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Preambula 

 
My, členovia Akademického senátu Leteckej fakulty Technickej univerzity 

v Košiciach, ako priamo volení zástupcovia akademickej obce Leteckej fakulty, 
vedomí si dlhoročnej tradície leteckého vzdelávania v Košiciach, v úcte k našim 
predchodcom a zodpovednosti k budúcnosti v oblasti letectva a kozmonautiky sme 
sa v roku jubilejných výročí, významných pre letectvo a kozmonautiku v Slovenskej 
republike, uzniesli a schválili tento Štatút Leteckej fakulty Technickej univerzity 
v Košiciach.  
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PRVÁ ČASŤ 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

§ 1 Úvodné ustanovenia 

(1) Podľa § 55 odsek (4) Zákona Národného zhromaždenia Československej 
socialistickej republiky č. 19/1966 Zb. o vysokých školách, bola Rozkazom prezidenta 
republiky č. 08 zo dňa 20.06.1972, s účinnosťou od 01.09.1973, 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) Podľa § 3 Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 185/1993 Zb. o 
zriadení Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši, o zmene názvu Vysokej 
vojenskej leteckej školy Slovenského národného povstania v Košiciach a o 
vojenskom školstve Armády Slovenskej republiky bola Vysoká vojenská letecká škola 
SNP premenovaná na Vysokú vojenskú školu letectva generála Milana Rastislava 
Štefánika. 

(3) Podľa článku V. Zákona 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) Podľa § 2 Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 455/2004 Z.z. o 
zriadení Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, o zlúčení 
Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach s 
Technickou univerzitou v Košiciach, o zriadení Národnej akadémie obrany maršala 
Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola Vojenská letecká 
akadémia generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach s účinnosťou od 
01.09.2004 zlúčená s Technickou univerzitou v Košiciach. Letecká fakulta Technickej 
univerzity v Košiciach bola zriadená na základe rozhodnutia rektora Technickej 
univerzity v Košiciach po vyjadrení  Akademického senátu Technickej univerzity 
v Košiciach dňa zo dňa 13.12.2004 s účinnosťou od 01.02.2005. 

(5) Štatút Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „Štatút LF“) 
je vypracovaný v súlade so Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v súlade so Štatútom Technickej 
univerzity v Košiciach (ďalej len „Štatút TUKE“) a ďalšími súvisiacimi právnymi 
predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

(6) Štatút LF je najvyšším riadiacim dokumentom vymedzujúcim postavenie, 
činnosť, zloženie a pôsobnosť orgánov potrebných pre chod a riadenie činnosti 
Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. 

(7) Štatút LF vo svojich ustanoveniach transformuje ustanovenia vyššie 
postavených právnych predpisov (zákon a Štatút TUKE) na podmienky Leteckej 
fakulty Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „ fakulta“ alebo „LF“). Jednotlivé 
ustanovenia Štatútu LF sú podrobnejšie rozpracované v ďalších vnútorných 
predpisoch LF (§ 5 tohto štatútu). 
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§ 2 Názov a označovanie fakulty 

(1) Úplný názov fakulty je Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach. 
Používaná skratka, v závislosti od povahy textu, je „LF“, „TUKE, LF“  alebo „LF 
TUKE“.  

(2) Pri úradných výkonoch a propagácii je možné používať aj cudzojazyčné 
označovanie Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (názov, skratka), a to: 

a) v latinskom jazyku: 
Facultas Aëronautica Universitatis Rerum Technicarum Cassoviensis 
FA  alebo FA URT 

b) v anglickom jazyku: 
Faculty of Aeronautics of Technical University of Kosice 
FA  alebo FA TU 

c) vo francúzskom jazyku: 
Faculté d'Aéronautique de l´Université Technique de Kosice 
FA alebo FA UT 

d) v španielskom jazyku: 
Facultad de Aviación de la Universidad Técnica de Kosice 
FA alebo FA UT 

e) v ruskom jazyku: 
Технический университет в г. Кошице, Факультет авиации 
ФA alebo ФA TУ 

(3) Korešpondenčná adresa Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach je: 
  Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 
  Rampová 7,  

041 21 Košice. 

(4) Letecká fakulta pri svojej činnosti využíva webové sídla, a to v rámci 
Technickej univerzity v Košiciach, ale aj samostatne. Adresu samostatného 
webového sídla, adresy sídiel na sociálnych sieťach, spôsob ich štruktúry 
a využívania upravuje vnútorný predpis LF (Organizačný poriadok). 

(5) Letecká fakulta používa logo TUKE a znak fakulty na označenie svojej osoby, 
vykonávaných činností a organizovaných podujatí.  

(6) Logo  TUKE  je chránené ako predmet duševného vlastníctva TUKE. Grafickú 
formu loga TUKE, farebne upraveného pre LF, ako aj jeho používanie, upravuje 
vnútorný predpis TUKE (Dizajn manuál TUKE). 

(7) Znak LF vychádza z historických súvislostí týkajúcich sa označovania LF a jej 
predchodcov. Znakom sa Letecká fakulta prihlasuje k svojej bohatej a dlhoročnej 
histórii a tradíciám. Grafickú formu znaku a spôsob používania znaku upravuje tento 
štatút a vnútorný predpis LF (Organizačný poriadok). 
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(8) Znak fakulty je chránený ako predmet duševného vlastníctva fakulty. 
Pozostáva zo sovy s roztiahnutými krídlami, vztýčeného meča, lipových ratolestí 
a nápisu „LF“. Sova symbolizuje odveký symbol múdrosti, túžbu po poznávaní 
a vedení. Roztiahnuté krídla sú celosvetový symbol letectva. Vztýčený meč 
umiestnený za sovou odkazuje na prepojenie LF a vzdelávania vojenského leteckého 
personálu, a to nie len v historických súvislostiach, ale aj v súčasnosti. Lipové 
ratolesti umiestené na hrudi sovy sú slovenským národným stromom a symbolickým 
stromom Slovanov. Nápis „LF“ umiestnený pred sovou označuje súčasný názov 
fakulty, a to Letecká fakulta. 

(9) Znak LF smie byť používaný len tak, aby jeho používanie neodporovalo 
ustanoveniam vnútorných predpisov TUKE (Dizajn manuál TUKE). Historický znak LF je 
možné používať len príležitostne a to pri tradičných podujatiach organizovaných 
príslušnou organizačnou jednotkou. Na dokumentoch a materiáloch v tlačenej 
a elektronickej podobe používaných v administratívnom styku nesmie byť znak LF 
používaný. 

(10) Pracoviská LF používajú svoje vlastné znaky na označenie svojej osoby, 
vykonávaných činností a organizovaných podujatí tak, aby ich používanie 
neodporovalo vnútorným predpisom TUKE a LF. Grafickú formu znakov a ich 
používanie upravuje vnútorný predpis LF (Organizačný poriadok). 

 

§ 3 Poslanie, úlohy a postavenie fakulty 

(1) Letecká fakulta je súčasťou TUKE, ktorá je verejnou vysokou školou. Vzťah LF 
k TUKE upravujú Štatút TUKE a vnútorné predpisy TUKE a LF. 

(2) Letecká fakulta vo vymedzených oblastiach pôsobnosti vystupuje a koná 
v mene TUKE alebo svojom mene. Orgány akademickej samosprávy Leteckej fakulty 
majú právo v mene TUKE rozhodovať a konať vo veciach stanovených zákonom 
(§ 23 zákona) a Štatútom TUKE (§ 28 Štatútu TUKE), a to v súlade s právomocami, ktoré 
im boli delegované týmito predpismi. 

(3) Predstaviteľom fakulty je dekan LF (ďalej len „dekan“). Zástupcami dekana 
oprávnenými konať v mene LF, na dekanom zverených úsekoch, sú prodekani 
a tajomník fakulty.  

(4) Letecká fakulta: 
a) prispieva k plneniu poslania TUKE a zúčastňuje sa na plnení hlavných 

úloh TUKE vo vymedzenej oblasti poznania; 
b) uskutočňuje študijné programy vo vymedzených študijných odboroch 

podľa udelenej akreditácie a odborný výcvik podľa osvedčení LF ako 
výcvikovej organizácie; 

c) vykonáva v súlade so svojim zameraním výskumnú, vývojovú a ďalšiu 
tvorivú činnosť.  

(5) Štúdium na LF sa uskutočňuje v nadväznosti na činnosti LF v oblasti vedy 
a techniky a v súlade s aktuálnym stavom ich rozvoja. 

(6) Základné zásady ekonomického zabezpečenia a hospodárenia LF sú 
v oblastiach, v ktorých LF vystupuje v mene TUKE realizované v súlade so zákonom 
(§ 17, odsek (2) a § 18 zákona). V ostatných oblastiach sú základné zásady 
ekonomického zabezpečenia a hospodárenia LF realizované v súlade s vnútornými 
predpismi TUKE (§ 28, odsek (2), §§ 39 až 41 a Príloha č. 2 Štatútu TUKE). 
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(7) Vnútorné vzťahy na LF sa riadia právnymi predpismi platnými na území 
Slovenskej republiky, Štatútom TUKE, vnútornými predpismi TUKE (§ 49 štatútu TUKE), 
Štatútom LF a vnútornými predpismi LF (§ 5 tohto štatútu). 

(8) Základným poslaním LF je prispievať k plneniu poslania TUKE (§ 4 Štatútu TUKE), 
a to najmä v oblasti letectva a kozmonautiky a s nimi súvisiacej problematiky. 
Najdôležitejšou súčasťou poslania LF je poskytovať, organizovať a zabezpečovať 
vysokoškolské vzdelávanie, odborné a celoživotné vzdelávanie, výcvik 
a uskutočňovať tvorivé vedecké bádanie v oblastiach letectva a kozmonautiky, 
s dôrazom na študijné odbory podľa udelenej akreditácie.   

(9) Pri plnení svojho poslania vychádza LF zo svojho Strategického (dlhodobého) 
zámeru vo vzdelávacej, vedeckej, výskumnej, vývojovej, výcvikovej, podnikateľskej 
a ďalšej tvorivej činnosti fakulty. 

(10) Súčasťou poslania LF je tiež uskutočňovať habilitačné a inauguračné 
konania študijných odboroch, podľa udelenej akreditácie. 

(11) V súvislosti s plnením svojho základného poslania, vzdelávania, vykonáva LF aj 
vedeckú, výskumnú, vývojovú, výcvikovú, podnikateľskú a ďalšiu tvorivú činnosť 
a poskytuje ďalšie vzdelávanie. 

 

§ 4 Strategický (dlhodobý) zámer rozvoja a jeho využitie 

(1) Strategický (dlhodobý) zámer rozvoja LF v oblasti vzdelávacej, vedeckej, 
výskumnej, vývojovej, výcvikovej, podnikateľskej a ďalšej tvorivej činnosti (ďalej len 
„Zámer rozvoja LF“) je základným programovým dokumentom LF. Zámer rozvoja LF 
definuje základnú stratégiu rozvoja LF na obdobie minimálne 6 (šesť) rokov a v plnej 
miere reflektuje základné ciele definované Dlhodobým zámerom TUKE. 

(2) Plnenie základných (strategických) cieľov rozvoja realizuje LF formou 
spracovania, realizácie a vyhodnocovania: 

a) Čiastkových cieľov LF na kalendárny rok;  
b) Plánu hlavných úloh na kalendárny rok. 

(3) Zámer rozvoja LF a jeho aktualizáciu schvaľuje Akademický senát Leteckej 
fakulty po jeho prerokovaní vo Vedeckej rade Leteckej fakulty. 

(4) Podrobnejšie pravidlá pre spracovanie a schvaľovanie Čiastkových cieľov na 
kalendárny rok a Plánu hlavných úloh na kalendárny rok upravuje vnútorný predpis 
LF (Organizačný poriadok). 

 
 

§ 5 Vnútorné predpisy LF 

(1) Vnútorné predpisy LF upravujú záležitosti, ktoré patria do samosprávnej 
pôsobnosti LF a vzťah Leteckej fakulty k TUKE, ak nie sú upravené zákonom alebo 
ak je zákonom upravené záležitosti potrebné, vzhľadom na špecifické podmienky LF 
spresniť.  

(2) Letecká fakulta vydáva tieto vnútorné predpisy (§ 33, odsek (2) zákona): 
a) Štatút LF; 
b) Organizačný poriadok LF; 
c) Zásady volieb do Akademického senátu LF; 
d) Zásady volieb kandidáta na dekana a návrh na jeho odvolanie; 
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e) Rokovací poriadok Akademického senátu LF; 
f) Rokovací poriadok Vedeckej rady LF; 
g) Štatút Rady kvality LF; 
h) predpisy upravujúce vnútorný systém manažérstva kvality TUKE 

v podmienkach LF, ak si to vyžaduje vnútorný predpis TUKE; 
i) Strategický (dlhodobý) zámer rozvoja LF; 
j) ďalšie vnútorné predpisy (príkazy dekana, metodické pokyny) upravujúce 

vzdelávaciu, vedeckú, výskumnú, vývojovú, výcvikovú, podnikateľskú 
a ďalšiu tvorivú činnosť LF.   

(3) Letecká fakulta môže vydať aj ďalšie vnútorné predpisy (§ 33, odsek (3) zákona), a 
to: 

a) Študijný poriadok LF, ak rozhodne, že potrebuje na vlastné podmienky 
podrobnejšie upraviť Študijný poriadok TUKE; 

b) Pracovný poriadok LF, ak rozhodne, že potrebuje na vlastné podmienky 
podrobnejšie upraviť Pracovný poriadok TUKE; 

c) Štipendijný poriadok LF, ak rozhodne, že potrebuje na vlastné podmienky 
podrobnejšie upraviť Štipendijný poriadok TUKE;  

d) Disciplinárny poriadok LF pre študentov, ak rozhodne, že potrebuje na 
vlastné podmienky podrobnejšie upraviť Disciplinárny poriadok TUKE;  

e) Rokovací poriadok disciplinárnej komisie LF, ak rozhodne, že potrebuje na 
vlastné podmienky podrobnejšie upraviť Rokovací poriadok disciplinárnej 
komisie TUKE.  

(4) Na obsah Štatútu LF sa vzťahuje primerane § 15 odsek (2) zákona.  

(5) Štatút LF, Študijný poriadok LF a Pracovný poriadok LF, ak ich má LF vydané 
podliehajú schváleniu Akademickým senátom TUKE a nadobúdajú platnosť dňom 
schválenia v Akademickom senáte TUKE, ak nie je v samotnom vnútornom predpise 
uvedené inak. Ostatné vnútorné predpisy okrem Rokovacieho poriadku Vedeckej 
rady LF nadobúdajú platnosť ich schválením Akademickým senátom LF, ak nie je 
v samotnom vnútornom predpise uvedené inak. Rokovací poriadok Vedeckej rady LF 
nadobúda platnosť jeho schválením Vedeckou radou LF, ak nie je v samotnom 
vnútornom predpise uvedené inak. 

(6) Prijatie, úpravu (novelizáciu) alebo výklad vnútorných predpisov LF, uvedených 
v § 5, odsek (2), písmeno a) až g) a v § 5, odsek (3) tohto štatútu, dekan zverejňuje 
na úradnej výveske a webovom sídle LF. Na webovom sídle LF zverejňuje aj plné 
znenie uvedených vnútorných predpisov. 

(7) Obsahovú štruktúru, spôsob schvaľovania a zverejňovania vnútorných 
predpisov LF, uvedených v § 5, odsek (2), písmeno j) tohto štatútu, upravuje 
vnútorný predpis LF (Organizačný poriadok).   

(8) Letecká fakulta sa pri svojej činnosti riadi vnútornými predpismi TUKE (§ 49, 

odsek (3) a odsek (4) Štatútu TUKE), ako aj ďalšími vnútornými predpismi upravujúcimi 
činnosť TUKE, ako aj hospodársky a správny chod TUKE, vydanými v súlade 
s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky upravujúcimi 
predmetnú oblasť (§ 33 zákona). 
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(9) Agendu, ktorej prerokovanie alebo schválenie je v kompetencii Akademického 
senátu LF, s výnimkou vnútorných predpisov LF (§ 5 odsek (2), písmeno  c), d) a e) tohto 

štatútu), predkladá na rokovanie Akademického senátu LF dekan alebo ním poverený 
člen Vedenia LF (§ 20, odsek (2) tohto štatútu), rešpektujúc plán zasadnutí Akademického 
senátu LF. 

(10) Agendu predkladanú podľa § 5, odsek (9) tohto štatútu prerokuje Akademický 
senát LF na svojom najbližšom plánovanom zasadnutí alebo na svojom 
mimoriadnom zasadnutí. V prípade, že Akademický senát LF nestihne prerokovať 
celú agendu, rozhodne o ďalšom termíne jej prerokovania. 

(11) Agendu, ktorej prerokovanie alebo schválenie je v kompetencii Vedeckej rady 
LF (§ 5 odsek (2), písmeno f) toho štatútu), predkladá na rokovanie Vedeckej rady LF 
dekan alebo ním poverený člen Vedenia LF (§ 20, odsek (2) tohto štatútu), rešpektujúc 
plán zasadnutí Vedeckej rady LF. 

(12) Agendu predloženú podľa § 5, odsek (11) tohto štatútu prerokuje Vedecká rada 
LF na svojom najbližšom plánovanom zasadnutí alebo na svojom mimoriadnom 
zasadnutí. V prípade, že Vedecká rada LF nestihne prerokovať celú agendu 
rozhodne o ďalšom termíne jej prerokovania. 

(13) V prípade, že Akademický senát LF alebo Vedecká rada LF neschváli návrh 
predložený dekanom alebo ním povereným členom Vedenia LF, dekan môže 
požiadať o opakované prerokovanie pôvodného návrhu s doplneným odôvodnením 
alebo môže predložiť upravený návrh. 

(14) Agendu, ktorej prerokovanie alebo schválenie nie je v kompetencii 
Akademického senátu LF alebo Vedeckej rady LF, predkladá na rokovanie Kolégia 
dekana LF dekan, ním poverený člen Vedenia LF (§ 20, odsek (2) tohto štatútu) alebo 
člen Kolégia dekana (§ 20, odsek (3) tohto štatútu), rešpektujúc plán zasadnutí Kolégia 
dekana. 

(15) Agendu predloženú podľa § 5, odsek (14) tohto štatútu prerokuje Kolégium 
dekana na svojom najbližšom plánovanom zasadnutí alebo na svojom mimoriadnom 
zasadnutí. V prípade, že Kolégium dekana nestihne prerokovať celú agendu 
rozhodne o ďalšom termíne jej prerokovania. 

(16) Vo veciach, ktoré Akademický senát LF, Vedecká rada LF alebo Kolégium 
dekana prerokúva, má konečnú rozhodovaciu právomoc dekan. 

(17) Vo veciach, ktoré Akademický senát LF, Vedecká rada LF alebo Kolégium 
dekana schvaľuje, má konečnú a rozhodovaciu právomoc konkrétny schvaľovací 
orgán.  
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 DRUHÁ ČASŤ 

AKADEMICKÁ SAMOSPRÁVA 

§ 6 Rozsah samosprávnej pôsobnosti a práva fakulty 

(1) Na leteckej fakulte sa ustanovujú orgány akademickej samosprávy (§ 22, odsek 

(2) zákona). 

(2) Orgány akademickej samosprávy Leteckej fakulty majú v súlade so zákonom 
(§ 23, odsek (1)  zákona) a Štatútom TUKE (§ 28, odsek (1) a (2) štatútu TUKE) právo v mene 
TUKE rozhodovať alebo konať v týchto veciach patriacich do samosprávnej 
pôsobnosti TUKE:  

a) určovanie ďalších podmienok prijatia na štúdium (§ 27, odsek (1), písmeno h) 

zákona) a rozhodovanie v prijímacom konaní na študijné programy 
uskutočňované na LF (§ 58, odsek (6) zákona); 

b) príprava nových akreditovaných študijných programov a ich 
uskutočňovanie na LF;  

c) rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa akademických práv a povinností 
študentov zapísaných na štúdium podľa študijných programov 
uskutočňovaných na LF (§ 70 až 72 zákona);  

d) uzatváranie, zmeny a zrušovanie pracovnoprávnych vzťahov (§ 15, odsek 

(2), písmeno l) zákona), a to v rozsahu a za podmienok určených v Štatúte 
TUKE (§ 28, odsek (2), písmeno a) Štatútu TUKE), v Pracovnom poriadku TUKE 
a v Pracovnom poriadku LF, ak ho má LF vydaný;  

e) vykonávanie podnikateľskej činnosti (§ 18 zákona a § 15, odsek 2, písmeno m) 

zákona), a to podľa pravidiel určených v Štatúte TUKE (§ 28, odsek (2), 

písmeno b) Štatútu TUKE); 
f) spolupráca s inými vysokými školami, právnickými osobami a fyzickými 

osobami, a to aj so zahraničnými, v oblastiach, v ktorých LF pôsobí, 
v rozsahu a za podmienok určených v Štatúte TUKE (§ 28, odsek (2), písmeno 

e) Štatútu TUKE).  

(3) Do samosprávnej pôsobnosti LF ďalej patrí (§ 23, odsek (2) zákona a § 28, odsek (2) 

Štatútu TUKE): 
a) vnútorná organizácia LF;  
b) určovanie počtu prijímaných uchádzačov o štúdium (§ 15,odsek (2), písmeno f) 

zákona), a to spôsobom určeným v Štatúte TUKE (§ 28, odsek (2), písmeno d) 

Štatútu TUKE); 
c) organizácia štúdia v súlade so Študijným poriadkom TUKE a Študijným 

poriadkom LF, ako ho má LF vydaný;   
d) určovanie zamerania a organizovanie výskumnej, vývojovej a ďalšej 

tvorivej činnosti;  
e) určovanie počtu a štruktúry pracovných miest zamestnancov zaradených 

na LF (§ 15, odsek (2), písmeno b) zákona), a to v rozsahu určenom v Štatúte 
TUKE (§ 28, odsek (2), písmeno c) Štatútu TUKE); 

f) voľba členov orgánov akademickej samosprávy Leteckej fakulty a TUKE;  
g) uskutočňovanie zahraničných vzťahov a aktivít v oblastiach, v ktorých LF 

pôsobí;  
h) nakladanie s finančnými prostriedkami pridelenými fakulte z TUKE 

a s finančnými prostriedkami, ktoré LF inak získala na plnenie svojich úloh;  
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i) vykonávanie funkcie obstarávateľa v súlade s príslušnými ustanoveniami 
Zákona o verejnom obstarávaní a v súlade s platnou dokumentáciou 
TUKE upravujúcou oblasť verejného obstarávania (§ 28, odsek (2), 
písmeno k) Štatútu TUKE). 

j) Letecká fakulta sa tiež vyjadruje k nakladaniu s majetkom, ktorý slúži na 
plnenie jej úloh (§ 17, odsek (2) zákona); 

(4) Vo veciach vedených v § 6, odsek (2) tohto štatútu zodpovedá dekan za svoju 
činnosť rektorovi. 

 

§ 7 Akademické slobody a práva 

(1) Na leteckej fakulte sú zabezpečené akademické slobody a práva a fakulta 
vystupuje na ich obranu pri ich prípadnom obmedzovaní. 

(2) Rozsah akademických slobôd a práv, ich využívanie a nedotknuteľnosť 
akademickej pôdy LF upravuje zákon (§ 4 zákona).  

(3) Letecká fakulta podľa § 4 zákona zaručuje tieto akademické slobody a práva:  
a) sloboda vedeckého bádania, výskumu, vývoja umeleckej a ďalšej tvorivej 

činnosti a zverejňovanie ich výsledkov;  
b) sloboda výučby spočívajúca najmä v otvorenosti rôznym vedeckým 

názorom, vedeckým a výskumným metódam a umeleckým smerom; 
c) právo učiť sa pri zachovaní slobodného výberu štúdia v rámci 

akreditovaných študijných programov;  
d) právo na slobodné vyjadrovanie a zverejňovanie svojich názorov;  
e) právo členov akademickej obce voliť orgány akademickej obce a byť do 

nich volený;  
f) právo používať akademické insígnie a znaky a vykonávať akademické 

obrady.  

(4) Využívanie akademických slobôd a akademických práv (§ 7, odsek (3) tohto štatútu) 
musí byť v súlade so zásadami demokracie, humanity a s právnymi predpismi 
platnými na území Slovenskej republiky.  

 

§ 8 Akademická obec a akademická pôda  

(1) Akademická obec LF je základom akademickej samosprávy LF. V súlade 
s vnútorným predpisom TUKE a vnútorným predpisom LF volí a odvoláva členov 
Akademického senátu TUKE a členov Akademického senátu LF. Skladá sa zo 
zamestnaneckej a študentskej časti (§ 25, odsek (1) zákona). 

(2) Zamestnaneckú časť akademickej obce LF tvoria: 
a) vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci TUKE zaradení na LF, ktorí 

sú s TUKE v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas (§ 

25, odsek (2) zákona); 
b) ďalší zamestnanci TUKE zaradení na LF, ktorí sú s TUKE v pracovnom 

pomere na kratší pracovný čas a súčasne sú s TUKE v pracovnom 
pomere z dôvodu účasti na výskumných projektoch, pričom súhrn týchto 
pracovných pomerov, na kratší pracovný čas, dáva ustanovený týždenný 
pracovný čas na TUKE (§3, odsek (2), písmeno b) štatútu TUKE); 
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(3) Študentskú časť akademickej obce LF tvoria študenti bakalárskeho, 
inžinierskeho, magisterského a doktorandského štúdia na LF TUKE. 

(4) Na zabezpečenie akademických slobôd a akademických práv na LF sa 
zaručuje nedotknuteľnosť akademickej pôdy okrem prípadov ohrozenia života, 
zdravia, majetku alebo prípadov živelnej pohromy.  

(5) Akademickú pôdu tvorí priestor vymedzený nehnuteľným majetkom, ktorý 
TUKE vlastní, a ktorý  LF spravuje, má v nájme alebo kde plní svoje poslanie 
a hlavné úlohy. Vstup orgánov činných v trestnom konaní na akademickú pôdu 
povoľuje rektor TUKE.  

(6) Na akademickej pôde nesmú politické strany a politické hnutia vykonávať 
politickú činnosť a zakladať svoje organizácie. 

(7) Letecká fakulta podporuje, v rámci svojich možností, činnosť vedeckých, 
odborných, profesijných, študentských, odborových a iných záujmových združení, 
združujúcich členov akademickej obce a ostatných zamestnancov LF, ktorých 
činnosť napomáha plneniu poslania LF. 

(8)  Letecká fakulta dbá v rámci svojich možností na sociálne potreby členov 
akademickej obce a ostatných zamestnancov.  

(9) Letecká fakulta vytvára v rámci svojich možností podmienky na pestovanie 
telesnej kultúry a športu členov akademickej obce a ostatných zamestnancov LF.  
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TRETIA ČASŤ 

ORGÁNY AKADEMICKEJ SAMOSPRÁVY 

§ 9 Orgány akademickej samosprávy  

(1) Orgány akademickej samosprávy Leteckej fakulty sú (§ 24 zákona): 
a) Akademický senát LF; 
b) Dekan LF; 
c) Vedecká rada LF; 
d) Disciplinárna komisia LF pre študentov. 

(2) Na riešení úloh spojených s riadením Leteckej fakulty a jej zložiek sa podieľajú 
tiež: 

a) poradné orgány dekana; 
b) prodekani; 
c) tajomník; 
d) vedúci pracovísk LF; 
e) manažér kvality; 
 

§ 10 Akademický senát LF 

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

(2) Akademický senát LF sa člení na zamestnaneckú časť a na študentskú časť. 
a) členov zamestnaneckej časti Akademického senátu LF volia v priamych 

tajných voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce LF a 
počet jej členov je 8 (osem);  

b) členov študentskej časti Akademického senátu LF volia v priamych tajných 
voľbách členovia študentskej časti akademickej obce LF a počet jej členov 
je 4 (štyri); 

c) členom zamestnaneckej časti Akademického senátu LF môže byť len člen 
zamestnaneckej časti akademickej obce LF; 

d) členom študentskej časti Akademického senátu LF môže byť len člen 
študentskej časti akademickej obce LF; 

e) o záležitostiach, týkajúcich sa výhradne len jednej časti Akademického 
senátu LF rozhodujú jednotlivé časti Akademického senátu LF 
samostatne. 

(3) Členstvo v Akademickom senáte LF je dobrovoľné a nezastupiteľné. 

(4) Činnosť Akademického senátu LF upravuje zákon (§ 26 zákona) a vnútorné 
predpisy LF (Rokovací poriadok Akademického senátu LF, Zásady volieb do Akademického senátu 

LF). 
 

§ 11 Pôsobnosť akademického senátu LF 

(1) Akademický senát TUKE má právo počas nevyhnutnej doby vykonávať 
pôsobnosť Akademického senátu LF za podmienok a v rozsahu ustanovenom 
Štatútom TUKE (§ 9, odsek (1), písmeno s) zákona) s výnimkou určenou zákonom (§ 9, 

odsek (3) zákona). 

(2) Akademický senát LF (§ 27, odsek (1) zákona): 
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a) schvaľuje na návrh dekana vnútorné predpisy LF (§ 5, odsek (2), písmeno a), 

b), f), i), a j) tohto štatútu), ako aj ďalšie vnútorné predpisy LF (§ 5, odsek (3) tohto 

štatútu), ak sa na návrh dekana rozhodne, že LF potrebuje na vlastné 
podmienky podrobnejšie upraviť príslušný vnútorný predpis TUKE;   

b) schvaľuje na návrh predsedu Akademického senátu LF vnútorné predpisy 
LF (§ 5, odsek (2), písmeno c), d), a e) tohto štatútu); 

c) vyjadruje sa na návrh dekana k vnútorným predpisom (§ 5, odsek (2), písmeno 

g) a h) tohto štatútu)  pred ich predložením Vedeckej rade LF; 
d) pred schválením vo Vedeckej rade LF prerokúva návrh študijných 

programov, ktoré má uskutočňovať LF, predložený dekanom; 
e) volí kandidáta na dekana, prípadne navrhuje odvolanie dekana z funkcie 

a schvaľuje návrh rektora TUKE na odvolanie dekana (§ 28, odsek (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; 

f) schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov LF; 
g) schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie členov Vedeckej 

rady LF; 
h) schvaľuje návrh rozpočtu LF, ktorý predložil dekan a kontroluje nakladanie 

s finančnými prostriedkami LF; 
i) schvaľuje Zámer rozvoja LF vypracovaný v súlade s Dlhodobým zámerom 

TUKE, predložený dekanom po prerokovaní vo Vedeckej rade LF a jeho 
aktualizáciu; 

j) schvaľuje Výročnú správu o činnosti a Výročnú správu o hospodárení LF 
predloženú dekanom; 

k) schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov 
uskutočňovaných LF, predložené dekanom; 

l) vyjadruje sa o návrhu dekana na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie 
alebo zrušenie pracovísk LF; 

m) volí zástupcov LF do Rady vysokých škôl (§ 107, odsek (3) zákona); 
n) raz za rok podáva akademickej obci LF správu o svojej činnosti, ktorú 

zverejní na webovom sídle LF najmenej na 4 (štyri) roky; 
o) vyjadruje sa k návrhom rektora TUKE na úkony týkajúce sa prevodu 

majetku alebo zriadenia vecného bremena, alebo predkupného práva na 
majetok, ktorý slúži na plnenie úloh LF pred ich predložením na schválenie 
Akademickému senátu TUKE (§ 41, odsek (1), písmeno a) až c) zákona); 

p) plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi TUKE alebo LF. 

(3) Akademický senát LF sa v otázkach uvedených v § 11, odsek (2), písmeno e), 
f), g), a m) tohto štatútu uznáša tajným hlasovaním a v ostatných otázkach 
uvedených v § 11, odsek (2) rozhoduje tajným hlasovaním, ak o tajnom hlasovaní v 
danej veci rozhodne. 

(4) Členovia Akademického senátu LF majú právo podávať písomné návrhy na 
kandidátov na rektora TUKE predsedovi Akademického senátu TUKE. 

(5) Člen Akademického senátu LF má právo interpelovať dekana a prodekanov LF, 
ktorí sú povinní zaujať stanovisko ihneď alebo písomne, a to najneskôr do 14 
(štrnásť) kalendárnych dní od podania interpelácie. 
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(6) Členovia Akademického senátu rozhodujú o prerokovávaných veciach 
nezávisle. Akademický senát LF a jeho členovia, ako aj členovia Akademického 
senátu TUKE zvolení z členov akademickej obce LF, zodpovedajú za svoju činnosť 
akademickej obci LF. Pri výkone svojej funkcie sú členovia Akademického senátu LF 
a členovia Akademického senátu TUKE zvolení z členov akademickej obce LF 
viazaní len svojím svedomím, všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na 
území Slovenskej republiky a vnútornými predpismi TUKE a LF, pričom dbajú na 
záujmy TUKE a LF.  

(7) Akademický senát LF podáva akademickej obci jedenkrát ročne správu o svojej 
činnosti, ktorú zverejní na webovom sídle LF najmenej na 4 (štyri) roky (§ 9, odsek (1), 

písmeno r) a § 27, odsek (1), písmeno l) zákona). Akademický senát LF podáva správu 
spravidla za uplynulé obdobie, a to na začiatku kalendárneho roku a vždy pred 
uplynutím svojho funkčného obdobia.  

(8) Členovia Akademického senátu LF sú povinní oboznámiť členov akademickej 
obce LF na pracovisku, na ktorom pôsobia, s plánovaným programom rokovania 
Akademického senátu LF a s uzneseniami Akademického senátu LF. 

 

§ 12 Orgány a organizácia akademického senátu LF 

(1) Orgánmi Akademického senátu LF sú: predseda, dvaja podpredsedovia,  dvaja 
overovatelia, predsedníctvo a komisie. Ich pôsobnosť upravuje vnútorný predpis LF 
(Rokovací poriadok Akademického senátu LF). 

(2) Rokovanie Akademického senátu LF sa riadi Rokovacím poriadkom 
Akademického senátu LF, ktorý je vnútorným predpisom LF. Akademický senát LF 
zverejňuje uznesenia zo svojich zasadnutí na webovom sídle LF najneskôr do 7 
(sedem) kalendárnych dní po zasadnutí Akademického senátu LF. 

(3) Predseda Akademického senátu LF je členom Vedenia LF a Kolégia dekana LF 
(§ 20, odsek (2), písmeno d) a odsek (3), písmeno a) tohto štatútu) a má právo zúčastňovať sa 
na rokovaní Vedeckej rady LF. 

(4) Činnosť Akademického senátu LF finančne a administratívne zabezpečuje 
dekan LF z prostriedkov fakulty. Akademický senát LF má právo využívať zariadenia 
LF, ktoré sú nevyhnutné pre jeho činnosť. 

 

§ 13 Dekan  

(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, odsek (1) zákona koná 
v mene TUKE. 

(2) Dekan zodpovedá za svoju činnosť Akademickému senátu LF. 

(3) Dekan zodpovedá za svoju činnosť rektorovi TUKE, a to vo veciach, v ktorých 
koná v mene TUKE (§ 23, odsek (1) zákona), za hospodárenie LF a za svoju ďalšiu 
činnosť v rozsahu určenom vnútornými predpismi TUKE. 



  

 

strana 18 z 46 

 

(4) Dekana vymenúva a odvoláva na návrh Akademického senátu LF rektor TUKE. 
Rektor TUKE vymenuje za dekana LF kandidáta navrhovaného Akademickým 
senátom LF, ak to nie je v rozpore so zákonom. Akademický senát LF podá návrh na 
odvolanie dekana vždy, ak: 

a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; 
b) mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody; 
c) požiada o uvoľnenie z funkcie. 

(5) Z vlastného podnetu môže rektor TUKE, so súhlasom Akademického senátu 
LF, odvolať dekana LF, ak dekan: 

a) závažným spôsobom neplní svoje povinnosti; 
b) hrubo alebo opakovane porušil zákony, iné všeobecne záväzné právne 

predpisy, vnútorné predpisy TUKE alebo LF;  
c) vážne poškodil záujem TUKE alebo LF. 

(6) Ak Akademický senát LF opakovane nesúhlasí s návrhom rektora TUKE na 
odvolanie dekana LF alebo sa k návrhu nevyjadrí do 30 (tridsať) kalendárnych dní 
odo dňa, keď o to rektor TUKE požiadal, môže rektor TUKE odvolať dekana LF so 
súhlasom Akademického senátu TUKE, ak bola naplnená najmenej jedna 
z podmienok uvedených v § 13, odsek (5) tohto štatútu. Štatút TUKE môže upraviť 
dlhšiu lehotu, ak rektor TUKE požiada Akademický senát LF o vyjadrenie v dobe od 
15.júna do 15.augusta (§ 28, odsek (4) zákona). 

(7) Predseda Akademického senátu LF môže kandidovať na funkciu dekana LF po 
skončení funkcie predsedu Akademického senátu LF (§ 28, odsek (5) zákona). 

(8) Funkčné obdobie dekana je štvorročné. 

(9) Po odvolaní dekana, alebo po predčasnom skončení výkonu funkcie dekana, 
vykonáva do vymenovania nového dekana funkciu dekana osoba poverená rektorom 
TUKE, na návrh Akademického senátu LF (§ 28, odsek (6) zákona). 

(10) Funkcia dekana je nezlučiteľná s funkciou člena Akademického senátu TUKE 
a Akademického senátu LF. 

(11) Dekan predkladá Akademickému senátu LF na schválenie návrh rozpočtu LF 
(§ 28, odsek (7) zákona). 

(12) Dekan vykonáva právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch so 
zamestnancami TUKE zaradenými na LF v rozsahu a za podmienok určených 
v  Štatúte TUKE (§ 28, odsek (9) zákona). 

(13) Medzi kompetencie dekana ďalej patrí vykonávanie nasledovných činností: 
a) v súlade s vnútornými predpismi TUKE vymenúva a odvoláva vedúcich 

zamestnancov LF (Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest 

vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov, 
docentov a ostatných vysokoškolských učiteľov a funkcií vedúcich zamestnancov na 

TUKE ďalej len „Zásady výberového konania“); 
b) vydáva a zverejňuje platnosť vnútorných predpisov LF (§ 5 tohto štatútu); 
c) stanovuje spôsob svojho zastupovania počas svojej neprítomnosti; 
d) koordinuje plnenie programu činností zameraných na riešenie 

koncepčných a ťažiskových otázok vzdelávania, vedy, výskumu, vývoja, 
výcviku, podnikania, rozvoja a riadenia fakulty; 

e) koordinuje spoluprácu medzi pracoviskami LF; 
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f) na návrh Vedeckej rady LF predkladá Vedeckej rade TUKE návrhy na 
udelenie titulu „doctor honoris causa“ významným domácim aj 
zahraničným osobnostiam; 

g) po prerokovaní vo Vedeckej rade LF predkladá Vedeckej rade TUKE 
návrhy na udelenie čestného titulu „profesor emeritus“ profesorovi 
staršiemu ako 70 rokov, ktorý ukončil pracovný pomer s TUKE ako jej 
riadny profesor, a ktorý naďalej aktívne vedecky a pedagogicky pôsobí; 

h) predkladá rektorovi TUKE návrhy na udeľovanie medailí TUKE (§ 46 Štatútu 

TUKE). 

(14) Dekana zastupujú v ním určenom rozsahu prodekani.   

(15) Zásady voľby kandidáta na dekana a spôsob prijatia návrhu na jeho odvolanie 
upravuje vnútorný predpis LF (Zásady volieb kandidáta na dekana a návrh na jeho odvolanie). 

 

§ 14 Prodekani 

(1) Prodekani sú zástupcovia dekana, ktorí dekana zastupujú v ním určenom 
rozsahu. Počet prodekanov a ich kompetencie upravuje vnútorný predpis LF 
(Organizačný poriadok). 

(2) Prodekani zodpovedajú za plnenie úloh fakulty v oblastiach podľa svojich 
kompetencií. V oblastiach svojich kompetencií sú koordinovaní a metodicky 
usmerňovaní jednotlivými prorektormi TUKE a súčasne v oblastiach svojich 
kompetencií koordinujú a metodicky usmerňujú činnosť všetkých zamestnancov a 
študentov LF.  

(3) Prodekanov vymenúva a odvoláva po schválení Akademickým senátom LF 
dekan LF. Za svoju činnosť zodpovedajú dekanovi, ktorému sú priamo podriadení. 
Počas neprítomnosti prodekana zastupuje zamestnanec LF, prípadne iný prodekan, 
ktorého určí dekan. 

(4) Funkčné obdobie prodekana je štvorročné. 

(5) Funkcia prodekana je nezlučiteľná s funkciou člena Akademického senátu 
TUKE a Akademického senátu LF. 

(6) Na začiatku nového funkčného obdobia alebo pri odvolaní prodekana, je 
prodekan, ktorému končí funkčné obdobie alebo bol odvolaný, povinný odovzdať 
svoju funkciu spolu s celou písomnou agendou svojmu nástupcovi. Ak nástupca nie 
je menovaný, alebo poverený, odovzdá funkciu a celú súvisiacu písomnú agendu 
dekanovi LF alebo ním poverenej osobe.  

(7) Odovzdanie funkcie a agendy s ňou súvisiacej sa vykonáva v časovej lehote do 
14 (štrnásť) kalendárnych dní od skončenia funkčného obdobia alebo odvolania 
z funkcie, a to protokolárnym spôsobom, o čom sa vyhotoví zápis. Formu a obsah 
protokolu o odovzdaní a prevzatí funkcie a o odovzdaní agendy určenej osobe 
upravuje vnútorný predpis LF (Organizačný poriadok).  
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§ 15 Vedecká rada  

(1) Členov Vedeckej rady LF vymenúva a odvoláva so súhlasom Akademického 
senátu LF dekan. Funkčné obdobie členov Vedeckej rady LF je štvorročné.  

(2) Členmi Vedeckej rady LF sú významní odborníci z oblastí, v ktorých LF 
uskutočňuje vzdelávaciu, vedeckú, výskumnú, vývojovú, výcvikovú, podnikateľskú 
a ďalšiu tvorivú činnosť. Najmenej jednu štvrtinu a najviac jednu tretinu členov 
Vedeckej rady LF tvoria osoby, ktoré nie sú členmi akademickej obce TUKE. 

(3) Predsedom Vedeckej rady LF je dekan. 

(4) Pôsobnosť Vedeckej rady LF upravuje zákon (§ 30 zákona). 

(5) Rokovanie Vedeckej rady LF sa riadi Rokovacím poriadkom Vedeckej rady LF. 
 

§ 16 Disciplinárna komisia  

(1) Na prerokovanie disciplinárnych priestupkov študentov študujúcich na LF 
a spracovanie návrhov na ich riešení sú zriadené Disciplinárne komisie, a to: 

a) Disciplinárna komisia TUKE (§ 13 zákona); 
b) Disciplinárna komisia LF  (§ 31 zákona). 

(2) Činnosť disciplinárnej komisie TUKE sa riadi Rokovacím poriadkom 
disciplinárnej komisie TUKE.  

(3) Disciplinárna komisia LF prerokúva disciplinárne priestupky študentov 
zapísaných v študijnom programe uskutočňovanom na LF a predkladá návrh na 
rozhodnutie dekanovi. 

(4) Členov disciplinárnej komisie LF a jej predsedu vymenúva, z radov členov jej 
akademickej obce a po schválení akademickým senátom LF, dekan LF. Disciplinárna 
komisia LF má 6 (šesť) členov. Polovicu členov tejto komisie tvoria študenti.   

(5) Činnosť Disciplinárnej komisie LF sa riadi Rokovacím poriadkom disciplinárnej 
komisie LF. 

 

§ 17 Vedúci zamestnanci  

(1) Vedúcimi zamestnancami LF sú tajomník a vedúci vzdelávacích, vedeckých, 
výskumných a vývojových pracovísk LF.  

(2) Vedúcimi zamestnancami LF sú aj vedúci špecializovaných a akreditovaných 
výcvikových organizácií, pracovísk a znaleckých ústavov LF a manažéri pracovísk 
pre odborné činnosti. 

(3) Funkcie vedúcich zamestnancov LF uvedených v § 17, odsek (1) sa obsadzujú 
výberovým konaním. Funkcie vedúcich zamestnancov LF uvedených v § 17, odsek 
(2) sa obsadzujú zamestnancami LF, na základe ich odbornej spôsobilosti 
alebo udelenej akreditácie.  

(4) Spôsob výberového konania na funkcie vedúcich zamestnancov LF a spôsob 
ich obsadzovania upravuje Pracovný poriadok TUKE a Pracovný poriadok LF, ak ho 
má LF vydaný (§ 33, odsek (3), písmeno b) zákona).  

(5) Vedúcich zamestnancov vymenúva a odvoláva dekan LF. Vedúci zamestnanci 
sú priamo podriadení a za svoju činnosť zodpovedajú dekanovi. 
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(6) Po vymenovaní nového vedúceho zamestnanca alebo pri jeho odvolaní je 
vedúci zamestnanec, ktorému končí funkčné obdobie alebo bol odvolaný, povinný 
odovzdať svoju funkciu spolu s celou písomnou agendou svojmu nástupcovi. Ak 
nástupca nie je menovaný, alebo poverený, odovzdá funkciu a celú písomnú agendu 
dekanovi LF alebo ním poverenej osobe.  

(7) Odovzdanie funkcie a agendy s ňou súvisiacej sa vykonáva v časovej lehote do 
14 (štrnásť) kalendárnych dní od skončenia funkčného obdobia alebo odvolania 
z funkcie, a to protokolárnym spôsobom, o čom sa vyhotoví zápis. Formu a obsah 
protokolu o odovzdaní a prevzatí funkcie a o odovzdaní agendy určenej osobe 
upravuje vnútorný predpis LF (Organizačný poriadok). 

(8) Ustanovenie § 17, odseky (5), (6) a (7) tohto štatútu sa nevzťahujú na 
manažérov pracovísk pre odborné činnosti. 

(9) Povinnosti vedúcich zamestnancov upravujú vnútorné predpisy TUKE (Pracovný 

poriadok TUKE)  a vnútorné predpisy LF (Organizačný poriadok a Pracovný poriadok LF, ako ho 

má LF vydaný).  
 

§ 18 Tajomník  

(1) Tajomník LF je vedúci zamestnanec LF, ktorý zabezpečuje hospodársky 
a administratívny chod LF. Je podriadený priamo dekanovi. 

(2) Postavenie tajomníka upravuje vnútorný predpis LF (Organizačný poriadok). Počas 
neprítomnosti zastupuje tajomníka zamestnanec LF, ktorého poverí dekan. 

(3) Tajomník zodpovedá za plnenie úloh LF v oblastiach podľa svojich kompetencií. 
V oblastiach svojich kompetencií je koordinovaný a metodicky usmerňovaný 
kvestorom TUKE (§ 22, odsek (3) Štatútu TUKE) a súčasne v oblasti svojich kompetencií 
koordinuje a metodicky usmerňuje činnosť všetkých zamestnancov a študentov LF.  

(4) Tajomník priamo riadi pracoviská určené mu do podriadenosti vnútorným 
predpisom LF (Organizačný poriadok)  a v súlade s prenesenou právomocou koná 
v určených oblastiach v mene LF. 

(5) Tajomník v súlade so závermi zasadnutia Akademického senátu LF, 
rozhodnutiami akademických funkcionárov LF a v rozsahu určenom dekanom LF 
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 správy 
registratúry na LF. 

(6) Tajomník spolupracuje s prodekanmi v oblastiach hospodárskeho 
a prevádzkového zabezpečenia činností v rozsahu ich zodpovednosti a podľa 
rozhodnutia dekana. 
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§ 19 Vedúci pracovísk 

(1) Pracoviská LF vedú: 
a) vedúci pracoviska; 
b) manažér pracoviska pre odborné činnosti. 

(2) Vedúci pracoviska LF je vedúcim zamestnancom a predstaviteľom pracoviska, 
ktoré riadi. Funkcia vedúceho pracoviska sa obsadzuje výberovým konaním (§ 17, 

odsek (3) tohto štatútu). 

(3) Práva a povinnosti vedúceho pracoviska upravuje vnútorný predpis LF 
(Organizačný poriadok). 

(4) Manažér pracoviska pre odborné činnosti je zamestnanec pracoviska, ktorý 
zodpovedá za koordináciu a metodické usmerňovanie úloh plnených na pracovisku 
a súčinnosť pracoviska s ostatnými pracoviskami LF pri plnení úloh v jeho oblasti 
zodpovednosti. Počet manažérov pre odborné činnosti a ich kompetencie upravuje 
vnútorný predpis LF (Organizačný poriadok). 

(5) Manažéri pracovísk pre odborné činnosti sú v oblastiach svojich kompetencií 
koordinovaní a metodicky usmerňovaní jednotlivými prodekanmi LF a súčasne 
v oblastiach svojich kompetencií koordinujú a metodicky usmerňujú činnosť všetkých 
členov pracoviska.  

 

§ 20 Poradné orgány dekana  

(1) Poradnými orgánmi dekana sú: 
a) Vedenie LF; 
b) Kolégium dekana LF; 
c) Rada kvality LF; 
d) Graduačná komisia; 
e) Rada garantov; 
f) Komisie, pracovné skupiny a poradcovia dekana LF; 
g) manažér kvality LF; 

 

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

(3) Kolégium dekana LF je poradný orgán dekana, ktorého členmi sú: 
a) Vedenie LF; 
b) vedúci pracovísk. 

(4) Na zasadnutie kolégia môže dekan prizvať aj ďalších hostí. Dekan zvoláva 
Kolégium dekana LF podľa potreby, spravidla raz za mesiac. 

(5) Rada kvality LF je poradný orgán dekana, ktorého členmi sú: 
a) Vedenie LF; 
b) manažér kvality LF; 
c) ďalší odborníci pre oblasť kvality. 

(6) Činnosť Rady kvality LF sa riadi vnútorným predpisom LF (Štatút Rady kvality LF). 
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(7) Graduačná komisia je poradným orgánom dekana, ktorá posudzuje materiály 
predkladané uchádzačmi o habilitačné a inauguračné konanie. Jej členov vymenúva 
dekan z radov profesorov a docentov. Činnosť komisie riadi prodekan zodpovedný za 
riadenie oblasti vedy a výskumu.  

(8) Rada garantov je poradným orgánom dekana, ktorý posudzuje a koordinuje 
rozvoj študijných programov LF. Členmi komisie sú garanti študijných programov 
realizovaných na LF. 

(9) Dekan môže zriaďovať aj ďalšie poradné orgány, ktorými sú komisie a pracovné 
skupiny dekana. Členov komisií a pracovných skupín dekana menuje a odvoláva 
dekan. Komisie a pracovné skupiny vykonávajú činnosti na základe pokynov dekana 
LF. Činnosť komisie alebo pracovnej skupiny koordinujú a riadia určení vedúci, ktorí 
za činnosť komisie alebo pracovnej skupiny a dosiahnuté výsledky zodpovedajú 
priamo dekanovi.   

 

§ 21 Manažér kvality 

(1) Manažér kvality LF má postavenie poradného orgánu dekana LF (§ 20, odsek (1), 

písmeno g) tohto štatútu), ktorý zabezpečuje systéme manažérstva kvality na LF. Jeho 
kompetencie upravuje vnútorný predpis LF (Štatút Rady kvality LF). 

(2) Manažér kvality LF vykonáva svoju činnosť na základe menovacieho dekrétu, 
v ktorom je presne definovaná jeho zodpovednosť a právomoci.  

(3) Manažér kvality zodpovedá za plnenie úloh LF v oblastiach podľa svojich 
kompetencií. V oblastiach svojich kompetencií je koordinovaný a metodicky 
usmerňovaný Radou kvality TUKE a súčasne v oblastiach svojich kompetencií 
koordinuje a metodicky usmerňuje činnosť všetkých zamestnancov a študentov LF.  

(4) Manažéra kvality LF vymenúva a odvoláva dekan LF. Za svoju činnosť 
zodpovedá dekanovi.   

 

§ 22 Poradca dekana  

(1) Poradca dekana LF má postavenie poradného orgánu dekana LF (§ 20, odsek (1), 

písmeno f) tohto štatútu), ktorého vymenúva a odvoláva dekan LF na návrh Vedenia LF 
alebo Kolégia dekana.  

(2) Poradca dekana LF vykonáva svoju činnosť na základe písomného poverenia, 
v ktorom je presne definovaný predmet (oblasť) a rozsah poverenia.  

(3) Na základe poverenia je oprávnený konať v mene dekana LF. Za výkon svojej 
funkcie a činnosť je zodpovedný dekanovi a svoju činnosť koordinuje s Vedením LF 
alebo Kolégiom dekana. 

(4) Poradca, ako poradný orgán dekana, zastupuje dekana LF pri plnení 
špecifických úloh, navrhuje, koordinuje a zodpovedá za realizáciu systémových 
opatrení na zlepšenie stavu v oblasti podľa rozsahu svojho poverenia. 

(5) Rozsah právomocí a kompetencie, spôsob vymenovávania odvolávania 
poradcov upravuje vnútorný predpis LF (Organizačný poriadok). 
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ŠTVRTÁ ČASŤ 

CEREMONIÁL 

§ 23 Akademickí funkcionári, insígnie a taláre   

(1) Medzi akademických funkcionárov LF patria: 
a) dekan LF; 
b) prodekani LF; 
c) predseda Akademického senátu LF; 
d) členovia Vedeckej rady LF; 

(2) Letecká fakulta má právo používať vlastné akademické insígnie a konať 
akademické obrady v súlade s vnútornými predpismi a tradíciami LF a TUKE (§ 22, 

odsek (3) zákona). 

(3) Vonkajším výrazom právomoci a zodpovednosti akademických funkcionárov LF 
sú akademické insígnie (§ 42, odsek (2) Štatútu TUKE), ktoré sú symbolom historických 
tradícií a postavenia LF a právomocí dekana a prodekanov. 

(4) K akademickým insígniám LF akademických funkcionárov uvedených v § 23, 
odsek (1), písmeno a) a b) patrí: 

a) reťaz dekana so znakom fakulty; 
b) prodekanské reťaze. 

(5) Znak fakulty pozostáva zo sovy z roztiahnutými krídlami, vztýčeného meča, 
lipových ratolestí a nápisu „LF“ (§ 2, odsek (7) tohto štatútu). Letecká fakulta používa 
znak na svoje označenie, ak to neodporuje vnútorným predpisom TUKE (Dizajn manuál 

TUKE). 

(6) Akademickí funkcionári nosia akademické insígnie a taláre pri slávnostných 
príležitostiach, akademických obradoch, odovzdávaní čestných doktorátov TUKE 
a LF a pri akademických obradoch iných vysokých škôl alebo výskumných inštitúcií, 
kde reprezentujú LF, TUKE alebo jej súčasť. 

(7) Taláre sú slávnostným oblečením, ktorých vzhľad sa odlišuje podľa funkcie. 
Taláre sú oprávnení používať pri slávnostných príležitostiach a obradoch dekan LF, 
prodekani LF, predseda Akademického senátu LF, profesori, docenti a podľa 
rozhodnutia dekana aj iní vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci LF a jej 
významní hostia, ak to neodporuje vnútorným predpisom TUKE.  

 

§ 24 Akademické obrady 

(1) Medzi akademické obrady LF patria: 
a) inaugurácia dekana; 
b) imatrikulácia študentov; 
c) promócia absolventov štúdia; 
d) slávnostné ukončenie štúdia v rámci ďalšieho vzdelávania; 
e) slávnostné zasadnutie Vedeckej rady LF; 
f) slávnostné zhromaždenie zamestnancov a študentov fakulty. 

(2) Inaugurácia dekana je slávnostné uvedenie dekana do funkcie. Slávnostná 
inaugurácia dekana je vykonaná po jeho vymenovaní rektorom TUKE na 
slávnostnom zhromaždení akademickej obce LF. 
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(3) Pri inaugurácií skladá dekan slávnostný sľub do rúk predsedu Akademického 
senátu LF. Znenie inauguračného sľubu dekana je uvedené vo vnútornom predpise 
TUKE (Slávnostné sľuby skladané na TUKE, § 2). 

(4) Po zložení slávnostného sľubu odovzdá spravidla odstupujúci dekan reťaz 
dekana nastupujúcemu dekanovi ako symbol jeho právomoci a zodpovednosti.   

(5) Imatrikulácia študentov je vykonávaná  za účasti dekana (prodekana) a ďalších 
akademických funkcionárov LF. 

(6) Promócia absolventov inžinierskych a doktorandských študijných programov je 
vykonávaná za prítomnosti rektora (prorektora) TUKE, dekana (prodekana) LF, 
akademických funkcionárov LF a promočného kolégia. 

(7) Znenie imatrikulačného a promočného sľubu upravuje vnútorný predpis TUKE 
(Slávnostné sľuby skladané na TUKE, §§ 3, 4, 5 a 6). 

 

§ 25 Odevy, uniformy a obleky so znakom LF 

(1) Pri akademických obradoch a významných udalostiach LF môžu akademickí 
funkcionári, vedúci zamestnanci a určení zamestnanci a študenti LF používať 
uniformy a obleky so znakom LF. 

(2) Pri športových udalostiach organizovaných v rámci LF alebo pri reprezentácii 
LF v rámci TUKE, ale aj mimo nej môžu zamestnanci a študenti LF používať 
športové oblečenie so znakom LF alebo pracoviska LF, ktoré reprezentujú, ak to 
neodporuje ustanoveniam vnútorných predpisov TUKE (Dizajn manuál TUKE). 

 

§ 26 Používanie symbolov a vlajok  

(1) Letecká fakulta pri svojej činnosti využíva symboly, medzi ktoré patria hlavne: 
a) štátne symboly Slovenskej republiky; 
b) vlajka a znak Európskej únie; 
c) štátne vlajky cudzích štátov; 
d) vlajky, logá a znaky Technickej univerzity v Košiciach a jej súčastí. 

(2) Používanie štátnych symbolov Slovenskej republiky, vlajok EÚ, cudzích štátov 
alebo inštitúcií sa riadi právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky1.   

(3) Používanie vlajky, loga a znaku TUKE a jej súčastí, vrátane LF, sa riadi 
vnútornými predpismi TUKE (Dizajn manuál TUKE) a týmto štatútom, ak jeho 
ustanovenia neodporujú ustanoveniam vnútorných predpisov TUKE. 

 

 

  

                                                 
1
  Zákon NR SR č. 63/1993 o štátnych symboloch SR a ich používaní 

Odporúčanie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 203-2005/06626 z 30. júna 2005, pre orgány územnej 

samosprávy na používanie štátnych symbolov, označovanie budov samosprávnych orgánov a používanie symbolov 

územnej samosprávy 

Odporúčanie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS 204-2004/00329 z 19. apríla 2004 na používanie vlajky 

Európskej únie pre štátne orgány a územnú samosprávu, nimi zriadené právnické osoby a verejnoprávne inštitúcie v 

Slovenskej republike. 
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PIATA ČASŤ 

ORGANIZAČNÉ ČLENENIE A RIADENIE FAKULTY 

§ 27 Orgány fakulty a ich členenie 

(1) Letecká fakulta má tieto pracoviská:  
a) dekanát LF; 
b) vzdelávacie, vedecké, výskumné a vývojové pracoviská; 
c) výcvikové organizácie; 
d) znalecký ústav. 

(2) Pracoviská LF zriaďuje, zlučuje, nariaďuje ich splynutie, rozdeľuje a zrušuje 
dekan so súhlasom Akademického senátu LF. Obdobne sa ustanovuje aj názov 
pracoviska. 

(3) Organizačná štruktúra LF a základná charakteristika, vnútorná organizácia, 
pôsobnosť a riadenie jednotlivých pracovísk, vrátane kompetencií v procese 
vzdelávania, výskumu, vývoja, výcviku, podnikateľskej a ďalšej tvorivej činnosti a ich 
vzťah k ďalším súčastiam LF a TUKE upravuje vnútorný predpis LF (Organizačný 

poriadok).  

(4) Pracoviská LF v oblasti vzdelávania, výcviku, vedeckého bádania výskumnej, 
vývojovej, podnikateľskej a ďalšej tvorivej činnosti vzájomne spolupracujú.  

 

§ 28 Dekanát  

(1) Dekanát LF je výkonným hospodársko-správnym a informačným pracoviskom 
fakulty. Pripravuje podklady pre rokovania a rozhodovanie orgánov akademickej 
samosprávy a vedúcich zamestnancov LF a zabezpečuje ich výkon. Je výkonným 
pracoviskom v oblasti riadenia a realizácie administratívnych prác na úseku 
vzdelávacej, vedeckej, výskumnej, vývojovej, výcvikovej, podnikateľskej a ďalšej 
tvorivej činnosti, ale aj  hospodárskej a personálnej činnosti. Organizáciu, pôsobnosť 
a riadenie dekanátu a jeho vzťah k ďalším súčastiam LF a TUKE upravuje vnútorný 
predpis LF (Organizačný poriadok). 

(2) Činnosť dekanátu LF organizuje a riadi tajomník fakulty a za svoju činnosť 
zodpovedá dekanovi. Postavenie a pôsobnosť tajomníka fakulty upravuje § 18 tohto 
štatútu. 

 

§ 29 Vzdelávacie, vedecké, výskumné a vývojové pracoviská   

(1) Vzdelávacie, vedecké, výskumné a vývojové pracoviská sú základnými 
organizačnými zložkami LF, ktorých základnou úlohou je na základe tvorivého 
vedeckého bádania v oblastiach svojho odborného pôsobenia a v rozsahu udelenej 
akreditácie a certifikácie: 

a) poskytovať, organizovať, zabezpečovať a realizovať výučbu v jednotlivých 
stupňoch a formách štúdia, a tak prispievať k vysokoškolskému 
vzdelávaniu študentov LF, ako aj ďalšiemu alebo odbornému vzdelávaniu; 

b) uskutočňovať vedecký výskum. 
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(2) Vzdelávacie, vedecké, výskumné a vývojové 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 vnútornými predpismi TUKE a LF. Na tento účel môže LF v rámci svojej 
vnútornej organizačnej štruktúry zriaďovať špecializované organizačné prvky, ktorých 
činnosť sa riadi ustanoveniami zákona (§§ 35 a 39a zákona). 

(3) Predstaviteľom vzdelávacieho, vedeckého, výskumného a vývojového alebo 
špecializovaného pracoviska je vedúci pracoviska. Jeho postavenie a pôsobnosť 
upravujú vnútorné predpisy LF (§ 19 tohto štatútu a Organizačný poriadok). 

 

§ 30 Výcvikové organizácie  

(1) Výcvikové organizácie sú na LF zriaďované na realizáciu odbornej prípravy 
špecialistov v oblasti letectva a kozmonautiky, čím prispievajú k odbornému rastu 
špecialistov v týchto oblastiach. Činnosť výcvikových organizácií je realizovaná na 
základe a v rozsahu certifikácie udelenej príslušnou autoritou. 

 

§ 31 Znalecký ústav  

(1) Znalecký ústav je špecializované pracovisko, ktoré vykonáva znaleckú činnosť 
najmä vo zvlášť obťažných prípadoch vyžadujúcich osobitné vedecké posúdenie 
(§ 19, odsek (1) Zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení 

neskorších predpisov). 

(2) Znalecký ústav v odbore 040000 Letecká doprava je zriadený ako súčasť 
Znaleckého ústavu Technickej univerzity v Košiciach.  Jeho štatutárnym orgánom je 
rektor TUKE. Štatutárnym zástupcom pri výkone znaleckej činnosti v oblasti Letecká 
doprava je, na základe poverenie rektora TUKE, dekan LF. 

 

§ 32 Manažment kvality 

(1) Technická univerzita v Košiciach má zavedený systém manažérstva kvality 
podľa STN EN ISO 9001 a certifikát manažérstva kvality v oblasti „Zabezpečovanie 
procesov vzdelávania, výskumu a podnikateľskej činnosti na úrovni verejnej vysokej 
školy“.  

(2) Systém manažmentu kvality na LF riadi Rada kvality LF, ktorej predsedom je 
dekan LF.  

(3) Členov Rady kvality LF vymenúva a odvoláva dekan LF.  

(4) Pôsobnosť, kompetencie a organizáciu činnosti Rady kvality LF a kompetencie 
jednotlivých jej členov upravuje vnútorný predpis LF (Štatút Rady kvality LF), ktorý po 
prerokovaní Vedeckou rady LF schvaľuje dekan.  

 
 

  



  

 

strana 28 z 46 

 

§ 33 Výročné správy  a hodnotenie činnosti   

(1) Dekan LF raz za rok predkladá Výročnú správu o činnosti LF a Výročnú správu 
o hospodárení LF. 

(2) Výročná správa o činnosti LF a Výročná správa o hospodárení LF sa 
spracováva na základe podkladov katedier a ďalších pracovísk LF ako celku. 

(3) Výročnú správu o činnosti LF a Výročnú správu o hospodárení LF predloženú 
dekanom LF prerokováva Vedecká rada LF a schvaľuje Akademický senát LF (§ 27, 

odsek (1), písmeno g) zákona). 

(4) Výročnú správu o činnosti LF a Výročnú správu o hospodárení LF, po schválení 
Akademickým senátom LF predkladá dekan LF akademickej obci LF. 

(5) Obsahovú štruktúru a výber jazykových mutácií výročných správ upravuje 
vnútorný predpis LF (Organizačný poriadok). 

(6) Letecká fakulta zverejňuje všetky svoje výročné správy v tlačenej forme 
a elektronickej forme na svojom webovom sídle. 

(7) Letecká fakulta pravidelne hodnotí úroveň vzdelávacej, vedeckej, výskumnej, 
vývojovej, výcvikovej, podnikateľskej a ďalšej tvorivej činnosti, zahraničnej 
spolupráce a úloh definovaných Dlhodobým zámerom TUKE, Zámerom rozvoja LF 
a ďalšími súvisiacimi dokumentmi (§ 4 tohto štatútu).   

(8) Hodnotenie vzdelávacej činnosti a oblasti vedy a techniky vykonáva Vedecká 
rada LF (§ 30, odsek (1), písmeno c) zákona). Pri hodnotení vzdelávacej činnosti Vedecká 
rada LF prihliadne aj na aktuálne výsledky anonymného anketového hodnotenia 
pedagógov študentmi LF a výsledky interného systému hodnotenia kvality vedecko-
vzdelávacieho procesu vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov 
a interných doktorandov (SHOK). 

(9) Hodnotenie činnosti je súčasťou systému manažmentu kvality. Podrobnosti o 
zabezpečovaní kvality upravujú vnútorné predpisy TUKE a LF, ak ich má LF vydané. 

(10) Hodnotenie činnosti LF a závery výročných správ sa využívajú v riadiacej 
činnosti a na účely aktualizácie Zámeru rozvoja LF a ďalších súvisiacich dokumentov 
(§ 4 tohto štatútu). 
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ŠIESTA ČASŤ 

VZDELÁVANIE 

§ 34 Vysokoškolské vzdelávanie 

(1) Vysokoškolské vzdelávanie sa na LF poskytuje, organizuje a zabezpečuje 
v študijných programoch v rozsahu  a v študijných odboroch podľa udelenej 
akreditácie, a to vo všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania. 

(2) Podrobnosti o študijných odboroch, študijných programoch a študijných plánoch 
upravuje zákon (§§ 50 až 54b zákona), v znení neskorších všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 

(3) Podmienky štúdia podľa študijných programov, ktoré zabezpečuje LF, sú 
realizované v súlade so zákonom (§§ 55 až 68), vnútornými predpismi TUKE (§§ 6, 11, 

12 a 13 Štatútu TUKE) a vnútornými predpismi LF, ak ich má LF vydané.   

(4) Letecká fakulta sa pri udeľovaní akademických titulov a vydávaní dokladov o 
absolvovaní štúdia riadi príslušnými ustanoveniami zákona (§ 52, odsek (5), § 53, odsek 

(6), § 54, odsek (15) a § 68), vnútornými predpismi TUKE (§ 7 Štatútu TUKE, Pravidlá TUKE pre 

GDPR) a vnútornými predpismi LF, ak ich LF má vydané.  

(5) Za garanta študijného programu sa považuje vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo 
funkcii: 

a) profesora, ktorý garantuje alebo zúčastňuje sa na garantovaní kvality 
a rozvoja študijného programu, ktorý TUKE alebo LF uskutočňuje (§ 75, 

odsek (2) zákona);   
b) docenta, ktorý garantuje alebo zúčastňuje sa na garantovaní kvality 

a rozvoja bakalárskeho študijného programu, ktorý TUKE alebo LF 
uskutočňuje, ak túto činnosť nevykonáva profesor (§ 75, odsek (3) zákona). 

(6) Na LF pôsobia garanti bakalárskych, inžinierskych a doktorandských študijných 
programov. Zoznam garantov pôsobiacich na LF zverejňuje dekan LF, a to 
prostredníctvom Registra zamestnancov vysokých škôl, ktorý spravuje ministerstvo 
školstva (§ 80b zákona). 

(7) 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 
pracovísk LF, ktoré zabezpečujú výučbu v príslušnom študijnom programe. Tieto 
návrhy spolu s písomným stanoviskom garanta predkladá dekanovi LF vedúci 
pracoviska, na ktorom garant pôsobí. Administratívne činnosti súvisiace 
s vypracovávaním návrhov koordinuje garant a každé zúčastnené pracovisko si ich 
zabezpečuje samostatne. 

(8) Garant doktorandského študijného programu je spravidla členom odborovej 
komisie v príslušnom odbore doktorandského štúdia (§ 54, odsek (17) zákona). 
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§ 35 Celoživotné vzdelávanie  

(1) Letecká fakulta v oblastiach svojho pôsobenia poskytuje aj celoživotné 
vzdelávanie, ktoré je koordinované prodekanom zodpovedným za riadenie oblasti 
vzdelávania. 

(2) Celoživotné vzdelávanie je na LF organizované a zabezpečované v súlade 
s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, vnútornými predpismi 
TUKE (§ 8 Štatútu TUKE) a vnútornými predpismi LF, ak ich má LF vydané. Podrobnosti 
jeho organizácie a realizácie upravuje vnútorný predpis LF (Organizačný poriadok). 

 

§ 36 Študijné programy a podmienky štúdia 

(1) Letecká fakulta uskutočňuje študijné programy vo vymedzených študijných 
odboroch a v rozsahu podľa udelenej akreditácie, a to: 

a) bakalárske študijné programy; 
b) inžinierske študijné programy; 
c) doktorandské študijné programy. 

(2) Bakalársky študijný program, ako študijný program prvého stupňa, sa 
zameriava na získanie teoretických poznatkov a praktických poznatkov založených 
na súčasnom stave vedy v oblasti letectva a kozmonautiky. Profesijne orientované 
bakalárske študijné programy sa zameriavajú na zvládnutie použitia týchto poznatkov 
pri výkone povolania. Akademicky orientované bakalárske študijné programy sa 
zameriavajú na pokračovanie vo vysokoškolskom štúdiu druhého stupňa (§ 52, odsek 

(1)  zákona). 

(3) Inžiniersky študijný program, ako študijný program druhého stupňa, sa 
zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na 
súčasnom stave vedy, techniky v oblasti letectva a kozmonautiky a na rozvíjanie 
schopnosti ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo 
vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu (§ 53, odsek (1) 

zákona). 

(4) Doktorandský študijný program, ako študijný program tretieho stupňa, sa 
zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého 
poznania v oblasti letectva a kozmonautiky a najmä na vlastnom príspevku študenta 
k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti 
v oblasti vedy alebo techniky alebo samostatnej teoretickej a tvorivej činnosti. 
Absolventi doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie 
tretieho stupňa (§ 54, odsek (1) zákona). 

(5) Letecká fakulta môže zabezpečovať študijný program aj v spolupráci s inými 
vysokými školami vrátane vysokých škôl so sídlom mimo územia Slovenskej 
republiky. Študenti prijatí na študijný program zabezpečovaný viacerými vysokými 
školami (ďalej len „spoločný študijný program") absolvujú na jednotlivých vysokých 
školách jednotlivé časti štúdia (§ 61, odsek (2) zákona). Spolupracujúce vysoké školy sa 
podieľajú na tvorbe spoločného študijného programu, rozhodovaní o prijímacom 
konaní a rozhodovaní o splnení podmienok na riadne skončenie štúdia (§ 54a, odsek 

(1) zákona). Podrobnosti uskutočňovania spoločných študijných programov upravuje 
zákon (§ 54a zákona). 
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(6) Pravidlá, ktorými sa riadi vysokoškolské štúdium na LF a celková organizácia 
vysokoškolského vzdelávania v študijných odboroch podľa akreditovaných študijných 
plánov je na LF vykonávaná v súlade s právnymi predpismi platnými na území 
Slovenskej republiky  (§§ 51 až 53, 54, 54a, 59 až 68 zákona), vnútornými predpismi TUKE 
(Študijný poriadok TUKE) a vnútornými predpismi LF, ak ich LF má vydané. 

(7) Letecká fakulta, ako súčasť verejnej vysokej školy, poskytuje informácie do 
Registra študijných odborov a Registra študijných programov, ktorých správcom 
a prevádzkovateľom je ministerstvo školstva. Register študijných odborov a Register 
študijných programov sú verejné informačné systémy verejnej správy.  Jeho vedenie 
a využívanie upravuje zákon (§ 54b zákona). 

 

§ 37 Štúdium cudzincov 

(1) Každý má právo študovať na LF zvolený študijný program, ak splní základné 
podmienky prijatia na štúdium podľa § 56 zákona, ďalšie podmienky určené fakultou 
podľa § 57 ods. 1 zákona, podmienky určené v dohode podľa § 54a ods. 2 (spoločné 
študijné programy) a podmienky podľa § 58a ods.4 (akademická mobilita). 

Všetci uchádzači a študenti TUKE majú rovnaké práva a povinnosti v súlade so 
zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní (§ 55 ods. 2 zákona). 

 

(2) Pri zápise na štúdium sa overuje, či cudzinec má na území Slovenskej republiky 
povolený pobyt a či spĺňa ďalšie podmienky podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov upravujúcich pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky. 

(3) Pre štúdium cudzincov na LF sa na týchto študentov vzťahujú rovnaké pravidlá, 
práva a povinnosti ako na štátnych príslušníkov Slovenskej republiky (§ 55, odsek (2) 

zákona a § 11 Štatútu TUKE).   
 

§ 38 Prijímanie na štúdium 

(1) Každý má právo študovať zvolený študijný program, ak splní základné 
podmienky prijatia na štúdium (§ 56 zákona), ďalšie podmienky určené LF (§ 57, odsek 

(1) zákona), podmienky určené v dohode (§ 54a, odsek (2) zákona) a podmienky 
prijímacieho konania (§ 58a, odsek (4) zákona). 

(2) Príprava, realizácia a celková organizácia prijímania na štúdium a zásady 
určovania počtu prijímaných študentov je na LF vykonávaná v súlade s právnymi 
predpismi platnými na území Slovenskej republiky (§§ 55 až 58 zákona), vnútornými 
predpismi TUKE (§ 36 a Príloha 1 Štatútu TUKE) a vnútornými predpismi LF, ak ich má LF 
vydané. 
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§ 39 Akademická mobilita  

(1) Študenti LF majú právo uchádzať sa v rámci svojho štúdia aj o štúdium na inej 
vysokej škole, a to aj v zahraničí. 

(2) Letecká fakulta môže prijať na časť štúdia, obvykle v dĺžke jedného semestra 
alebo trimestra aj študenta inej vysokej školy, vrátane vysokej školy so sídlom mimo 
územia Slovenskej republiky, a to bez prijímacieho konania (§ 58a zákona). Prijatie 
a štúdium je realizované v súlade  s podmienkami výmenného programu alebo na 
základe zmluvy medzi prijímajúcou vysokou školou alebo fakultou a vysielajúcou 
vysokou školou alebo fakultou. Po skončení študijného pobytu na LF sa študent vráti 
a skončí štúdium na vysielajúcej vysokej škole. 

(3) Študent prijatý na štúdium podľa § 39, odsek (2) tohto štatútu má práva a 
povinnosti študenta LF so zohľadnením podmienok výmenného programu alebo 
ustanovení zmluvy medzi prijímajúcou vysokou školou alebo fakultou a vysielajúcou 
vysokou školou alebo fakultou.  

(4) O mobilitu študentov LF nejde, keď študenti počas štúdia  absolvujú na inej 
vysokej škole len niektoré predmety v príslušnej časti akademického roka a ostatné 
jednotky študijného programu v príslušnom akademickom roku absolvujú na LF.  

(5) Podrobnosti o mobilite študentov, uznávaní absolvovaných predmetov, prenose 
kreditov a známok v rámci mobility študentov upravuje vnútorný predpis LF 
(Organizačný poriadok). 

 

§ 40 Poplatky spojené so štúdiom 

(1) Letecká fakulta môže požadovať od študentov nasledovné poplatky: 
a) školné; 
b) poplatky spojené so štúdiom; 
c) ďalšie poplatky.  

(2) Výšku ročného školného za štúdium v študijných programoch uskutočňovaných 
na LF určuje rektor TUKE na návrh dekana LF (§ 92, odsek (3) zákona). 

(3) Definovanie školného, poplatkov spojených so štúdiom a ďalších poplatkov a 
spôsob ich vyberania je na LF vykonávané v súlade s právnymi predpismi platnými 
na území Slovenskej republiky  (§§ 92 zákona), vnútornými predpismi TUKE (§ 12 Štatútu 

TUKE).  
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SIEDMA ČASŤ 

VEDECKÁ A VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 

§ 41 Poslanie a zameranie vedy a výskumu 

(1) Letecká fakulta vykonáva v súlade so svojím zameraním vedeckú, výskumnú, 
vývojovú a ďalšiu tvorivú činnosť. 

(2) Letecká fakulta zaručuje na svojej pôde slobodu vedeckého bádania, výskumu, 
vývoja a ďalšej tvorivej činnosti a zverejňovania ich výsledkov (§ 4, odsek (1), písmeno a) 

zákona). 

(3) Hlavné poslanie LF v oblasti vedy, koncepcia a smerovanie vedeckého bádania 
na LF vychádzajú zo zamerania LF a celospoločenských požiadaviek a orientuje sa 
najmä na vedu a prax v oblasti letectva a kozmonautiky. 

 

§ 42 Veda a výskum  

(1) Smerovanie vedeckého bádania a výskumu je predmetom Dlhodobého zámeru 
TUKE a Zámeru rozvoja LF, ktorý na návrh dekana prerokúva Vedecká rada LF.  

(2) Vedecká rada LF najmenej raz za rok hodnotí úroveň LF v oblasti vedy a 
výskumu.  

(3) Súčasťou poslania LF v oblasti vedy a výskumu je tiež uskutočňovať vedecké 
bádanie a vykonávať základný, aplikovaný a poznávací výskum v oblasti letectva 
a kozmonautiky 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 bádania, výskumu a vývoja patrí medzi základné 
pracovné povinnosti vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov LF (§ 75 

a § 80 zákona).   

(5) Letecká fakulta v rámci svojich možností napomáha pracoviskám LF pri 
príprave vedeckých a obdobných projektov, najmä s medzinárodnou spoluprácou a 
pri nadväzovaní kontaktov s potenciálnymi domácimi a zahraničnými 
spolupracovníkmi, vytvára 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) Letecká fakulta 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 vnútornými predpismi LF, ak ich má LF 
vydané, a to v rozsahu a za podmienok určených v Štatúte TUKE a v rozsahu 
delegovaných právomocí. 
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§ 43 Habilitačné a inauguračné konanie 

(1) Letecká fakulta uskutočňuje habilitačné a  inauguračné konania 
v akreditovaných habilitačných a inauguračných konaniach.  

(2) Kritériá na získanie titulu docent a kritériá na získanie titulu profesor schvaľuje 
Vedecká rada TUKE na návrh Vedeckej rady LF.  

(3) Postup  predkladania návrhov, priebeh habilitačného a inauguračného konania 
je na LF vykonávaná v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej 
republiky2, vnútornými predpismi TUKE a vnútornými predpismi LF, ak ich má LF 
vydané.   

 

§ 44 Vedecký časopis  

(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) Orgánom, ktorý zodpovedá za vedeckú úroveň časopisu, je redakčná rada 
časopisu. Jej činnosť sa riadi „Pokynmi pre autorov, čitateľov, recenzentov a členov 
redakčnej rady“ zverejnenými na webovom sídle vedeckého časopisu. Pokyny 
časopisu navrhuje redakčná rada časopisu. 

(3) Redakčná rada je organizačne zložená z interných a ďalších externých členov. 
Členstvo v redakčnej rade je čestné, dobrovoľné a nezastupiteľné. 

(4) Dekan fakulty je predsedom redakčnej rady časopisu z titulu svojej funkcie na 
fakulte. Šéfredaktora časopisu menuje a odvoláva dekan fakulty na základe návrhu 
redakčnej rady prostredníctvom prodekana zodpovedného za riadenie oblasti vedy 
a výskumu. Členov redakčnej rady časopisu menuje a odvoláva dekan fakulty na 
základe návrhu šéfredaktora časopisu.  

 
 

  

                                                 
2
 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-

pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 269/2018 Z.z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského 

vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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ÔSMA ČASŤ 

PODPORNÉ ČINNOSTI 

§ 45 Zahraničné styky  

(1) Letecká fakulta môže v oblastiach vzdelávacej, vedeckej, výskumnej, vývojovej, 
výcvikovej, podnikateľskej a ďalšej tvorivej činnosti, v ktorých pôsobí, ako aj 
v športovej a kultúrnej oblasti nadväzovať zahraničné styky a uzatvárať zmluvy so 
zahraničnými subjektmi (§ 23, odsek (1), písmeno f) a odsek (2), písmeno f), g) zákona a § 10 

Štatútu TUKE). Zmluvy, ktoré uzatvára LF, podpisuje dekan. 

(2) Zmluvy so zahraničnými subjektmi musia byť v súlade s právnymi predpismi 
platnými na území Slovenskej republiky, vnútornými predpismi TUKE a vnútornými 
predpismi LF, ak ich má LF vydané. Koordinácia a registrácia zahraničných stykov je 
zabezpečovaná na úrovni TUKE. 

 

§ 46 Podnikateľská činnosť 

(1) Letecká fakulta môže vykonávať podnikateľskú činnosť (§ 23 odsek (1), písmeno e) 

zákona). V rámci podnikateľskej činnosti LF vykonáva za úhradu činnosť nadväzujúcu 
na jej vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú a ďalšiu tvorivú činnosť alebo činnosť 
slúžiacu na účinnejšie využitie ľudských zdrojov a majetku (§ 18, odsek (1) zákona).  

(2) Podnikateľská činnosť nesmie ohroziť kvalitu, rozsah a dostupnosť činností 
napĺňajúcich poslanie LF alebo TUKE.  

(3) Vnútorné pravidlá hospodárenia, vrátane pravidiel na vykonávanie 
podnikateľskej činnosti a odmeňovania za takúto činnosť upravuje  vnútorný predpis 
TUKE (§ 28, odsek (2), písmeno b) a Príloha č. 2 Štatútu TUKE) a vnútorný predpis LF, ak ho 
má LF vydaný. 

 

§ 47 Informačné a komunikačné systémy  

(1) Letecká fakulta pre svoju činnosť využíva rôzne informačné a komunikačné 
systémy, medzi ktoré patria hlavne: 

a) Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (§108a zákona); 
b) Univerzitná knižnica; 
c) Modulárny akademický informačný systém (MAIS); 
d) Systém hodnotenia kvality vedecko-vzdelávacieho procesu (SHOK); 
e) Modulárne objektovo orientované dynamické vzdelávacie prostredie 

(MOODLE).  

(2) Centrálny register evidencie publikačnej činnosti je informačný systém verejnej 
správy, ktorého správcom je ministerstvo školstva. V centrálnom registri evidencie 
publikačnej činnosti sa zaznamenávajú údaje o výstupoch publikačnej činnosti 
zamestnancov a študentov študijného programu tretieho stupňa verejných vysokých 
škôl, štátnych vysokých škôl a súkromných vysokých škôl a publikované ohlasy na 
tieto výstupy publikačnej činnosti. Podmienky jeho činnosti upravuje zákon (§108a, 

108c zákona). 
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(3) Univerzitná knižnica TUKE je zriadené TUKE, ako pracovisko s celoškolskou 
pôsobnosťou (§ 32 Štatútu TUKE), ktorá poskytuje služby pedagógom, výskumníkom, 
ostatným zamestnancom TUKE a študentom TUKE. Podmienky jej činnosti upravujú 
vnútorné predpisy Univerzitnej knižnice TUKE3, ktoré sú pre všetkých záväzné.  

(4) Modulárny akademický informačný systém (MAIS) slúži na riadenie študijnej a 
pedagogickej agendy. Systém je prístupný cez webové rozhrania pre uchádzačov o 
štúdium, študentov, pedagógov a študijných referentov. 

(5) Pre hodnotenie kvality vedecko-vzdelávacieho procesu vysokoškolských 
učiteľov, výskumných pracovníkov a interných doktorandov využíva LF svoj vlastný 
systém hodnotenia (SHOK). Kritériá a spôsob hodnotenia upravuje vnútorný predpis 
LF (Smernica k posúdeniu výkonov vysokoškolských učiteľov Leteckej fakulty). 

(6) Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) je softvérový 
balík pre tvorbu výučbových systémov a elektronických kurzov na internete, s cieľom 
poskytovať učiteľom, správcom a študentom bezpečný a integrovaný systém 
vytvárajúci personalizované vzdelávacie prostredie, ktoré vytvára základné 
východisko pre elektronickú formu vzdelávania (e-learning). 

(7) Spôsob organizácie a riadenia činnosti pri využívaní systémov uvedených v § 
47, odsek (1), písmeno c) až e) tohto štatútu, určenie zodpovednosti a ďalšie 
podmienky spojené s ich využívaním upravuje vnútorný predpis LF (Organizačný 

poriadok). 
 

§ 48 Podpora športových a kultúrnych činností 

(1) Na Leteckej fakulte môžu pôsobiť rôzne športové, kultúrne, informačné a iné 
záujmové a študentské organizácie. Pre podporu ich činnosti sú na úrovni TUKE 
vytvorené športové a rekreačné zariadenia, športové organizácie a kluby (§ 25 písmeno 

g) a i) Štatútu TUKE).  

(2) Letecká fakulta vytvára v rámci svojich možností podmienky na pestovanie 
telesnej kultúry a športu členov akademickej obce a ostatných zamestnancov (§ 99 

zákona, § 35, odsek (5), písmeno b) a § 37, odsek (6) štatútu TUKE). 

(3) Spôsob organizácie a riadenia činnosti pri podpore športových a kultúrnych 
činností na LF, určenie zodpovednosti a ďalšie podmienky spojené s ich realizáciou 
upravuje vnútorný predpis LF (Organizačný poriadok). 

 

§ 49 Doplnková činnosť 

(1) Letecká fakulta môže samostatne alebo v spolupráci s inými súčasťami TUKE 
alebo externými právnickými alebo fyzickými osobami organizovať a realizovať 
doplnkové činnosti, ktoré podporujú základné poslanie LF v oblasti vzdelávacej, 
vedeckej, výskumnej, vývojovej, výcvikovej, podnikateľskej a ďalšej tvorivej činnosti 
fakulty. Príjmy z doplnkovej činnosti sú chápané ako príjmy z podnikateľskej činnosti. 

                                                 
3  Štatút Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach,  

Organizačný poriadok Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach 

Knižničný poriadok Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach 
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(2) Spôsob organizácie a riadenia doplnkových činností, určenie zodpovednosti 
a ďalšie podmienky spojené s ich realizáciou upravuje vnútorný predpis LF 
(Organizačný poriadok). 

 

§ 50 Kontrolná činnosť 

(1) Letecká fakulta vykonáva pravidelnú a nepravidelnú kontrolnú činnosť, ktorá je 
zameraná hlavne na nasledovné oblasti: 

a) dodržiavanie ustanovení právnych predpisov platných na území 
Slovenskej republiky, vnútorných predpisov TUKE a vnútorných predpisov 
LF; 

b) bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci; 
c) pracovná disciplína; 
d) úroveň a kvalita vzdelávacieho procesu; 
e) hospodárenie a nakladanie s finančnými prostriedkami. 

(2) Kontrolnú činnosť LF ako celku alebo jej pracovísk majú právo vykonať 
kontrolné subjekty len na základe kompetencie udelenej im v súlade s príslušnými 
ustanoveniami právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky,   
vnútornými predpismi TUKE alebo vnútornými predpismi LF, ak ich má LF vydané.  

(3) O plánovanej, ale aj neplánovanej externej kontrolnej činnosti musí byť pred jej 
začatím oboznámený dekan, alebo v jeho neprítomnosti osoba, ktorá ho zastupuje 
a vedúci pracoviska, ktoré bude objektom  kontrolnej činnosti. 

(4) Interná kontrolná činnosť je plánovaná, vykonávaná a hodnotená v súlade 
s platnými zásadami pre vykonávanie kontrolnej činnosti a vnútornými predpismi 
TUKE alebo vnútornými predpismi LF, ak ich má LF vydané. Podrobnosti prípravy, 
realizácie kontrolnej činnosti a práce s jej výsledkami určuje vnútorný predpis LF 
(Organizačný poriadok). 

 

  



  

 

strana 38 z 46 

 

DEVIATA ČASŤ 

ŠTUDENTI 

§ 51 Študenti 

(1) Postavenie študenta zapísaného na štúdium na LF (ďalej len „študent“), jeho 
práva a povinnosti upravuje zákon (§ 69 až 71 zákona), vnútorné predpisy TUKE (§ 34 

Štatútu TUKE) a vnútorné predpisy LF, ak ich má LF vydané.  

(2) Študenti sú v administratívno-právnych vzťahoch príslušní k LF. 

(3) Študentom sa stáva uchádzač prijatý na štúdium odo dňa zápisu na štúdium. 
Študent, ktorému bolo štúdium prerušené, sa stáva študentom odo dňa opätovného 
zápisu na štúdium (§ 6, odsek (1) a § 34, odsek (3) Štatútu TUKE). 

(4) Študent prestáva byť študentom TUKE dňom skončenia štúdia (§ 65, odsek (1) a 

§ 66 zákona). Študent prestáva byť študentom TUKE aj počas doby prerušenia štúdia 
(§ 34, odsek (3) Štatútu TUKE). 

(5) Záujmy študentov LF, ako členov študentskej časti akademickej obce TUKE a 
LF, reprezentuje študentská časť Akademického senátu TUKE a študentská časť 
Akademického senátu LF.   

(6) Poverení zástupcovia študentov a pozvaní členovia akademickej obce LF majú 
právo zúčastňovať sa na rokovaní: 

a) Vedenia TUKE   (§ 20, odsek (2) Štatútu TUKE); 
b) kolégia rektora I.  (§ 20, odsek (4) Štatútu TUKE); 
c) kolégia rektora II. (§ 20, odsek (5) Štatútu TUKE). 

 

§ 52 Práva a povinnosti študentov 

(1) Práva a povinnosti študentov upravené zákonom (§§ 70, 71 zákona)  a štatútom 
TUKE (§ 35 Štatútu TUKE) sa zaručujú rovnako všetkým uchádzačom a študentom v 
súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní (§ 55, odsek (2) zákona). 

(2) Postup riešenia pri zavinenom porušení povinností študenta sa riadi príslušnými 
ustanoveniami zákona (§ 72 zákona), vnútornými predpismi TUKE (Disciplinárny poriadok 

TUKE pre študentov) a vnútornými predpismi LF, ak ich má LF vydané. Konanie 
o disciplinárnom priestupku sa uskutočňuje pred príslušnou Disciplinárnou komisiou. 

 

§ 53 Rozhodovanie o právach a povinnostiach študentov 

(1) Na rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa akademických práv a povinností 
študentov sa nevzťahujú právne predpisy platné na území Slovenskej republiky o 
správnom konaní a toto rozhodovanie patrí do samosprávnej pôsobnosti LF a TUKE, 
ak zákon neustanovuje inak. 

(2) Rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa akademických práv a povinností 
študentov je vykonávané v prvom stupni na LF. V prvom stupni rozhoduje dekan LF. 
Rektor TUKE rozhoduje o žiadostiach o preskúmanie rozhodnutí dekana.  

(3) Podrobnú úpravu procesu rozhodovania vo veciach týkajúcich sa akademických 
práv a povinností študentov upravujú vnútorné predpisy TUKE a LF, ak ich má LF 
vydané, a to v súlade s vymedzeným okruhom pôsobnosti. 
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(4) Študent musí byť preukázateľným spôsobom oboznámený s rozhodnutím 
týkajúcim sa jeho práv a povinností.  

§ 54 Študentská samospráva 

(1) Letecká fakulta podporuje v rámci svojich možností, činnosť študentských 
samosprávnych orgánov, medzi ktoré patria hlavne: 

a) Študentská rada vysokých škôl; 
b) študentská časť Akademického senátu TUKE; 
c) študentská časť Akademického senátu LF; 
d) študentské rady ubytovacích zariadení.  

(2) Študentská rada vysokých škôl je najvyšším zastupiteľským orgánom študentov 
vysokých škôl v Slovenskej republike, ktorá zastupuje záujmy študentov navonok. 
Podrobnosti pôsobnosti a spôsob jej organizácie upravuje zákon (§ 107, odsek (4) 

zákona). 

(3) Študentská časť Akademického senátu TUKE je najvyšším zastupiteľským 
orgánom študentov TUKE. Podrobnosti pôsobnosti a spôsob jej organizácie upravuje 
zákon (§§ 8, 9 zákona) a vnútorné predpisy TUKE (§ 16 Štatútu TUKE). 

(4) Študentská časť Akademického senátu LF je najvyšším zastupiteľským 
orgánom študentov LF. Podrobnosti pôsobnosti a spôsob jej organizácie upravuje 
zákon (§§ 26, 27 zákona) a vnútorný predpis LF (§ 11 tohto štatútu). 

(5) Študentská rada ubytovacích zariadení je najvyšším zastupiteľským orgánom 
študentov LF v ubytovacom zariadení TUKE. Podrobnosti pôsobnosti a spôsob jej 
organizácie upravujú vnútorné predpisy ubytovacieho zariadenia a štatút študentskej 
rady ubytovacieho zariadenia, ak ho ubytovacie zariadenie má vydaný.     

 

§ 55 Register študentov 

(1) Technická univerzita v Košiciach, ako verejná vysoká škola, vedie register 
všetkých študentov TUKE, teda aj LF. Register študentov je neverejný informačný 
systém TUKE, ktorého správcom a prevádzkovateľom je TUKE.  Jeho vedenie 
a využívanie upravuje zákon (§ 73 zákon) a vnútorné predpisy TUKE (§ 34 Štatútu TUKE, , 

Pravidlá TUKE pre GDPR). 

(2) Ministerstvo školstva vedie centrálny register študentov. Centrálny register 
študentov je neverejný informačný systém verejnej správy, ktorého správcom 
a prevádzkovateľom je ministerstvo školstva. Jeho vedenie a využívanie upravuje 
zákon (§ 73a zákona). 
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DESIATA ČASŤ 

ZAMESTNANCI 

§ 56 Zamestnanci a zásady pracovnoprávnych vzťahov  

(1) Na Leteckej fakulte ako zamestnanci pôsobia vysokoškolskí učitelia, výskumní 
pracovníci a ostatní zamestnanci (§ 74, odsek (1) zákona a § 38 Štatútu TUKE), ktorí sú 
v pracovnoprávnom vzťahu s TUKE.   

(2) Letecká fakulta je, prostredníctvom TUKE, povinná poskytovať a aktualizovať 
údaje v registri zamestnancov vysokých škôl, ktorý vedie ministerstvo školstva, a to 
spôsobom a v termínoch určených ministerstvom školstva. 

(3) Zásady pracovnoprávnych vzťahov, základné otázky postavenia zamestnancov 
LF, ich práva a povinnosti upravuje vnútorný predpis TUKE (§ 33 a § 38 štatútu TUKE, § 2 

až 7 Pracovného poriadku TUKE) a vnútorný predpis LF (Pracovný poriadok LF) ak ho má LF 
vydaný. 

(4) Poverení zástupcovia zamestnancov, pozvaní členovia akademickej obce a 
zamestnanci LF majú právo zúčastňovať sa na rokovaní: 

a) Vedenia TUKE   (§ 20, odsek (2) Štatútu TUKE); 
b) kolégia rektora I.  (§ 20, odsek (4) Štatútu TUKE); 
c) kolégia rektora II.  (§ 20, odsek (5) Štatútu TUKE). 

 

§ 57 Štruktúra a počet pracovných miest 

(1) Počet pracovných miest na LF schvaľuje Akademický senát LF na návrh 
dekana tak, aby počet pracovných miest bol v súlade vnútorným predpisom TUKE 
(§ 26, odsek (2) a § 28, odsek (2), písmeno c) Štatútu TUKE). 

 

§ 58 Výberové konania 

(1) Pracovné miesta vedúcich zamestnancov, vysokoškolských učiteľov a 
výskumných pracovníkov sú obsadzované formou výberového konania (§ 77 zákona a 

§ 38, odsek (7) Štatútu TUKE). 

(2) Rektor TUKE alebo dekan LF môže bez výberového konania na miesto 
vysokoškolského učiteľa, najviac však na jeden rok (§ 77, odsek (8) zákona):  

a) prijať zamestnanca do pracovného pomeru na kratší pracovný čas;  
b) uzatvoriť dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

(3) Zásady výberového konania realizovaného na LF určuje vnútorný predpis 
TUKE (Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, 

pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov, docentov a ostatných 

vysokoškolských učiteľov a funkcií vedúcich zamestnancov na Technickej univerzite v Košiciach). 
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§ 59 Vysokoškolskí učitelia 

(1) Vysokoškolskí učitelia LF pôsobia na funkciách profesor, hosťujúci profesor, 
docent, odborný asistent, asistent a lektor (§ 75, odsek (1) zákona). Vymedzenie ich práv 
a povinností podrobne vymedzuje zákon (§ 75 a 79 zákona). Podrobnosti a prehľad 
funkcií vysokoškolských učiteľov na LF určuje vnútorný predpis LF (Organizačný 

poriadok). 
 

§ 60 Emeritný profesor 

(1) Rektor TUKE môže na návrh Vedeckej rady TUKE udeliť za významné prínosy 
v oblasti vedy a vzdelávania profesorovi staršiemu ako 70 rokov, ktorý skončil 
pracovný pomer s TUKE ako jej riadny profesor, a ktorý naďalej aktívne vedecky 
a pedagogicky pôsobí, čestný titul „profesor emeritus" (emeritný profesor).  

(2) V súlade s vnútornými predpismi LF alebo vnútornými predpismi TUKE, ak sa 
nimi LF riadi umožní TUKE emeritným profesorom zúčastňovať sa na výskume a na 
jej iných činnostiach. 

 

§ 61 Hosťujúci profesor 

(1) Rektor TUKE alebo dekan LF, ak ide o pracovné miesto zaradené na LF, môže 
na čas nepresahujúci 2 (dva) roky uzavrieť so súhlasom Vedeckej rady TUKE 
pracovný pomer s významným odborníkom na miesto vysokoškolského učiteľa vo 
funkcii hosťujúceho profesora.  

(2) Na hosťujúceho profesora sa vzťahujú ustanovenia § 75 zákona týkajúce sa 
profesorov, okrem odseku (6). Na obsadzovanie funkcií hosťujúcich profesorov sa 
nevzťahujú ustanovenia § 77 zákona. 

 

§ 62 Výskumný pracovník 

(1) Na plnenie svojich úloh vo oblasti vedy, techniky môže TUKE zamestnávať 
výskumných pracovníkov. Výskumní pracovníci sa môžu zúčastňovať aj na 
vzdelávacej činnosti TUKE (§ 80 zákona a § 39, odsek (10) Štatútu TUKE). 
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JEDENÁSTA ČASŤ 

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE A ODMEŇOVANIE ŠTUDENTOV A 
ZAMESTNANCOV 

§ 63 Sociálna podpora študentov a zamestnancov 

(1) Letecká fakulta vytvára podmienky pre realizáciu sociálnej podpory študentov, 
ktorá je poskytovaná priamou alebo nepriamou formou. Jej realizáciu upravuje zákon  
(§§ 94 až 101 zákona), vnútorné predpisy TUKE (§ 37 Štatútu TUKE) a vnútorné predpisy 
LF, ak ich má LF vydané.   

(2) Priamou formou sociálnej podpory sú štipendiá, a to: 
a) sociálne štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu  (§ 96 zákona); 
b) motivačné štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu (§ 96a zákona); 
c) štipendiá z vlastných zdrojov     (§ 97 zákona). 

(3) Nepriamou formou sociálnej podpory sú najmä: 
a) zabezpečenie možností stravovania a ubytovania  (§ 98 zákona); 
b) podpora športových činností, kultúrnych činností a iných záujmových 

činností         (§ 99 zákona). 

(4) Do systému sociálnej podpory študentov patrí aj: 
a) podpora špecifických potrieb študentov    (§ 100 zákona); 
b) poskytovanie študentských pôžičiek    (§ 101 zákona). 

(5) Letecká fakulta vytvára podmienky pre realizáciu sociálnej podpory 
zamestnancov. Jej realizáciu upravuje Zákonník práce  (§§ 151 až 170), vnútorné 
predpisy TUKE (Kolektívna zmluva) a vnútorné predpisy LF, ak ich má LF vydané.   

 

§ 64 Mzdy a ďalšie odmeňovanie zamestnancov 

(1) Letecká fakulta vytvára všetky podmienky pre riadne odmeňovanie 
zamestnancov. Spôsob a postup pri odmeňovaní zamestnancov LF upravujú Zákon 
NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a vnútorné predpisy TUKE (Vnútorný platový poriadok TUKE, Organizačná smernica 

OS/TUKE/M4/02 - Ľudské zdroje a Kolektívna zmluva).   

(2) Výsledky hodnotenia v Systéme hodnotenia kvality vedecko-vzdelávacieho 
procesu (SHOK) slúžia ako podkladový materiál pre určenie výšky osobných a iných 
príplatkov tvorivých zamestnancov LF.  

 

§ 65 Ubytovanie a stravovanie 

(1) Ubytovanie a stravovanie študentov a zamestnancov LF patrí k základným 
formám poskytovania sociálnej podpory, ktoré poskytuje LF alebo TUKE vo vlastných 
účelových zariadeniach alebo na základe zmluvných vzťahov s inými organizáciami. 
(§ 98, odsek (3) zákona a §§ 30 a 37 Štatútu TUKE).   

(2) Organizáciu, pôsobnosť a riadenie ubytovania a stravovania upravujú vnútorné 
predpisy TUKE (Organizačný poriadok TUKE, Ubytovací poriadok TUKE, Prevádzkový poriadok 

ŠDaJ a Kritéria pre ubytovanie v ŠDaJ) a vnútorné predpisy LF, ak ich má LF vydané. 



  

 

strana 43 z 46 

 

(3) Spôsob zabezpečenia stravovania zamestnancov LF upravuje Zákonník práce  
(§ 153), vnútorné predpisy TUKE (§ 17 Pracovného poriadku TUKE a Kolektívna zmluva) 

a vnútorné predpisy LF, ak ich má LF vydané (Pracovný poriadok LF). 
 

§ 66 Vyznamenania, ceny a pochvaly a ich udeľovanie   

(1) Letecká fakulta udeľuje svojim zamestnancom, študentom a iným osobám, 
alebo vo výnimočných prípadoch aj inštitúciám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj LF v oblasti 
vzdelávania, výcviku, vedy, techniky alebo svojou výskumnou, vývojovou, 
pedagogickou a organizačnou činnosťou významným spôsob prispeli k rozvoju 
poznania v oblasti vzdelávania, výcviku, vedy, techniky alebo sa zaslúžili o rozvoj 
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. 

(4) Rektor TUKE môže na návrh dekana udeliť medailu alebo diplom TUKE 
študentom, ktorí sa významne pričinili o reprezentáciu TUKE najmä v odbornej, 
kultúrnej a športovej činnosti (§ 46 Štatútu TUKE). 

(5) Za príkladné plnenie povinností alebo za mimoriadne výsledky nad rámec 
povinností môže dekan LF alebo rektor TUKE udeliť študentovi alebo zamestnancovi 
pochvalu, čestné uznanie, mimoriadnu odmenu alebo v prípade študenta aj 
mimoriadne štipendium (§ 35, odsek (4) Štatútu TUKE). 

(6) Osobe, ktorá sa osobitne zaslúžila o rozvoj fakulty, môže dekan so súhlasom 
Akademického senátu LF udeliť titul „čestný senátor“. Štatút čestného senátora 
fakulty schvaľuje Akademický senát LF na návrh dekana.  
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DVANÁSTA ČASŤ 

HOSPODÁRENIE A PODPORNÉ ČINNOSTI 

§ 67 Zásady a pravidlá hospodárenia 

(1) Letecká fakulta, ako súčasť verejnej vysokej školy, hospodári na princípoch 
viaczdrojového financovania, ktoré sa riadi právnymi predpismi platnými na území 
Slovenskej republiky (§ 89 zákona), vnútornými predpismi TUKE (§§ 39 až 41 a Príloha č. 2 

Štatútu TUKE) a vnútornými predpismi LF, ak ich má LF vydané. 

(2) Dekan predkladá Akademickému senátu LF Výročnú správu o hospodárení LF 
za uplynulý kalendárny rok a Návrh rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok, ktoré 
Akademický senát LF schvaľuje.  

(3) Vykonávanie kontroly hospodárenia, dodržiavania rozpočtu a využívania 
pridelených finančných prostriedkov sa riadi právnymi predpismi platnými na území 
Slovenskej republiky (§§ 9, 19, 27, 102 a 106b zákona), vnútornými predpismi TUKE (§ 41 

Štatútu TUKE) a vnútornými predpismi LF, ak ich má LF vydané. 
 

§ 68 Ekonomické a finančné zabezpečenie 

(1) Rozhodujúcim zdrojom financovania LF je dotácia zo štátneho rozpočtu, ktorú 
poskytuje ministerstvo školstva na základe dotačnej zmluvy s TUKE. Návrh na 
rozdelenie štátnej dotácie pre jednotlivé súčasti TUKE predkladá rektor TUKE na 
schválenie Správnej rade TUKE, po jeho schválení v Akademickom senáte TUKE 
(§ 39, odsek (1) a (4) Štatútu TUKE). 

(2) Letecká fakulta má právo zriaďovať, viesť a hospodáriť s finančnými fondmi. Ich 
štruktúru a použitie upravuje zákon (§ 16a, odsek (1) zákona) a vnútorný predpis TUKE 
(§ 5, Prílohy č. 2 Štatútu TUKE). 

(3) Letecká fakulta má právo financovať vlastnú podnikateľskú činnosť, ktorej 
výnosy a náklady nie sú súčasťou rozpočtu LF (§ 4, Prílohy č. 2 Štatútu TUKE). Pravidlá 
financovania upravuje vnútorný predpis TUKE (§ 6, Prílohy č. 2 Štatútu TUKE). 

(4) Pracoviská LF hospodária s pridelenými finančnými prostriedkami štátnej 
dotácie a s prostriedkami získanými z iných zdrojov.   

 

§ 69 Majetok fakulty a jeho užívanie 

(1) Letecká fakulta používa majetok na plnenie úloh vo vzdelávacej, vedeckej, 
výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti. Letecká fakulta môže využívať 
majetok aj na výcvik, podnikateľskú činnosť a na poskytovanie služieb pre študentov 
a zamestnancov TUKE za podmienok definovaných zákonom (§ 18 a  § 94, odsek (3) 

zákona) a vnútornými predpismi TUKE.  

(2) Letecká fakulta nie je vlastníkom majetku, ktorý používa, má ho v užívaní. Jeho 
majiteľom je výhradne TUKE. Pravidlá evidencie majetku nakladania s ním upravuje 
vnútorný predpis TUKE (§ 2, odsek (7), Prílohy č. 2 Štatútu TUKE, Organizačná smernica 

OS/TUKE/M4/03– Evidencia a nakladanie s majetkom TUKE). 
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§ 70 Rozpočet 

(1) Pre zabezpečenie svojej činnosti LF sa zostavuje rozpočet na kalendárny rok 
ako vyrovnaný.  

(2) Rozpočet pozostáva z výnosov a nákladov a jeho spracovaniu predchádza 
spracovanie rozvahy príjmov a výdavkov. Obsah rozpočtu upravuje zákon (§ 16, odsek 

(3) zákona) a vnútorný predpis TUKE (§ 4, Prílohy č. 2 Štatútu TUKE).  

(3) Spôsob tvorby rozvahy príjmov a výdavkov, ako aj návrhu rozpočtu a povinnosti 
jednotlivých pracovísk LF pri ich tvorbe upravuje vnútorný predpis LF (Organizačný 

poriadok). 

(4) Ak nedôjde k prerozdeleniu štátnej dotácie pre jednotlivé súčasti TUKE pred 
1.januárom roku, pre ktorý je rozpočet schválený a LF nemá na príslušných účtoch, 
ktoré vedie k dispozícii dostatok vlastných prostriedkov, tak až do prerozdelenia 
štátnej dotácie plní LF úlohy v rozpočtovom provizóriu.  

(5) Pri rozpočtovom provizóriu sa uplatňuje kontrolná právomoc Akademického 
senátu vo vzťahu k finančným prostriedkom (§ 41, odsek (1) Štatútu TUKE a § 11, odsek (2), 

písmeno h) tohto štatútu). 
 

§ 71 Sponzoring a reklama 

(1) Letecká fakulta má právo vykonávať a byť prijímateľom sponzoringu, vykonávať 
svoju vlastnú propagáciu a reklamu. 

(2) Sponzoring môže LF vykonávať výhradne ako súčasť podpory športových 
činností, kultúrnych činností a iných záujmových činností, pri ktorých môže používať 
svoje logo a znak (§ 2, odsek (5) tohto štatútu). 

(3) Letecká fakulta môže byť prijímateľom sponzoringu výhradne na základe a za 
podmienok uvedených v písomnej sponzorskej  alebo darovacej zmluve medzi LF 
a subjektom poskytujúcim sponzorstvo, ak právne predpisy platné na území 
Slovenskej republiky, Štatút TUKE alebo vnútorné predpisy TUKE a LF neustanovujú 
inak. 

(4) Propagácia a reklama môže byť vykonávaná výhradne na propagáciu činnosti 
LF v oblasti vzdelávania, vedeckého bádania výskumnej, vývojovej, výcvikovej, 
podnikateľskej a ďalšej tvorivej činnosti, pri ktorých môže LF používať svoje logo 
a znak (§ 2, odsek (5) tohto štatútu). 

(5) Náklady na sponzoring, propagáciu a reklamu sú nákladmi rozpočtu LF. Výnosy 
zo sponzorskej činnosti sú príjmami LF.  

(6) Materiálové prostriedky získané zo sponzorstva sa stávajú majetkom TUKE, 
prioritne určeným na používanie Leteckou fakultou, ak nie je v sponzorskej alebo 
darovacej zmluve definované inak.  
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TRINÁSTA ČASŤ 

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ, ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

§ 72 Schvaľovanie, zmeny a doplnenia štatútu 

(1) Akademický senát Technickej univerzity v Košiciach súlade s právnymi 
predpismi platnými na území Slovenskej republiky  (§ 9, odsek (1), písmeno b), § 33, odsek 

(2), písmeno a) a § 33, odsek (5) zákona)  schválil tento Štatút Leteckej fakulty Technickej 
univerzity v Košiciach ako jej vnútorný predpis. 

(2) Štatút LF, jeho zmeny a doplnenia podliehajú schváleniu Akademickým 
senátom LF a nadobúdajú platnosť dňom schválenia Akademickým senátom TUKE, 
ak nie je určené inak. 

(3) Štatút LF je možné zmeniť alebo doplniť. Dekan predkladá návrh na zmeny a 
doplnky Štatútu LF Akademickému senátu LF a po schválení návrhu Akademickým 
senátom LF predkladá návrh na zmeny a doplnenie na vyjadrenie rektorovi TUKE (§ 

17, odsek (6), písmeno e) Štatútu TUKE) a na schválenie Akademickému senátu TUKE (§ 

16, odsek (2) Štatútu TUKE). 

(4) V prípade rozsiahlych zmien môže dekan LF predložiť návrh nového alebo 
novelizovaného Štatútu LF, pričom systém prekladania návrhu a spôsob 
schvaľovania je rovnaký ako je uvedené v § 72, odsek (2) tohto štatútu.  

 

§ 73 Záverečné a zrušovacie ustanovenia 

(1) Tento Štatút Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach bol schválený 
Akademickým senátom TUKE dňa 24.02.2020 uznesením Akademického senátu 
TUKE č. 6/2020. 

(2) Štatút LF nadobúda účinnosť dňa: 01.03.2020.  

(3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto štatútu sa ruší platnosť Štatútu Leteckej 
fakulty zo dňa 24.06. 2013, vrátane všetkých jeho príloh a doplnkov. 
 

V Košiciach dňa 28.02. 2020  
   

Dr.h.c. prof.h.c.  

doc. Ing. Stanislav SZABO, PhD., MBA, 
LL.M. 

dekan Leteckej fakulty 
Technickej univerzity v Košiciach 

 Ing. Juraj VAGNER, PhD., 
Ing.Paed. IGIP 

predseda Akademického senátu 
Leteckej fakulty 

Technickej univerzity v Košiciach 

   

Dr.h.c. prof.h.c.  

prof. Ing. Stanislav KMEŤ, CSc. 

rektor Technickej univerzity v Košiciach 

 prof. Ing. Roman CIMBALA, PhD. 

predseda Akademického senátu 
Technickej univerzity v Košiciach 

 


