprávnej
pôsobnosti LF a vzťah LF k TUKE, ak nie sú upravené zákonom. Vnútorné predpisy
predkladá dekan LF a schvaľuje AS LF, ak nie je v štatúte LF alebo vyšších
legislatívnych normách určené inak a po ich schválení príslušnými orgánmi ich
vydáva dekan LF.
(2)

Vnútorné predpisy LF v zmysle § 33 ods. 2 zákona sú:
(a) Štatút LF,
(b) Organizačný poriadok LF,
(c) Zásady volieb do Akademického senátu LF,
(d) Rokovací poriadok Akademického senátu LF,
(e) Rokovací poriadok Vedeckej rady LF,
(f) Ďalšie vnútorné predpisy upravujúce pedagogickú, výskumnú
a podnikateľskú činnosť LF, ako aj hospodársky a správny chod LF.

(3) LF sa v zmysle § 33 zákona riadi vnútornými predpismi TUKE uvedenými
v § 49, ods. 3, s výnimkou písmen f), g) a h) a v § 49, ods. 4 Štatútu TUKE, ako aj
ďalšími vnútornými predpismi upravujúcimi pedagogickú, výskumnú a podnikateľskú
činnosť TUKE, ako aj hospodársky a správny chod TUKE, vydanými v súlade
s právnymi predpismi upravujúcimi predmetnú oblasť.
(4)

Súčasťou Štatútu LF sú tieto prílohy:
(a) Príloha č. 1 Zoznam akreditovaných študijných programov, v ktorých sa na
LF poskytuje vysokoškolské vzdelávanie,
(b) Príloha č. 2 Zoznam odborov, v ktorých má LF priznané právo
uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov,
(c) Príloha č. 3 Spôsob voľby kandidáta na dekana a spôsob prijatia návrhu
na jeho odvolanie.
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Príloha č. 1 Štatútu LF

ZOZNAM AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV,
V KTORÝCH SA NA LF TUKE POSKYTUJE VYSOKOŠKOLSKÉ
VZDELÁVANIE

§1
Študijné programy bakalárskeho štúdia
Názov študijného programu
Riadenie leteckej dopravy
Profesionálny pilot
Pracovník riadenia letovej
prevádzky
Prevádzka letísk
Prevádzka lietadiel
Avionické systémy
Senzorika

5.2.59.
5.2.59.
5.2.59.
5.2.59.
5.2.4.
5.2.13.
5.2.13.

Študijný odbor
Doprava
Doprava
Doprava
Doprava
Motorové vozidlá, koľajové vozidlá,
lode a lietadlá
Elektronika
Elektronika

§2
Študijné programy inžinierskeho štúdia
Názov študijného programu
Riadenie leteckej dopravy
Prevádzka lietadiel

5.2.59.
5.2.4.

Senzorika a avionické systémy

5.2.13.

Študijný odbor
Doprava
Motorové vozidlá, koľajové vozidlá,
lode a lietadlá
Elektronika

§3
Študijné programy doktorandského štúdia
Názov študijného programu
Riadenie leteckej dopravy
Prevádzka lietadiel

5.2.59.
5.2.4.

Letecké a priemyselné elektronické 5.2.13.
systémy

Študijný odbor
Doprava
Motorové vozidlá, koľajové vozidlá,
lode a lietadlá
Elektronika
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Príloha č. 2 Štatútu LF

ZOZNAM ODBOROV,
V KTORÝCH MÁ LF TUKE PRIZNANÉ PRÁVO USKUTOČŇOVAŤ
HABILITAČNÉ KONANIE A KONANIE NA VYMENÚVANIE
PROFESOROV

Názov študijného odboru
Elektronika

Kód odboru
5.2.13

Strana 21 z 22

ŠTATÚT LETECKEJ FAKULTY TUKE

Príloha č. 3 Štatútu LF

SPÔSOB VOĽBY KANDIDÁTA NA DEKANA A SPÔSOB PRIJATIA
NÁVRHU NA JEHO ODVOLANIE
§1
Volebná komisia
(1)

Harmonogram volieb kandidáta na dekana schvaľuje AS LF.

(2) Voľbu kandidáta na dekana riadi v súlade so schváleným harmonogramom
Volebná komisia pre voľbu kandidáta na dekana (ďalej len „volebná komisia“).
Volebnú komisiu zriaďuje AS LF.
§2
Výber kandidátov na dekana
(1) AS LF určí termín volieb kandidáta na funkciu dekana, ktoré sa uskutočnia
najmenej 2 (dva) mesiace pred skončením jeho funkčného obdobia. Termín volieb
zverejní AS LF aspoň jeden mesiac pred ich konaním a zároveň určí termín
uzávierky pre podávanie návrhov na kandidátov.
(2) Písomné návrhy na kandidátov na dekana z radov profesorov a docentov LF
môže predsedovi AS LF podať:
(a) člen AS LF,
(b) vedecko-pedagogické pracovisko, ktoré pre podporu navrhovaného
kandidáta získa písomný súhlas viac ako 50 % členov zamestnaneckej
časti akademickej obce LF na danom pracovisku,
(c) člen zamestnaneckej časti akademickej obce LF, ktorý pre podporu
navrhovaného kandidáta získa písomný súhlas viac ako 20 % členov
zamestnaneckej časti akademickej obce LF,
(d) člen študentskej časti akademickej obce LF, ktorý pre podporu
navrhovaného kandidáta získa písomný súhlas viac ako 20 % členov
študentskej časti akademickej obce LF.
(3) Kandidáti na dekana musia verejne vystúpiť so svojím programom pred
akademickou obcou LF na nominačnom zhromaždení a obhajujú ho verejnou
rozpravou najneskôr 3 (tri) dni pred stanoveným termínom volieb kandidáta na
dekana. Nesplnenie tejto podmienky má za následok zánik kandidatúry.
§3
Voľba dekana
(1) AS LF rozhodne o kandidátovi na dekana tajným hlasovaním za účasti
minimálne 8 (ôsmich) členov. Na zvolenie vybraného kandidáta je potrebné získať
v tajnom hlasovaní najmenej 7 (sedem) hlasov.
(2) Ak žiadny z kandidátov nezíska potrebný počet hlasov, pokračuje sa vo výbere
podľa potreby ďalšími kolami. Pred začatím ďalšieho kola voľby sa zo zoznamu
kandidátov vylúči kandidát, resp. pri rovnosti hlasov kandidáti s najnižším počtom
získaných hlasov.
(3) Ak pri hlasovaní vznikne situácia neriešiteľná podľa predchádzajúceho odseku,
hlasovanie sa v takom prípade opakuje.
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(4) Ak sa počet kandidátov zníži na dvoch a ani jeden nezískal potrebný počet
hlasov, hlasovanie sa opakuje. Ak ani trojnásobné hlasovanie nedospeje
k rozhodnutiu o kandidátovi na dekana, AS LF rozhodne o určení termínu nových
volieb.
§4
Odvolanie dekana
(1) Ak dekan porušuje zákon o vysokých školách alebo štatút LF, má AS LF právo
podať návrh na jeho odvolanie rektorovi.
(2) AS LF podá návrh na odvolanie dekana vždy, ak bol právoplatne odsúdený za
úmyselný trestný čin, alebo mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody.
(3) Pri prerokúvaní návrhu na odvolanie dekana musí AS LF rokovať o písomnom
návrhu na podnet:
(a) najmenej 4 (štyroch) členov AS LF,
(b) najmenej 20 % členov tej časti akademickej obce LF, ktorá návrh
prekladá,
(c) rektora TUKE.
(4)

Dekan má právo vyjadriť sa k dôvodom návrhu na odvolanie.

(5) AS LF rozhoduje o návrhu na odvolanie dekana tajným hlasovaním za účasti
minimálne 8 (ôsmich) členov, pričom na odvolanie dekana je potrebné získať
v tajnom hlasovaní najmenej 7 (sedem) hlasov.
(6) Ak AS LF opakovane nesúhlasí s návrhom rektora na odvolanie dekana, môže
rektor odvolať dekana so súhlasom AS TUKE, ak bola naplnená najmenej jedna
z podmienok podľa § 28 ods. 3 zákona.
§5
Vymenovanie dekana
(1) Predseda AS LF alebo člen AS LF poverený touto úlohou AS LF, predloží
rektorovi TUKE návrh na vymenovanie kandidáta na dekana LF zvoleného podľa § 1
až § 3 tejto prílohy štatútu LF.
(2) Rektor vymenuje za dekana kandidáta navrhovaného AS LF, ak to nie je
v rozpore so zákonom.

