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VÝROČNÁ SPRÁVA AKADEMICKÉHO SENÁTU LF TUKE
ZA ROK 2013
V kalendárny rok 2013 bol pre akademickú samosprávu Leteckej fakulty rokom
volebný, preto je možné pomyselne rozdeliť aj túto výročnú správu na dve časti, v ktorých by
bolo možné zhodnotiť prácu „starého a nového“ Akademického senátu Leteckej fakulty
Technickej univerzity v Košiciach. Riadne zasadnutia vo funkčnom období končiaceho
zloženia AS LF prebehli štyri vrátane výročného rozšíreného zasadnutia AS LF TUKE.
Predmetom zasadnutí okrem štandardných bodov programu boli predovšetkým záležitosti
príprav volieb do AS LF TUKE a s tým spojená príprava a schválenie nového interného
dokumentu „Zásady volieb do AS LF TUKE“, príprava a schválenie „Organizačného
zabezpečenia volieb do AS LF TUKE“. AS LF TUKE v závere svojho funkčného obdobia
prerokoval a schválil výročné správy o činnosti LF TUKE, o hospodárení LF TUKE
a výročnú správu AS LF TUKE.
Po vykonaní volieb do AS LF TUKE, ktoré prebehli dňa 6.3. 2013 bolo zvolané
ustanovujúce zasadnutie na 18.3. 2013, na ktorom v súlade s § 5 „Rokovacieho poriadku AS
LF TUKE“ prebehla voľba predsedníctva AS LF TUKE.
V tajnom hlasovaní sa predsedom AS LF TUKE stal Ing. Juraj VAGNER a podpredsedami
doc. RNDr. Eva KOMOVÁ, PhD. a Bc. Tomáš PUŠKÁŠ.
AS LF sa schádzal v súlade s plánom zasadnutí AS LF TUKE alebo podľa aktuálnych
potrieb vedenia fakulty a Akademického senátu Technickej univerzity (AS TUKE).
Celkovo sa po marcových voľbách uskutočnilo 5 zasadnutí AS LF TUKE, kde v zmysle
zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a Štatútu LF TUKE boli schvaľované významné
dokumenty predkladanými dekanom LF alebo predsedom AS LF TUKE, ako:
 schválenie „Rozpočtu LF TUKE na rok 2013“
 schválenie členov „Vedeckej rady LF TUKE“
 schválenie členov „Disciplinárnej komisie LF TUKE“
 schválenie členov „Výberovej komisie pre obsadzovanie pracovných miest LF
TUKE“
 schválenie „Plánu zasadnutí AS LF TUKE na rok 2013“
 schválenie „Rokovacieho poriadku AS LF TUKE“
 schválenie „Štatútu LF TUKE“
 schválenie zmeny garanta a spolu garanta ŠP
 schválenie „Organizačného poriadku LF TUKE“
 schválenie Podmienok na prijatie na štúdium na Leteckej fakulte v AR 2014/2015,
 schválenie „Plánu zasadnutí AS LF TUKE na rok 2014“
 schválenie Výročnej správy o činnosti Leteckej fakulty Technickej univerzity
v Košiciach za rok 2013,
 schválenie Správy o hospodárení Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach za
rok 2013,
 schválenie Výročnej správy AS LF za rok 2013
Niektoré z menovaných dokumentov boli prejednávané a schválené na základe
novelizácie Zákona o VŠ, nástupu novozvoleného dekana LF TUKE a na základe zistených
nedostatkov, nejasností, nepresností v interných legislatívnych dokumentoch LF TUKE
z minulosti tak, ako bolo na záver konštatované na jar r. 2013 pri prejednávaní výročnej
správe AS LF TUKE za rok 2012.

Zasadania AS LF TUKE prebiehali aj za účasti dekana LF, prodekanov a tajomníka LF.
Účasť členov AS LF TUKE na zasadnutiach akademického senátu bola zodpovedná,
eventuálna neúčasť odôvodnená a ospravedlnená. Každý z členov akademického senátu
prispel k práci senátu svojim zodpovedný prístupom. Uznesenia a zápisnice zo zasadnutí
svojimi podpismi overovali odsúhlasení overovatelia AS LF TUKE.
Zvolení zástupcovia AS LF TUKE vo výberových komisiách Ing. Juraj VAGNER a prof.
Ing. Jozef POVAŽAN, CSc. pracovali vo výberových komisiách pri výberových konaniach,
ktoré sa na fakulte v r. 2013 uskutočnili.
V Akademickom senáte Technickej univerzity Leteckú fakultu zastupujú PhDr. Anna
ČEKANOVÁ, PhD., Ing. Radoslav ŠULEJ, PhD. a študent Bc. Tomáš PUŠKÁŠ, ktorý po
doplňujúcich voľbách nahradil študentku Bc. Michaela BODOROVÁ, ktorá ukončila II.
stupeň štúdia. Zástupcovia LF TUKE v AS TUKE sa podieľajú na schvaľovaní dokumentov
TUKE ako sú štatúty fakúlt, rozpočet TUKE, výška školného a poplatkov, zmeny
v Študijnom poriadku, zásady organizácie doktorandského štúdia a ďalšie, o obsahu ktorých
informujú vedenie LF TUKE a AS LF TUKE.
Člen AS LF TUKE Ing. Juraj VAGNER a členka AS TUKE PhDr. Anna
ČEKANOVÁ, PhD. aktívne pracujú v Rade vysokých škôl, kde sa podieľajú na
pripomienkovaní dokumentov predkladaných z Ministerstva školstva RVŠ SR. PhDr. Anna
ČEKANOVÁ, PhD. ako podpredsedníčka RVŠ SR sa zúčastňovala vybraných zasadnutí
Akreditačnej komisie MŠ SR, Rektorskej konferencie a Odborového zväzu pracovníkov v
školstve.
Predseda AS LF TUKE sa pravidelne zúčastňoval na poradách dekana leteckej
fakulty, kolégiách dekana LF TUKE a na zasadnutiach Vedeckej rady LF TUKE, kde podľa
potreby informoval o činnosti senátu a aktuálnych požiadavkách a pripomienkach z
akademickej obce.
V závere výročnej správy za rok 2013 chcem poďakovať senátorom za prácu v AS LF
TUKE predchádzajúcom volebnom období, za činnosť a aktivitu na zasadnutiach AS LF
TUKE na jar 2013 novozvoleným členom AS LF TUKE, ktoré prispeli svojou prácou
k chodu leteckej fakulty a taktiež v neposlednom rade dekanovi, prodekanom a tajomníkovi
LF TUKE za spoluprácu a korektné vzťahy.
V Košiciach 12.2. 2014

Ing. Juraj VAGNER
predseda
Akademického senátu LF TUKE

