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VÝROČNÁ SPRÁVA AKADEMICKÉHO SENÁTU LETECKEJ FAKULTY TUKE 
ZA ROK 2018 

Akademický senát LF TUKE v roku 2018 zasadal v súlade s plánom riadnych zasadnutí AS LF 
TUKE a na mimoriadnych zasadnutiach zvolaných na podnet vedenia Leteckej fakulty TUKE 
a Akademického senátu Technickej univerzity (AS TUKE). Celkovo sa uskutočnili tri riadne zasadnutia 
AS LF, päť mimoriadnych zasadnutí a výročné zasadnutie pred Akademickou obcou LF TUKE. 
Rokovania AS LF TUKE prebiehali väčšinou za prítomnosti vedenia LF TUKE. Ojedinelá neúčasť 
jednotlivých členov AS LF TUKE na zasadnutiach akademického senátu bola odôvodnená 
a ospravedlnená. V roku 2018 AS LF TUKE pracoval v nezmenenom zložení, žiadny zo senátorov 
neukončil členstvo v AS LF TUKE.  

Na zasadnutiach AS LF TUKE boli v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a Štatútu LF TUKE prerokované a schvaľované materiály súvisiace s činnosťou LF TUKE, a to:  

 Výročná správa o činnosti LF TUKE za rok 2017  

 Správa o hospodárení LF TUKE za rok 2017 

 Výročná správa AS LF TUKE za rok 2017 

 Rozpočet LF TUKE na rok 2018 

 Výberová komisia pre obsadzovanie pracovných miest LF TUKE  

 Novelizácia Zásad volieb do AS LF TUKE 

 Podmienky prijatia na štúdium na Leteckej fakulte TUKE v AR 2019/2020 

 Zmeny v zložení Vedeckej rady LF TUKE 

 Zmeny v zložení Disciplinárnej komisie LF TUKE  

 Zloženie Výberovej komisie pre obsadzovanie pracovných miest LF TUKE na rok 2018 

 Dodatky k Organizačnému poriadku LF TUKE 

 Plán zasadnutí AS LF TUKE na rok 2019 

 Zmeny v zložení Výberovej komisie pre obsadzovanie pracovných miest na LF TUKE 

 Zmeny garantov a spolu garantov v študijných programoch  
 
Uznesenia z jednotlivých zasadnutí AS LF boli v súlade s Rokovacím poriadkom AS LF TUKE 

bezodkladne zverejňované na webovom sídle AS LF TUKE. Predseda AS LF TUKE sa pravidelne 
zúčastňoval na týždenných poradách dekana Leteckej fakulty, kolégiách dekana a na zasadnutiach 
Vedeckej rady LF TUKE, kde podľa potreby informoval o činnosti senátu a aktuálnych požiadavkách a 
pripomienkach členov akademickej obce LF. Zvolení zástupcovia AS LF TUKE, Ing. Juraj VAGNER, PhD. 
a doc. Ing. Karol SEMRÁD, PhD., sa zúčastňovali ako členovia výberových komisií pri výberových 
konaniach, ktoré sa uskutočnili na LF TUKE v priebehu roku 2018. Člen AS LF TUKE Ing. Juraj VAGNER, 
PhD. a členka AS TUKE PhDr. Anna ČEKANOVÁ, PhD. aktívne pracovali v poradnom orgáne 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – v Rade vysokých škôl SR, kde sa podieľali na 
pripomienkovaní dokumentov predkladaných z MŠVVŠ SR. PhDr. Anna ČEKANOVÁ, PhD. sa ako 
podpredsedníčka RVŠ SR zúčastňovala vybraných zasadnutí Akreditačnej komisie MŠVVŠ SR, 
Slovenskej rektorskej konferencie a Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Na 
záver mi dovoľte poďakovať sa všetkým, ktorí sa priamo či nepriamo podieľali na činnosti AS LF v 
roku 2018, za korektnú spoluprácu s dekanom LF TUKE, prodekanmi LF TUKE a tajomníkom LF TUKE. 
Všetkým členom AS LF TUKE za ich prácu v AS LF TUKE, za iniciatívu a aktivitu na zasadnutiach a za 
snahu o konštruktívny prístup k riešeniu problémov. V neposlednom rade ďakujem tiež všetkým Vám 
- členom Akademickej obce za podnety a inšpiratívne návrhy v priebehu roku 2018.  

 
V Košiciach 20.2. 2019 
 

Ing. Juraj VAGNER. PhD.  
predseda Akademického senátu LF TUKE 



 
 

 

 

 

Príloha č.1 
 

1. Zasadnutie 26.2.2018 

a) Prerokovanie a schválenie „Výročnej správy AS LF TUKE za rok 2017“  
b) Prerokovanie a schválenie „Výročnej správy o činnosti LF TUKE za rok 2017“  
c) Informácia k príprave novelizácie „Zásad volieb AS LF TUKE“ 

 
2. Zasadnutie 26.2. 2018 pred Akademickou obcou LF TUKE 

a) Prednesenie „Výročnej správy AS LF TUKE za rok 2017“   
b) Prednesenie „Výročnej správy o činnosti Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach za 

rok 2017“ 
 

3. Zasadnutie 26.3.2018 

a) Prerokovanie a schválenie „Výročnej správy o hospodárení Leteckej fakulty TUKE za rok 
2017“. 

b) Prerokovanie a schválenie aktualizácie čiastkových cieľov na rok 2018 dokumentu „Dlhodobý 
zámer LF TUKE na roky 2016 - 2023“ 

c) Prerokovanie a schválenie zmeny v systematizovaných počtoch – Príloha 1 
    „Organizačného poriadku Leteckej fakulty TUKE“ 

 
4. Zasadnutie 11.6.2018 

a) Prerokovanie a schválenie „Rozpočtu Leteckej fakulty TUKE na rok 2018“  
b) Prerokovanie a schválenie zmeny v Prílohe č.1„Organizačného poriadku Leteckej fakulty 

TUKE“  
c) Prerokovanie a schválenie „Zásad volieb do Akademického senátu LF TUKE“ 

    
5. Zasadnutie 3.7.2018 

a) Prerokovanie a schválenie „Rozpočtu Leteckej fakulty TUKE na rok 2018“  
b) Prerokovanie a schválenie zmien v zložení VR LF TUKE  
c) Prerokovanie  zmeny  garanta  študijného  programu  Pracovník  riadenia letovej prevádzky  
d) Prerokovanie  návrhu  spôsobilosti  uskutočňovať  habilitačné  konanie a konanie na 

vymenúvanie profesorov v odbore Doprava 
 

6. Zasadnutie 17.9.2018 
 

a) Prerokovanie „Kritérií na habilitácie docentov a vymenúvanie profesorov na Leteckej fakulte 
TUKE“ 

b) Prerokovanie a schválenie „Podmienok prijatia na štúdium na LF TUKE v Akademickom roku 
2019/2020 “ 

c) Prerokovanie a schválenie vnútorného predpisu „Zásady volieb do AS LF TUKE“. 
 

7. Zasadnutie 22.10.2018 
 

a) Prerokovanie a schválenie zmeny v systematizovaných počtoch v Prílohe č.1„Organizačného 
poriadku Leteckej fakulty TUKE“ 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
8. Zasadnutie 5.11.2018 

 
a) Informácia o aktuálnom stave LF TUKE  
b) Analýza priebehu volieb do AS TUKE   
c) Voľba zástupcu AS LF TUKE za člena Rady vysokých škôl SR 

 
9. Zasadnutie 12.12.2018 
 
a) Prerokovanie a schválenie zmeny v Prílohe č.1 „Organizačného poriadku 
Leteckej fakulty TUKE“ 
b) Prerokovanie a schválenie „Plánu termínov zasadnutí Akademického senátu 
LF TUKE na rok 2019“ 
c) Prerokovanie a schválenie návrhu na zmenu v „Disciplinárnej komisii LF TUKE“ 


