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ŠTATÚT 
STAVEBNEJ FAKULTY 

TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH 
 

Akademický senát Technickej univerzity v Košiciach v zmysle § 9 ods. 1 písm. b), § 33  ods. 2 písm. a) a 
§ 33  ods. 5 zákona č. 131/2002  Z.  z.  o  vysokých  školách   a o   zmene  a  doplnení   niektorých   

zákonov v znení neskorších predpisov schválil tento Štatút Stavebnej fakulty Technickej univerzity 
v Košiciach ako vnútorný predpis fakulty: 

 
 

P R V Á   Č A S Ť 
VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA 

 
§ 1 

Základné ustanovenia 

 
(1) Stavebná fakulta (ďalej len fakulta) bola zriadená Nariadením vlády č. 140/1976 Zb. zo 

dňa 01.12.1976 s účinnosťou od 20. 02. 1977 ako jedna z fakúlt Vysokej školy technickej v Košiciach. 
Zákonom Slovenskej národnej rady č. 94/1991 Zb. bol názov "Vysoká škola technická v Košiciach" 
zmenený s účinnosťou od 01. 04. 1991 na "Technická univerzita v Košiciach" (ďalej len „TUKE“). 

(2) Názov a adresa fakulty je: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, 
Vysokoškolská 4, 042 00 Košice. V jazyku anglickom "Technical University of Košice,  Faculty of Civil 
Engineering".  

(3) Skrátený názov SvF TUKE sa používa vo vnútornom styku. 
(4) Webové sídlo fakulty je: www.svf.tuke.sk. 
(5) Štatút Stavebnej fakulty (ďalej len "štatút") je vypracovaný v zmysle zákona č. 131/2002 

Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len "zákon") a v súlade so Štatútom TUKE. 

 
§ 2 

Postavenie fakulty 
  

(1) Stavebná fakulta je súčasťou Technickej univerzity v Košiciach, ktorá je verejnou vysokou 
školou.  

(2) Predstaviteľom fakulty je dekan, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty. Vo veciach 
podľa § 23 ods. 1 a ods. 2 zákona a § 28 ods. 2 Štatútu TUKE koná dekan v mene TUKE v rozsahu 
a podmienkach určených Štatútom TUKE v zmysle delegovania právomocí.  

(3) Vnútorné vzťahy na fakulte a jej vzťah k TUKE sa riadia zákonom, vnútornými predpismi 
TUKE a vnútornými predpismi fakulty podľa § 39 tohto štatútu. 

 
§ 3 

Poslanie fakulty 

 
(1) Základným poslaním fakulty je prispievať k plneniu poslania TUKE  vyjadreného v § 4 ods. 1 

Štatútu TUKE v oblastiach poznania definovaných jej názvom. 
(2) Pri napĺňaní svojho poslania vychádza fakulta zo svojho dlhodobého zámeru vo vzdelávacej, 

výskumnej a podnikateľskej oblasti, vypracovaného v súlade s dlhodobým zámerom TUKE. Dlhodobý 
zámer fakulty schvaľuje Akademický senát fakulty (ďalej len "AS fakulty") po jeho prerokovaní vo 
Vedeckej rade fakulty (ďalej len "VR fakulty"). 
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(3) Fakulta poskytuje, organizuje, zabezpečuje a rozvíja vysokoškolské vzdelávanie a tvorivé 
vedecké bádanie v oblasti stavebníctva a environmentálneho inžinierstva. Fakulta uskutočňuje 
základný a aplikovaný výskum, využíva najnovšie poznatky vedy a techniky pri vzdelávaní študentov, 
vykonáva vývojovú, podnikateľskú a znaleckú činnosť a poskytuje ďalšie vzdelávanie. Stavebná fakulta 
napomáha vedeckému a technologickému rozvoju stavebníctva a environmentálneho inžinierstva 
v záujme rozvoja vedomostnej spoločnosti, formovania prospešnej budúcnosti a  zvyšovania kvality 
života. 
 (4) Fakulta rozvíja študijné odbory a realizuje študijné programy oprávňujúce udeliť 
absolventom akademický titul podľa zákona. Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelávanie 
v akreditovaných študijných programoch prvého, druhého a tretieho stupňa. Systém vysokoškolského 
vzdelávania a oblasti ďalšieho vzdelávania sú vymedzené v § 23 tohto štatútu. 

(5) Súčasťou poslania fakulty je uskutočňovať habilitačné a inauguračné konania. Fakulta má 
priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie v študijných odboroch, 
zoznam ktorých je uvedený v prílohe č. 2 tohto štatútu. 

(6) SvF TUKE nadväzuje a rozvíja zahraničné styky v zmysle § 10 štatútu TUKE. 
 

 
D R U H Á   Č A S Ť 

ORGÁNY  SAMOSPRÁVNEJ  PÔSOBNOSTI  FAKULTY  
 

§ 4 
Orgány akademickej samosprávy fakulty 

 
(1) Orgány akademickej samosprávy fakulty sú: 

a) akademický senát fakulty, 
b) dekan fakulty, 
c) vedecká rada fakulty, 
d) disciplinárna komisia fakulty pre študentov. 

(2) Na riešení úloh spojených s riadením fakulty a jej zložiek sa podieľajú tiež: 
a) poradné orgány dekana podľa § 13 štatútu fakulty, 
b) prodekani, 
c) vedúci zamestnanci. 
 

§ 5 
Akademická obec fakulty 

 
(1) Základom akademickej samosprávy fakulty je akademická obec fakulty. Volí a odvoláva 

členov AS fakulty (§ 26 ods. 2 zákona). 
 (2) Akademickú obec fakulty tvoria:  

                   a) vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci s vysokoškolským vzdelaním, ktorí sú s TUKE 
v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas,  
                   b) vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci s vysokoškolským vzdelaním, ktorí sú v 
pracovnom pomere s TUKE na kratší pracovný čas, súčasne sú v pracovnom pomere s TUKE z dôvodu 
účasti na výskumných projektoch, pričom súhrn týchto pracovných pomerov na kratší pracovný čas 
dáva ustanovený týždenný pracovný čas na TUKE.  

 c) študentskú časť akademickej obce TUKE tvoria študenti bakalárskeho, inžinierskeho, 
magisterského a doktorandského štúdia na TUKE.       
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§ 6 
Akademický senát fakulty 

 
(1)  AS fakulty je v zmysle § 26 zákona samosprávnym zastupiteľským orgánom. 
(2)  AS fakulty sa skladá z volených zástupcov akademickej obce fakulty. Člení sa na 

zamestnaneckú časť a na študentskú časť. Členov AS fakulty volia v priamych tajných voľbách členovia 
akademickej obce fakulty. Kľúč zastúpenia a spôsob voľby členov AS fakulty upravujú Zásady volieb do 
Akademického senátu Stavebnej fakulty.   

(3)  Funkcia člena AS fakulty je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora a kvestora univerzity, 
dekana, prodekana a tajomníka fakulty. 

(4)  Funkčné obdobie AS fakulty je štvorročné.  
(5)  Zasadnutia AS fakulty sú verejné. Pravidlá rokovania AS vymedzuje Rokovací poriadok AS 

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

(6)  Členstvo v AS fakulty zaniká:  
a) skončením funkčného obdobia člena, 
b) vymenovaním člena do niektorej z funkcií uvedených v odseku 3, 
c) skončením pracovného pomeru s TUKE u členov zamestnaneckej časti AS fakulty, 
d) prerušením štúdia člena študentskej časti AS fakulty, 
e) skončením štúdia člena študentskej časti AS fakulty, ak nepožiadal o pozastavenie členstva v AS 

fakulty podľa ods. 8, 
f) nezapísaním sa na štúdium na fakulte najneskôr v posledný deň určený na zápis prijatých 

uchádzačov, ak ide o člena s pozastaveným členstvom, 
g) uplynutím šiestich mesiacov odo dňa pozastavenia členstva v prípade, že nedošlo k obnoveniu 

členstva, 
h) vzdaním sa funkcie člena, 
i) odvolaním člena z funkcie akademickou obcou; dôvody odvolania a postup pri voľbe a odvolaní 

určujú zásady voľby do AS fakulty v zmysle § 33 ods. 2 písm. c) zákona, 
j) smrťou člena. 

(7)  Ak zaniklo členovi AS fakulty členstvo pred skončením funkčného obdobia podľa odseku 6 
písm. b) až j) tohto paragrafu, zvolí zodpovedajúca časť akademickej obce na uvoľnené miesto nového 
člena AS fakulty, ktorého funkčné obdobie trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému členstvo 
predčasne zaniklo. 

(8) Člen študentskej časti AS fakulty, ktorý nie je študentom doktorandského študijného 
programu, môže pred riadnym ukončením štúdia písomne požiadať o pozastavenie členstva v AS 
fakulty. Členstvo sa pozastaví odo dňa nasledujúceho po dni riadneho skončenia jeho štúdia. Členstvo 
sa obnoví dňom, keď sa opäť stane členom študentskej časti akademickej obce, ak dovtedy z iných 
dôvodov nezaniklo. Na čas pozastaveného členstva sa člen, ktorý má pozastavené členstvo, považuje 
za neprítomného na rokovaní AS fakulty. 

(9)  Činnosť AS fakulty finančne a administratívne zabezpečuje dekanát z prostriedkov fakulty, 
ktoré boli na to určené. AS fakulty má právo využívať zariadenia TUKE a fakulty, ktoré sú nevyhnutné 
na jeho činnosť. 
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§ 7 
Pôsobnosť Akademického senátu fakulty 

 
(1) AS fakulty v zmysle § 27 zákona: 

a) schvaľuje na návrh dekana vnútorné predpisy fakulty podľa § 33 ods. 2 písm. a), b) a f) ako aj ods. 
3 zákona, ak sa na návrh dekana nerozhodne, že fakulta sa bude riadiť príslušnými vnútornými 
predpismi TUKE (§ 15 ods. 1 písm. b), d), i) a j) zákona); schvaľuje na návrh predsedu AS fakulty 
vnútorné predpisy fakulty podľa § 33 ods. 2 písm. c) a d) zákona, 

b) volí kandidáta na dekana, prípadne navrhuje odvolanie dekana z funkcie a schvaľuje návrh rektora 
na odvolanie dekana (§ 28 ods. 3 zákona); ak po odvolaní dekana, alebo po predčasnom skončení 
výkonu jeho funkcie z iných dôvodov fakulta nemá dekana, navrhuje rektorovi osobu z radov 
profesorov a docentov fakulty, ktorá má byť poverená výkonom funkcie dekana do vymenovania 
nového dekana, 

c) schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov, 
d) schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie členov VR fakulty, 
e) schvaľuje návrh rozpočtu fakulty, ktorý predložil dekan a kontroluje nakladanie s finančnými 

prostriedkami fakulty, 
f) schvaľuje dlhodobý zámer fakulty (§ 3 ods. 2 tohto štatútu), vypracovaný v súlade s dlhodobým 

zámerom TUKE, predložený dekanom po prerokovaní vo VR fakulty a jeho aktualizáciu, 
g) schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení fakulty predloženú dekanom, 
h) schvaľuje ďalšie dekanom predložené podmienky na prijatie na štúdium v študijných programoch 

uskutočňovaných fakultou,  
i) schvaľuje predsedu a členov disciplinárnej komisie študentov na návrh dekana, 
j) schvaľuje zoznam členov výberových komisií výberového konania pre učiteľov, 
k) vyjadruje sa k návrhu dekana na zriadenie, zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie pracovísk fakulty, 
l) volí zástupcu  fakulty do Rady vysokých škôl (§ 107 ods. 3 zákona), 
m) raz za rok podáva akademickej obci fakulty správu o svojej činnosti vyvesením na verejne 

prístupnom mieste a zverejnením na webovom sídle fakulty, 
n) vyjadruje sa k návrhom rektora na úkony podľa § 41 ods. 1 písm. a) až c) zákona týkajúcich sa 

prevodu majetku, alebo zriadenia vecného bremena alebo predkupného práva na majetok, ktorý 
slúži na plnenie úloh fakulty pred ich predložením na schválenie Akademickému senátu TUKE. 

 (2) AS fakulty sa v otázkach uvedených v odseku 1 písm. b), c), d) a l) uznáša tajným hlasovaním 
a v ostatných otázkach uvedených v odseku 1 rozhoduje tajným hlasovaním, ak o tajnom hlasovaní 
v danej veci rozhodne. 

 
§ 8 

Dekan fakulty 
 

(1) Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná v jej záležitostiach. Dekan je 
v pracovnom pomere s TUKE, v ktorom je zaradený na fakulte, ktorú riadi; skončenie pracovného 
pomeru vzťahujúceho sa na výkon funkcie dekana je podmienené prechádzajúcim skončením výkonu 
funkcie dekana. Vo veciach podľa § 23 ods. 1 zákona a § 28 Štatútu TUKE  koná v mene TUKE. Dekan 
zodpovedá za svoju činnosť AS fakulty. Dekan zodpovedá rektorovi TUKE za svoju činnosť vo veciach, v 
ktorých koná v mene TUKE (§ 23 ods. 1 zákona), za hospodárenie fakulty a za svoju ďalšiu činnosť v 
rozsahu určenom vnútornými predpismi TUKE. Ak zákon, iné osobitné predpisy Slovenskej republiky, 
Štatút TUKE, alebo vnútorné predpisy fakulty neustanovujú inak, vo veciach fakulty s konečnou 
platnosťou rozhoduje dekan fakulty. 

(2)  Kandidáta na dekana fakulty volí AS fakulty postupom určeným v Zásadách volieb kandidáta 
na dekana Stavebnej fakulty. 
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(3) Dekana vymenúva a odvoláva na návrh AS fakulty rektor. Rektor vymenuje za dekana 
kandidáta navrhovaného AS fakulty, ak to nie je v rozpore so zákonom. AS fakulty podá návrh na 
odvolanie dekana vždy, ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ak mu bol uložený 
nepodmienečný trest odňatia slobody alebo ak dekan požiada o uvoľnenie z funkcie (§ 28 ods. 2 
zákona). 

(4) Z vlastného podnetu môže rektor so súhlasom AS fakulty odvolať dekana, ak dekan (§ 28 
ods. 3 zákona): 
a) závažným spôsobom neplní svoje povinnosti, 
b) hrubo alebo opakovane porušil zákony, iné všeobecne záväzné predpisy, vnútorné predpisy TUKE 

alebo fakulty, alebo 
c) vážne poškodil záujem TUKE alebo fakulty. 

(5) Ak AS fakulty opakovane nesúhlasí s návrhom rektora na odvolanie dekana, alebo sa 
k návrhu nevyjadrí do 30 dní odo dňa, keď o to rektor požiadal, môže rektor odvolať dekana so 
súhlasom AS TUKE, ak bola naplnená najmenej jedna z podmienok podľa ods. 4 štatútu fakulty; 
V prípade, ak návrh rektora na odvolanie dekana bol predložený AS fakulty od 15. júna do 15. augusta, 
jeho lehota na vyjadrenie je 90 dní odo dňa, keď o to rektor požiadal (§ 17 ods. 5 Štatútu TUKE). 

(6) Funkčné obdobie dekana je štvorročné. Na fakulte môže tá istá osoba vykonávať funkciu 
dekana najviac dve funkčné obdobia po sebe. Po odvolaní dekana alebo po predčasnom skončení 
výkonu funkcie dekana vykonáva do vymenovania nového dekana funkciu dekana osoba z radov 
profesorov a docentov fakulty poverená rektorom na návrh AS fakulty (§ 28 ods. 6 zákona). 

(7) Dekana zastupujú v ním určenom rozsahu prodekani. Prodekanov vymenúva a odvoláva po 
schválení AS fakulty dekan. Funkčné obdobie prodekanov je štvorročné. Funkciu prodekana môže tá 
istá osoba vykonávať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia (§ 28 ods. 8 zákona).  

(8) Dekan vydáva vnútorné predpisy fakulty. 
(9) Dekan koordinuje plnenie programu činností zameraných na riešenie koncepčných 

a ťažiskových otázok vzdelávania, výskumu, rozvoja a riadenia fakulty a koordinuje spoluprácu medzi 
pracoviskami fakulty. 

(10)  Dekan vykonáva právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch u zamestnancov TUKE 
zaradených na fakulte v rozsahu, a za podmienok určených v Štatúte TUKE (§ 28 ods. 2). 

(11)  Predseda AS fakulty môže kandidovať na funkciu dekana po skončení funkcie predsedu AS 
fakulty (§ 28 ods. 5 zákona). 

 

§ 9 
Pôsobnosť dekana 

 
(1) Dekan predkladá štatút fakulty na schválenie v AS TUKE po predchádzajúcom schválení v AS 

fakulty. 
(2) Dekan predkladá na schválenie  v AS fakulty: 

a) dlhodobý zámer fakulty v oblasti vzdelávacej, vedeckej, výskumnej a podnikateľskej po 
predchádzajúcom prerokovaní vo VR fakulty, 

b) organizačný poriadok fakulty po predchádzajúcom prerokovaní v Kolégiu dekana (ďalej len "KD"), 
c) návrh štruktúry a počtu pracovných miest po predchádzajúcom prerokovaní v KD v zmysle § 26 

Štatútu TUKE, 
d) návrh rozpočtu fakulty, 
e) výročnú správu o činnosti po predchádzajúcom prerokovaní vo VR fakulty, 
f) výročnú správu o hospodárení fakulty, 
g) ďalšie podmienky prijímacieho konania v zmysle § 4 ods. 1 a 2 prílohy č. 1 k Štatútu TUKE – Poriadok 

prijímacieho konania TUKE, 
h) podmienky prijatia cudzincov na štúdia v cudzom jazyku v akreditovanom študijnom programe. 
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(3) Dekan predkladá na prerokovanie AS fakulty návrh študijných programov, ktoré má 
uskutočňovať fakulta. 

(4) Dekan menuje a odvoláva: 
a) prodekanov po predchádzajúcom súhlase AS fakulty, 
b) členov VR fakulty po predchádzajúcom súhlase AS fakulty, 
c) členov výberovej komisie pre vysokoškolských  učiteľov po predchádzajúcom súhlase AS fakulty, 
d) členov disciplinárnej komisie po predchádzajúcom súhlase AS fakulty, 
e) členov komisií, ktoré zriaďuje svojím rozhodnutím, 
f) študijných poradcov na poskytovanie poradenskej služby študentom, 
g) členov prijímacej komisie, 
h) ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať pri štátnych skúškach na fakulte po predchádzajúcom 

schválení vo VR fakulty, 
i) školiteľov na doktorandské štúdium po predchádzajúcom schválení vo VR fakulty, 
j) vedúcich zamestnancov fakulty.  

(5) Dekan ako predseda VR fakulty predkladá VR TUKE: 
a) kritériá na získanie titulu docent a kritériá na získanie titulu profesor,  
b) návrh na vymenovanie profesorov, 
c) všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na fakulte, 
d) konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov 
e) návrh na obsadenie funkcií hosťujúcich profesorov, 
f) návrh 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 po prerokovaní vo VR fakulty (§ 1, ods. 2 Zásad udeľovania čestného titulu 
„profesor emeritus“ na TUKE),  

g) návrhy na udelenie čestného titulu "doctor honoris causa" po predchádzajúcom schválení vo VR  
fakulty (§ 1, ods. 2 Zásad udeľovania čestného titulu "doctor honoris causa" na TUKE), 

h) predkladá návrhy na udeľovanie medailí TUKE (§ 46 Štatútu TUKE). 
(6) Dekan predkladá VR fakulty: 

a) dlhodobý zámer fakulty vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom TUKE, 
b) návrh na schválenie vnútorných predpisov fakulty podľa (§ 33 ods. 2 písm. f) po prerokovaní AS 

fakulty,  
c) raz ročne hodnotiacu správu o úrovni fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy a techniky, 
d) návrh odborníkov s právom skúšať na štátnych skúškach pre študijné programy uskutočňované na 

fakulte,  
e) návrh na schválenie študijných programov, ktoré má fakulta uskutočňovať po predchádzajúcom 

prerokovaní v AS fakulty.  
f) návrh na schválenie rokovacieho poriadku VR fakulty. 

 
§ 10 

Kompetencie dekana a akademického senátu fakulty 
 

(1) Agendu, ktorá je v schvaľovacej a prerokúvacej kompetencii AS fakulty, predkladá na 
rokovanie dekan alebo ním poverený člen vedenia fakulty, rešpektujúc plán zasadnutí AS fakulty.  

(2) Agendu, ktorá je v schvaľovacej a prerokúvacej kompetencii AS fakulty, musí senát fakulty 
prerokovať na svojom najbližšom plánovanom zasadaní alebo na svojom mimoriadnom zasadaní.  

(3) V prípade, že senát fakulty neschváli návrh predložený dekanom, dekan môže požiadať o 
opakované prerokovanie pôvodného návrhu s doplneným odôvodnením alebo môže predložiť 
upravený návrh.  

(4) Vo veciach, ktoré AS fakulty prerokúva, má konečnú rozhodovaciu právomoc dekan.  
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(5) Vo veciach, ktoré AS fakulty schvaľuje, má konečnú rozhodovaciu právomoc AS fakulty. 
 

§ 11 
Vedecká rada fakulty 

 
(1) VR fakulty je orgánom akademickej samosprávy fakulty. Právne postavenie a pôsobnosť VR 

určuje § 29 a § 30 zákona.  
(2) Predsedom VR fakulty je dekan, podpredsedom je člen VR menovaný predsedom. 
(3) Členov VR fakulty vymenúva a odvoláva dekan so súhlasom AS fakulty. Riadnymi členmi VR 

fakulty sú významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, 
vývojovú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Najmenej jednu štvrtinu a najviac jednu tretinu 
riadnych členov VR fakulty tvoria osoby, ktoré nie sú členmi akademickej obce TUKE. Dekan môže 
menovať čestných členov VR fakulty v súlade s rokovacím poriadkom VR. 

(4) Členstvo vo VR fakulty je čestné a nezastupiteľné. Funkčné obdobie člena VR fakulty je 
zhodné s funkčným obdobím dekana. 

(5) Rokovanie VR fakulty sa riadi Rokovacím poriadkom Vedeckej rady Stavebnej fakulty, ktorý 
je vnútorným predpisom fakulty. 

(6) Vedecká rada fakulty: 
a) prerokúva dlhodobý zámer fakulty vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom TUKE, 
b) hodnotí najmenej raz za rok úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy a techniky, 
c) schvaľuje návrh študijných programov, ktoré má uskutočňovať fakulta, pričom na rokovanie VR 

fakulty o návrhu študijných programov sa prizývajú zástupcovia študentov, určení študentskou 
časťou AS fakulty, 

d) schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať pri štátnych skúškach pre študijné programy 
uskutočňované na fakulte (§ 63 ods. 3 zákona); schvaľuje školiteľov na doktorandské štúdium podľa 
§ 54, ods. 4 zákona, 

e) prerokúva a predkladá VR TUKE kritériá na získanie titulu docent a kritéria na získanie titulu 
profesor, 

f) prerokúva návrhy na udelenie titulu „docent“ a rozhoduje o ich výsledku, 
g) prerokúva a predkladá VR TUKE návrhy na vymenovanie profesorov, 
h) prerokúva a predkladá VR TUKE všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov 

na fakulte,  
i) prerokúva a predkladá VR TUKE konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií 

profesorov na fakulte, 
j) prerokúva a predkladá VR TUKE návrhy dekana na obsadenie funkcií hosťujúcich profesorov (§ 79 

zákona) a návrhy na menovanie emeritných profesorov, 
k) schvaľuje a predkladá VR TUKE návrhy dekana na udelenie čestného titulu "doctor honoris causa", 
l) schvaľuje na návrh predsedu VR fakulty rokovací poriadok VR fakulty. 

(7) VR fakulty rokuje o otázkach, ktoré jej predloží predseda VR fakulty. 
 

§ 12 
Disciplinárna komisia fakulty 

 
(1) Disciplinárna komisia fakulty prerokúva disciplinárne priestupky študentov zapísaných na 

štúdium študijných programov na fakulte a predkladá dekanovi návrh na rozhodnutie. 
(2) Disciplinárna komisia má šesť členov a polovicu členov tvoria študenti. Predsedu a členov 

disciplinárnej komisie vymenúva dekan z členov akademickej obce po predchádzajúcom schválení v AS 
fakulty na obdobie štyroch rokov.  
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(3) Činnosť Disciplinárnej komisie fakulty sa riadi rokovacím poriadkom Disciplinárnej komisie 
TUKE. 

 
§ 13 

Poradné orgány dekana 
 

(1) Poradnými orgánmi dekana sú: 
a) vedenie fakulty, 
b) kolégium dekana, 
c) komisie, ktoré zriaďuje dekan svojím rozhodnutím. 

(2) Vedenie fakulty tvorí dekan, prodekani, tajomník fakulty a predseda AS fakulty. Vedenie 
fakulty rieši koncepčné, rozvojové a koordinačné otázky, ktoré súvisia so vzdelávacou a vedecko-
výskumnou činnosťou fakulty a aktuálne otázky života a činností fakulty. Predseda Odborového zväzu 
na fakulte je prizývaný na vedenie fakulty a pracovné porady týkajúce sa rozdeľovania finančných 
prostriedkov. Vedenie zasadá podľa potreby, spravidla raz týždenne. 

(3) Členmi kolégia dekana sú členovia vedenia, riaditelia ústavov, vedúci účelových pracovísk 

a predseda Odborového zväzu na fakulte. Kolégium dekana rieši operatívne rozvojové a koordinačné 
otázky týkajúce sa vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti pracovísk fakulty. Právo zúčastňovať sa 
na kolégiu dekana má i poverený zástupca študentskej časti AS fakulty. Na zasadnutie kolégia dekana 
je možné prizvať ďalších hostí. Kolégium zasadá podľa potreby, spravidla raz za mesiac. 

(4) Komisie zriaďuje dekan ako svoje pomocné orgány na operatívne riešenie konkrétnych 
otázok vzdelávacej, vedeckej, odbornej a ostatnej činnosti. Členov komisií menuje a odvoláva dekan. 

 
§ 14 

Prodekani fakulty 

 
(1) Dekana zastupujú prodekani v rozsahu určenom ich pracovných činnosťami.  
(2) Prodekanov vymenúva a odvoláva dekan po predchádzajúcom schválení AS fakulty. 

Prodekani sú priamo podriadení dekanovi a zodpovedajú mu za svoju činnosť. 
(3) Funkcia prodekana je nezlučiteľná s funkciami vo volených orgánoch fakulty a univerzity. 
(4) Na fakulte pôsobia prodekani, ktorých úseky činnosti sú vymedzené v organizačnom 

poriadku fakulty. Prvého zástupcu dekana menuje dekan z prodekanov fakulty.  
(5) Funkčné obdobie prodekana je štvorročné, funkciu prodekana môže tá istá osoba 

vykonávať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. 
(6) Po skončení funkčného obdobia je prodekan povinný odovzdať funkciu spolu s celou 

písomnou agendou svojmu nástupcovi. 
 

§ 15 
Vedúci zamestnanci fakulty 

 
(1) Vedúcimi zamestnancami fakulty sú:  

a) tajomník fakulty, 
b) riaditelia ústavov, 
c) vedúci účelových pracovísk. 

(2)  Funkcie vedúcich zamestnancov sa obsadzujú výberovým konaním. Spôsob výberového 
konania na funkcie vedúcich zamestnancov fakulty určujú 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 
a Pracovný poriadok TUKE. 



ŠTATÚT STAVEBNEJ FAKULTY TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH 
 

10 
 

(3)  Vedúcich zamestnancov vymenúva a odvoláva dekan fakulty. 
 

§ 16 
Rozsah samosprávnej pôsobnosti a práva fakulty 

 
(1) Orgány akademickej samosprávy fakulty majú právo v mene TUKE rozhodovať a konať 

v záležitostiach patriacich do samosprávnej pôsobnosti TUKE v súlade s § 23 ods. 1 zákona v týchto 
veciach: 
a) určovanie ďalších podmienok prijatia na štúdium (§ 27 ods. 1 písm. h) zákona) a rozhodovanie 

v prijímacom konaní na študijné programy uskutočňované na fakulte (§ 58 ods. 3 zákona), 
b) navrhovanie nových a uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, 
c) rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa akademických práv a povinností študentov zapísaných na 

štúdium v študijných programoch uskutočňovaných na fakulte (§ 70 až 72 zákona),  
d) uzatváranie, zmeny a zrušovanie pracovnoprávnych vzťahov v rozsahu a za podmienok určených   v 

Štatúte TUKE (§ 15 ods. 2 písm. l) zákona), 
e) vykonávanie podnikateľskej činnosti (§ 18 zákona) v rozsahu a za podmienok určených v Štatúte 

TUKE (§ 15 ods. 2 písm. m) zákona), 
f) spolupráce s inými vysokými školami, právnickými osobami a fyzickými osobami, a to aj so 

zahraničnými v oblastiach, v ktorých fakulta pôsobí v rozsahu a za podmienok určených v Štatúte 
TUKE. 

(2) V súlade s § 28 ods. 2 Štatútu TUKE orgány samosprávnej pôsobnosti fakulty majú právo 
v mene TUKE  konať v týchto záležitostiach: 
a) uzatváranie, zmeny a zrušovanie pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov TUKE, ktorých miestom 

výkonu práce dohodnutom v pracovnej zmluve bude, alebo je fakulta. Menovací dekrét na funkciu 
profesora odovzdáva rektor TUKE na základe výsledkov výberového konania na fakulte na návrh 
dekana fakulty, 

b) vykonávanie podnikateľskej činnosti fakultou vrátane uzatvárania, zmien a zrušovania zmluvných 
vzťahov v oblasti podnikateľskej činnosti, nakladania s finančnými prostriedkami určenými na túto 
činnosť a nakladania s finančnými prostriedkami získanými z tejto činnosti v zmysle § 40 ods. 4 
Štatútu TUKE. Zmluvu presahujúcu objem plnenia vo výške 33200 € môže fakulta uzavrieť v rámci 
podnikateľskej činnosti len so súhlasom rektora, 

c) určovanie počtu a štruktúry pracovných miest zamestnancov fakulty; o náraste počtu 
zamestnancov vyššom ako 5% oproti schválenej systemizácii miest rozhoduje rektor po schválení 
v Rade rektora TUKE a v súlade s dlhodobým zámerom TUKE, návrh na zníženie počtu pracovných 
miest z dôvodov zabezpečenia efektívnosti práce je v právomoci dekanov fakúlt, o čom sú povinní 
vopred informovať rektora TUKE,  

d) určovanie počtu prijímaných uchádzačov o štúdium; o náraste počtu prijímaných uchádzačov 
vyššom ako 5% oproti plánovanému počtu prijímaných študentov v predchádzajúcom 
akademickom roku rozhoduje rektor po schválení na Rade rektora TUKE a v súlade s dlhodobým 
zámerom TUKE, 

e) uskutočňovanie spolupráce fakulty s inými vysokými školami a ich súčasťami, právnickými osobami 
a fyzickými osobami, a to aj so zahraničnými, v oblastiach, v ktorých fakulta pôsobí, vrátane 
uzatvárania, zmien a zrušovania zmluvných vzťahov týkajúcich sa tejto oblasti pôsobenia 
fakulty, nakladania s finančnými prostriedkami určenými na túto činnosť 
a nakladania s finančnými prostriedkami získanými z tejto činnosti, 

f) vnútorná organizácia fakulty (§ 25 ods. 5 Štatútu TUKE), 
g) organizácia štúdia v súlade so Študijným poriadkom TUKE, ktorý je zároveň Študijným poriadkom 

fakulty, 
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h) určovanie zamerania a organizovanie výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej 
činnosti na fakulte, 

i) ustanovovanie orgánov akademickej samosprávy fakulty, 
j) nakladanie s finančnými prostriedkami pridelenými fakulte TUKE a s finančnými prostriedkami, 

ktoré fakulta získala inak na plnenie svojich úloh, 
k) vykonávanie funkcie obstarávateľa v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

v znení neskorších predpisov a v súlade so Štatútom TUKE. 
 

§ 17 
Výročné správy, hodnotenie činnosti fakulty 

 
(1) Dekan raz ročne predkladá výročnú správu o činnosti fakulty a výročnú správu 

o hospodárení fakulty na schválenie AS fakulty. 
(2) Po schválení v AS fakulty sa výročné správy uvedené v ods. 1 predkladajú akademickej obci. 
(3) Závery výročných správ sa využívajú v riadiacej činnosti a na účely aktualizácie dlhodobého 

zámeru fakulty. 
(4) Na fakulte sa pravidelne hodnotí vzdelávacia, vedecká, výskumná, vývojová, podnikateľská 

a ďalšie tvorivé činnosti v súlade s dlhodobým zámerom fakulty. Hodnotenie vykonáva  
najmä VR fakulty (§30 ods. 1 písm. c) a ods. 2 zákona).  

(5) VR fakulty v súvislosti s výročnou správou každoročne hodnotí tiež vývoj kvalifikačnej 
štruktúry zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty, ako aj úroveň habilitačných a vymenúvacích 
konaní. 

 
T R E T I A  Č A S Ť 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA FAKULTY 
 

§ 18 
Členenie fakulty 

 
(1) Fakulta sa z hľadiska organizácie činnosti člení na tieto pracoviská:  

a) ústavy,  
b) účelové pracoviská, 
c) dekanát. 

(2) Pracoviská fakulty zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje alebo zrušuje dekan po prerokovaní návrhu 
v AS fakulty a následnom schválení v AS TUKE.  

(3) Pracoviská fakulty sa členia na organizačné jednotky, ktoré zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje alebo 
zrušuje dekan po prerokovaní návrhu v AS fakulty.   

(4) Zoznam pracovísk fakulty je uvedený v prílohe č. 3 tohto štatútu. 
(5) Organizačná schéma fakulty, charakteristika a organizačná štruktúra jednotlivých pracovísk 

fakulty a ich riadenie je uvedené v Organizačnom poriadku fakulty podľa § 33 ods. 2 písm. b) zákona.  
 

§ 19 
Ústavy a ich postavenie   

 
(1) Ústavy ako nosné vedecko-pedagogické pracoviská sú základnými organizačnými zložkami 

fakulty, ktoré zabezpečujú výučbu v oblastiach svojho odborného pôsobenia vo všetkých stupňoch 
a formách štúdia a zaoberajú sa výskumnou a vývojovou činnosťou v príslušných študijných odboroch. 
Ústavy sa pri svojej činnosti riadia zákonom, Štatútom fakulty a Štatútom TUKE. 
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(2) Vedúcim zamestnancom ústavu je riaditeľ, menovaný dekanom na základe výberového 
konania. 

(3) Poradným orgánom riaditeľa je Rada ústavu. 
(4) Ústavy sa členia na pracoviská ústavu. O zriadení, zlúčení, rozdelení alebo zrušení pracovísk 

ústavu rozhoduje dekan po prerokovaní vo vedení fakulty a v AS fakulty. 
(5) Ústavy v záujme uskutočňovania svojho poslania a rozvoja môžu vstupovať do vzájomných 

rokovaní s ostatnými pracoviskami fakulty a o ich výsledku informujú dekana.  
 

§ 20 
Účelové pracoviská 

 
(1) Účelové pracoviská sú zriadené za účelom koordinácie vybraných aktivít fakulty. 

Účelové pracoviská sa pri svojej činnosti riadia zákonom, Štatútom fakulty a Štatútom TUKE. 
(2) Vedúcim zamestnancom účelového pracoviska je vedúci, menovaný dekanom na základe 

výberového konania.   
(3) Účelové pracoviská v záujme uskutočňovania svojho poslania a rozvoja môžu vstupovať do 

vzájomných rokovaní s ostatnými pracoviskami fakulty a o ich výsledku informujú dekana.  
 

§ 21 
Dekanát 

 
(1) Dekanát je výkonnou organizačnou jednotkou fakulty, ktorá zabezpečuje správu 

a hospodársky chod fakulty. 
(2) Dekanát riadi a za jeho činnosť zodpovedá tajomník fakulty. Postavenie a pôsobnosť 

tajomníka fakulty upravuje § 32 ods. 2 zákona a Organizačný poriadok fakulty.  
(3) Podrobnosti o štruktúre, pôsobnosti a úlohách dekanátu určuje Organizačný poriadok 

TUKE a Organizačný poriadok fakulty.  
 

§ 22 
Počet a  štruktúra pracovných miest  na fakulte 

 
(1)  Počet pracovných miest na fakulte schvaľuje na návrh dekana fakulty AS fakulty v zmysle § 

26 ods. 2 a 3, § 28 ods. 2 písm. c) Štatútu TUKE. V rámci fakulty je možné uskutočniť zmeny spočívajúce 
v zvýšení počtu pracovných miest o 5 %, a to bez nároku na zvýšenie dotácie pridelenej fakulte na 
príslušný kalendárny rok. Zmeny spočívajúce v znížení počtu pracovných miest z dôvodov zabezpečenia 
efektívnosti práce sú v právomoci dekanov fakúlt, o čom sú povinní vopred informovať rektora TUKE. 

(2)  Organizačná štruktúra pracovných miest na fakulte je súčasťou Organizačného poriadku 
fakulty. Obsahuje počet systemizovaných pracovných miest v predpísanej kvalifikačnej štruktúre pre 
jednotlivé vedecko-pedagogické pracoviská a účelové pracoviská podľa § 18 ods. 1 tohto štatútu.  
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Š T V R T Á  Č A S Ť 
SYSTÉM VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA NA FAKULTE 

 
§ 23 

Vysokoškolské vzdelávanie 
 

(1) Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelanie v študijných odboroch alebo v kombinácii 
študijných odborov podľa akreditovaného študijného programu v študijnom odbore alebo v kombinácii 
dvoch študijných odborov podľa § 51 zákona. 

(2)  Fakulta poskytuje, organizuje a zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie vo všetkých troch 
stupňoch štúdia v akreditovaných študijných programoch, ktorých zoznam je uvedený v prílohe  č. 1 
tohto štatútu.   

(3) Študijný program je súbor predmetov, ktoré pozostávajú zo vzdelávacích činností, ktorými 
sú najmä prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž, 
exkurzia, odborná prax, štátna skúška a ich kombinácie a súbor pravidiel zostavený tak, že úspešné 
absolvovanie týchto vzdelávacích činností pri zachovaní uvedených pravidiel umožňuje získať 
vysokoškolské  (§ 51 ods. 2 zákona). 

(4) Študijný plán študenta určuje časovú a obsahovú postupnosť predmetov a formy hodnotenia 
študijných výsledkov. Študijný plán si okrem formy hodnotenia študijných výsledkov zostavuje v rámci 
určených pravidiel (§ 51 ods. 4 písm. g zákona) a v súlade so študijným poriadkom TUKE študent sám 
alebo v spolupráci so študijným poradcom. 

(5) Študijného poradcu na fakulte vymenúva a odvoláva z radov vysokoškolských učiteľov 
dekan. Poskytuje poradenskú službu študentom pri zostavovaní študijných plánov.  

(6) Súčasťou štúdia podľa každého študijného programu je aj záverečná práca, ktorá spolu s jej 
obhajobou tvorí jeden predmet; obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne skúšky. So súhlasom 
fakulty môže byť záverečná práca napísaná a obhajovaná aj v inom ako štátnom jazyku (§ 51 ods. 3 
zákona). 

(7) Za kvalitu a rozvoj študijných programov, ktoré uskutočňuje fakulta zodpovedajú  garanti 
študijných programov, ktorými sú učitelia pôsobiaci vo funkcii profesora (§ 75 ods. 2 zákona), v prípade 
bakalárskych študijných programov aj učitelia pôsobiaci vo funkcii docenta (§ 75 ods. 3 zákona). 

(8) Rámcové podmienky prijatia na štúdium, prijímacie konanie na štúdium, priebeh a 
organizácia štúdia, jeho ukončenie, doklady o ukončení štúdia a udeľované akademické tituly, školné a 
poplatky spojené so štúdiom na fakulte sa riadia zákonom, Štatútom TUKE, Študijným poriadkom TUKE, 
Organizačnou smernicou pre vzdelávanie TUKE a Štatútom fakulty. 
 

§ 24 
Ďalšie vzdelávanie 

 
(1) V oblastiach svojho pôsobenia poskytuje fakulta aj ďalšie vzdelávanie. Poskytovanie 

ďalšieho vzdelávanie na fakulte je koordinované prodekanom pre vzdelávanie. Poskytovanie  ďalšieho 
vzdelávania na fakulte organizačne zabezpečuje špecializované pracovisko dekanátu pre štúdium 
spravidla v spolupráci s tými pracoviskami, ktoré garantujú odborný obsah poskytovaného ďalšieho 
vzdelávania. 

(2) Fakulta v spolupráci s TUKE sa podieľa na poskytovaní záujmového štúdia tretieho veku na 
TUKE. 
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P I A T A   Č A S Ť 
VEDECKÁ  A  ĎALŠIA ČINNOSŤ FAKULTY 

 
§ 25 

Vedecká činnosť  
 

            (1) Fakulta vykonáva v súlade so svojím zameraním výskumnú, vývojovú alebo ďalšiu tvorivú 
činnosť. 
 (2) Hlavné poslanie fakulty v oblasti vedy a techniky ako súčasti TUKE je v súlade s hlavným 
poslaním univerzity, ktoré je stanovené zákonom (najmä §1, ods. 1, 3 a 4 písm. d) a k); §2, ods. 11 a 12); 
Štatútom TUKE (§ 4, ods. 1 a 2, písm. b)) a týmto štatútom (§ 3, ods. 2 a 3). Súčasťou poslania fakulty 
v oblasti vedy a techniky je uskutočňovať vedecké bádanie a vykonávať základný, aplikovaný 
a poznávací výskum v oblastiach pôsobnosti fakulty v odboroch, oblastiach a smeroch, ktoré určuje 
dlhodobý zámer fakulty s cieľom zverejňovať výsledky dosiahnuté v oblasti vedeckého bádania formou 
publikačnej činnosti a  prednášok na vedeckých a odborných podujatiach, implementovať výsledky 
dosiahnuté v oblasti vedeckého bádania v primeranej forme do vzdelávania poskytovaného na fakulte, 
aplikovať dosiahnuté výsledky a poznatky pri riešení úloh výskumu a vývoja pre podnikateľské subjekty 
a subjekty štátnej správy a samosprávy. 

(3) Vedecká činnosť v oblasti výskumu a vývoja patrí medzi základné pracovné povinnosti 
vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov fakulty. Rozsah a charakter ich pôsobnosti 
v oblasti výskumu a vývoja je upravený v § 75 a § 80 zákona.  

(4) Činnosť v oblasti výskumu a vývoja na fakulte sa uskutočňuje v súlade s akademickou 
slobodou vedeckého bádania a tvorivej umeleckej činnosti.  

(5) Fakulta vytvára v rámci svojich možností primerané podmienky pre vedeckú činnosť svojich 
učiteľov, výskumných zamestnancov 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) 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 fakulty. 
 

§ 26 
Edičná činnosť 

 
(1) Edíciu učebných textov na fakulte koordinuje prodekan, do ktorého pôsobnosti daná oblasť 

spadá (spravidla prodekan pre vzdelávanie).  
(2) Edíciu vedeckých a odborných prác na fakulte koordinuje prodekan, do ktorého pôsobnosti 

daná oblasť spadá (spravidla prodekan pre vedu a výskum).  
(3) So zámerom prezentácie výsledkov výskumu z oblasti stavebníctva a príbuzných odborov 

a s cieľom podporovať zverejňovanie pôvodných výsledkov vedeckého bádania vydáva fakulta vedecké 
periodikum Selected Scientific Papers – Journal of Civil Engineering.  

(4) Orgánom, ktorý zodpovedá za vedeckú úroveň časopisu, je redakčná rada časopisu. Jej 
činnosť sa riadi štatútom vedeckého časopisu. 

(5)  Predsedu a členov redakčnej rady časopisu menuje dekan fakulty. 
(6) Redakčnú radu tvoria významní a vedeckou komunitou uznávaní odborníci z fakulty, 

univerzity, ako aj odborníci mimo TUKE zo Slovenska a zo zahraničia. 
(7)  Členstvo v redakčnej rade je čestné, dobrovoľné a nezastupiteľné. 
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§ 27 
Zahraničné vzťahy 

 
(1) Fakulta rozvíja zahraničné vzťahy v oblasti vzdelávania, výskumu a vývoja formou:  

a) medzinárodných vedeckých projektov, 
b)  vzdelávacích programov a projektov, 
c)  mobilít zamestnancov a študentov, 
d)  bilaterálnych dohôd o spolupráci.  

(2) Fakulta môže v zmysle §10 Štatútu TUKE nadväzovať zahraničné styky prostredníctvom 
TUKE alebo samostatne. Zmluvy so zahraničnými subjektmi musia byť v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. 
 
 

Š I E S T A   Č A S Ť 
ŠTUDENTI A ZAMESTNANCI FAKULTY 

 
§ 28 

Študenti  
 

(1) Postavenie študenta zapísaného na štúdium na fakulte (ďalej len "študent fakulty") je 
vymedzené v § 69 až § 71 zákona. Postup pri zavinenom porušení povinností študenta upravuje § 72 
zákona a Disciplinárny poriadok TUKE pre študentov. 

(2) Rozhodovanie v záležitostiach týkajúcich sa akademických práv a povinnosti študenta 
fakulty je v pôsobnosti fakulty (§ 23 ods. 1 písm. c) zákona). 

(3) Študentom fakulty sa stáva uchádzač prijatý na štúdium odo dňa zápisu na štúdium; 
študent, ktorému bolo štúdium prerušené, sa stáva študentom fakulty odo dňa opätovného zápisu na 
štúdium. Študent prestáva byť študentom fakulty dňom skončenia štúdia podľa § 65 ods. 1 a v iných 
prípadoch stanovených § 66 zákona a vnútorných predpisov TUKE.  

(4) Záujmy študentov na fakulte reprezentuje študentská časť AS fakulty. 
(5) Študentom študujúcim na fakulte sa priznávajú štipendiá podľa § 13 Štatútu TUKE.  
(6) Práva a povinnosti študentov fakulty upravuje § 35 Štatútu TUKE. Okrem toho študenti 

fakulty majú:  
a)  právo podávať vedeniu fakulty návrhy, podnety a pripomienky ku všetkým oblastiam činností na 

fakulte, 
b) právo mať svoje zastúpenie v poradných orgánoch dekana a vo všetkých orgánoch fakulty, ktoré 

riešia problémy študentov, a to prostredníctvom študentskej časti AS fakulty, 
c)  povinnosť chrániť majetok a zariadenie fakulty a TUKE, nezneužívať hospodársky ani eticky možnosti 
používania týchto prostriedkov. 

(7) Poskytovanie sociálnej podpory študentom fakulty upravuje § 37 Štatútu TUKE. 
 

§ 29 
Zamestnanci fakulty 

 
(l) Na fakulte pôsobia ako zamestnanci: vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci a ostatní 

zamestnanci. 
(2) Vysokoškolskí učitelia fakulty pôsobia vo funkciách profesor, hosťujúci profesor, docent, 

odborný asistent, asistent a lektor. Vysokoškolskí učitelia fakulty okrem lektorov sa aktívne zúčastňujú 
na vedeckej činnosti. 



ŠTATÚT STAVEBNEJ FAKULTY TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH 
 

16 
 

(3) Pracovná činnosť vysokoškolských učiteľov fakulty vo funkciách profesor, docent, odborný 
asistent, asistent a lektor a vzťah týchto zamestnancov k študijnému odboru a k študijnému programu 
je definovaná v § 75 zákona a podrobnejšie špecifikovaná v ich pracovnej náplni.  

(4) Podmienky na získanie vedecko-pedagogických titulov "docent" a "profesor" sú uvedené    
v § 76 zákona, vo všeobecne záväznom právnom predpise ministerstva a v kritériách fakulty pre 
získanie vedecko-pedagogických titulov "docent" a "profesor". 

(5) Obsadzovanie funkcie profesorov a docentov, pracovných miest výskumných 
zamestnancov, odborných asistentov, asistentov a lektorov na fakulte sa uskutočňuje výberovým 
konaním v súlade s § 77 zákona a v súlade so „Zásadami 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 
(„Zásady výberového konania“). 

(6) Dekan môže bez výberového konania prijať  zamestnancov  do pracovného pomeru na 
kratší  pracovný čas  najviac na jeden rok na miesto vysokoškolského učiteľa a výskumného pracovníka.  

(7) Zásady uzatvárania pracovného pomeru na pracovné miesto vo funkcii "hosťujúci profesor" 
na fakulte sú uvedené v § 79 zákona. 

(8) Výskumní pracovníci fakulty plnia úlohy výskumu a vývoja. Zúčastňujú sa aj na vzdelávacej 
činnosti fakulty. 

(9) Zamestnanci fakulty sú povinní dodržiavať Pracovný poriadok TUKE.  
(10)  Oprávnené nároky vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov zamestnancov fakulty sú 

zakotvené v kolektívnej zmluve na úrovni TUKE. 
 

§ 30  
Zásady pracovnoprávnych vzťahov 

 
(1) Základné zásady pracovno-právnych vzťahov upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. (Zákonník 

práce) a osobitné predpisy v platnom znení (zákon č. 552/2003 Z. z., o výkone prác vo verejnom záujme 
v znení neskorších predpisov a zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách).  

(2) Bližšie vymedzenie práv a povinností zamestnanca a zamestnávateľa stanovuje Pracovný 
poriadok TUKE. Týmto pracovným poriadkom sa riadia aj pracovno-právne vzťahy na fakulte. 

(3) Podmienky odmeňovania zamestnancov fakulty stanovuje Vnútorný platový predpis TUKE, 
ktorý vydáva rektor po prerokovaní s príslušným odborovým orgánom (§ 33 ods. 3 Štatútu TUKE). 
 
 

S I E D M A   Č A S Ť 
EKONOMICKÉ ZABEZPEČENIE FAKULTY 

 
§ 31 

Ekonomické  zabezpečenie 

 
(1) Fakulta hospodári na báze viaczdrojového financovania. Rozhodujúcim zdrojom 

financovania fakulty je dotácia zo štátneho rozpočtu pridelená fakulte, ktorú poskytuje Ministerstvo 
školstva, kultúry, vedy a športu SR na základe dotačnej zmluvy uzatvorenej s TUKE. Ďalšími zdrojmi 
financovania sú výnosy zo školného, poplatky spojené s prijímacím konaním, podnikateľská činnosť, 
dary a iné zdroje. 
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§ 32 
Pravidlá  hospodárenia 

 
(1) Fakulta sa riadi v oblasti hospodárenia zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy v platnom znení, všeobecnými záväznými právnymi predpismi a vnútornými 
predpismi TUKE.  

(2) Fakulta zostavuje svoj rozpočet na kalendárny rok ako vyrovnaný a hospodári samostatne 
s pridelenými finančnými prostriedkami zo štátnej dotácie a z iných zdrojov, ako aj s prostriedkami 
získanými vlastnou činnosťou. 

(3) Pravidlá na vykonávanie podnikateľskej činnosti a štruktúru rozdeľovania výnosov 
z podnikateľskej činnosti v rámci fakulty schvaľuje AS fakulty na návrh dekana po predchádzajúcom 
prerokovaní v KD a to v súlade s § 40 Štatútu TUKE.  

(4) Fakulta vedie podvojné účtovníctvo na základe účtovnej osnovy pre neziskové organizácie 
poskytujúce verejnoprospešné služby. 

 
§ 33 

Kontrola  hospodárenia 

 
(1) AS fakulty kontroluje dodržiavanie rozpočtu a využívanie pridelených finančných 

prostriedkov fakulty. 
(2)  Funkčné kontroly na svojich pracoviskách uskutočňujú všetci vedúci pracovníci priebežne 

alebo tematicky v zmysle § 82 písm. a), c) a f) zákona č. 311/2001 Z. z., Zákonníka práce a v zmysle § 7 
ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  
 
 

Ô S M A   Č A S Ť 
CEREMONIÁL  FAKULTY 

 
§ 34 

Akademické insígnie a taláre 

 
(1) Vonkajším výrazom právomoci a zodpovednosti akademických funkcionárov fakulty sú 

akademické insígnie. 
(2) K akademickým insígniám fakulty patrí pozlátená reťaz dekana s emblémom fakulty a 

prodekanské reťaze. 
(3) Taláre sú slávnostným oblečením, ktorých vzhľad sa odlišuje podľa funkcie. Pri rektorom 

určených slávnostných príležitostiach sú povinní používať taláre dekan a ostatní akademickí funkcionári 
fakulty, ako aj predseda AS fakulty, prípadne významní hostia fakulty a členovia akademickej obce 
fakulty, podľa rozhodnutia rektora. 

(4) Použitie  akademických insígnií a talárov pri akademických obradoch (§ 35 tohto štatútu) 
upravuje  § 42 a § 43 Štatútu TUKE. 
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§ 35 
Slávnostné obrady na fakulte 

 
(l) K slávnostným obradom fakulty patria: 

a) imatrikulácia študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia, 
b)  promócia absolventov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia, 
c)  slávnostné zasadnutie VR fakulty, 
d)  slávnostné zhromaždenie zamestnancov a študentov fakulty. 

(2) Základné zásady konania slávnostných akademických obradov upravuje § 45 Štatútu TUKE. 
 

§ 36 
Inaugurácia dekana 

 
(1) Inaugurácia dekana je slávnostné uvedenie dekana do funkcie rektorom TUKE. 
(2) Slávnostná inaugurácia dekana po jeho vymenovaní rektorom TUKE prebieha na 

slávnostnom spoločnom zasadnutí AS fakulty a KD. 
(3) Pri inaugurácii skladá dekan do rúk predsedu AS fakulty slávnostný sľub, ktorého text je 

uvedený vo vnútornom predpise TUKE. 
(4) Po zložení slávnostného sľubu odovzdá spravidla rektor alebo odstupujúci dekan reťaz 

dekana nastupujúcemu dekanovi ako symbol jeho právomoci a zodpovednosti. 
 

§ 37 
Medaily fakulty 

 
(l)  Fakulta udeľuje svojim zamestnancom, študentom a iným osobám, ktoré sa zaslúžili o jej 

rozvoj pamätnú medailu Stavebnej fakulty. 
(2)  Okrem pamätnej medaily fakulty môže dekan dať návrh na udelenie veľkej medaily TUKE, 

zlatej, striebornej a bronzovej medaily TUKE, pamätnej medaily a pamätnej mince TUKE svojim 
zamestnancom, študentom a iným osobám. 

 
 

D E V I A T A Č A S Ť 
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ, ZRUŠOVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
§ 38 

Používanie štátnych symbolov na fakulte 
 

(l) Používanie štátnych symbolov Slovenskej republiky upravuje zákon č. 63/1993 Z. z. o 
štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov. 

(2) Fakulta používa pečiatku so štátnym znakom Slovenskej republiky len vtedy, ak listina 
obsahuje rozhodnutie dekana, alebo ak ide o listinu, ktorou sa osvedčujú dôležité skutočnosti alebo 
oprávnenia (vysvedčenia, diplomy). 

(3) Štátnu zástavu a štátny znak Slovenskej republiky možno použiť na výzdobu miestností 
TUKE a fakulty určených na slávnostné zhromaždenia a miestností na štátne skúšky. 
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§ 39  
Prílohy Štatútu fakulty a vnútorné predpisy fakulty 

 
(1) Súčasťou štatútu  ako základného normatívno-právneho, organizačného a riadiaceho 

vnútorného predpisu fakulty sú tieto prílohy: 
a) príloha č. 1 Zoznam akreditovaných študijných programov v študijných odboroch, 
b) príloha č. 2 Zoznam odborov, v ktorých má fakulta právo uskutočňovať habilitačné a inauguračné 

konanie, 
c) príloha č. 3 Zoznam pracovísk Stavebnej fakulty TUKE. 

 
(2) Ďalšími vnútornými predpismi fakulty sú: 

a) organizačný poriadok Stavebnej fakulty TUKE, 
b) zásady volieb do AS Stavebnej fakulty TUKE, 
c) rokovací poriadok AS Stavebnej fakulty TUKE, 
d) zásady volieb kandidáta na dekana Stavebnej fakulty TUKE, 
e) rokovací poriadok VR Stavebnej fakulty TUKE. 

(3) Pre fakultu sú záväzné nasledujúce vnútorné predpisy TUKE: 
a) štatút TUKE, 
b) študijný poriadok TUKE, 
c) pracovný poriadok TUKE, 
d) štipendijný poriadok TUKE, 
e) disciplinárny poriadok TUKE pre študentov, 
f) rokovací poriadok disciplinárnej komisie TUKE. 

(4) Fakulta sa riadi týmito vnútornými predpismi TUKE: 
a) zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, 

výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na TUKE, 
b) zásadami udeľovania čestného titulu "profesor emeritus" na TUKE, 
c) zásadami udeľovania vedecko-pedagogického titulu "doctor honoris causa" na TUKE, 
d) zásadami organizácie doktorandského štúdia a  zriadenia odborových komisií doktorandského 

štúdia na TUKE, 
e) slávnostnými sľubmi skladanými na TUKE, 
f) ubytovacím poriadkom TUKE. 

(5) Vnútorné predpisy uvedené v ods. 1 písm. a) až c), tohto paragrafu schvaľuje AS TUKE.  
(6) Vnútorné predpisy uvedené v ods. 2 písm. a) až d) schvaľuje AS fakulty.  
(7) Vnútorný predpis uvedený v ods. 2 písm. e) schvaľuje VR fakulty.  
(8) Vnútorné predpisy TUKE uvedené v ods. 4 písm. a) až f) preberá fakulta bez ďalších úprav 

a schvaľovania. 
 

§ 40  
Zrušovacie ustanovenia 

 
(1) Ruší sa Štatút fakulty zo dňa 02.05.2011 v znení všetkých jeho zmien a doplnení. 
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§ 41 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Tento štatút môže byť zmenený a doplnený. Návrh na zmeny a doplnky štatútu fakulty 

predkladá dekan po schválení AS fakulty na schválenie AS TUKE. 
(2) Tento štatút vrátane jeho príloh bol schválený v zmysle § 9 ods. 1 písm. a) zákona schválený 

AS fakulty dňa 15.05.2019 uznesením č. 38/2019. 
(3) Tento štatút vrátane jeho príloh bol v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) a § 33 ods. 5 zákona 

schválený AS TUKE dňa 27.05.2019 uznesením č. 36/2019.  
(4) Štatút nadobúda účinnosť 01.08.2019. 
(5) Originál tohto štatútu, podpísaný dekanom fakulty, predsedom AS fakulty, rektorom TUKE 

a predsedom AS TUKE, je uložený na sekretariáte dekana. 
 
 
 
 
 
doc. Ing. Peter Mésároš, PhD., v.r.                                                        Ing. Ivo Demjan, PhD., v.r.       
          dekan SvF TUKE     predseda AS SvF TUKE 
 
 
 
 
prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., v.r.                                                prof. Ing. Roman Cimbala, PhD., v.r. 
            rektor TUKE                                                                                       predseda AS TUKE 
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Príloha č. 1 

 
Zoznam akreditovaných študijných programov v študijných odboroch, v ktorých Stavebná fakulta 

TUKE poskytuje vysokoškolské vzdelávanie 

 
Študijný odbor Študijné programy I. stupňa  
                                                                                              (bakalárske) 
 
5.1.4    pozemné stavby Pozemné stavby a architektúra 
5.1.5    inžinierske konštrukcie a  dopravné stavby Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 
5.2.8    stavebníctvo Technológia a manažment v stavebníctve D/E  
5.1.5    inžinierske konštrukcie a  dopravné stavby/  
5.2.8    stavebníctvo       Realizácia dopravných stavieb 
4.3.2    environmentálne inžinierstvo/ 
5.2.8    stavebníctvo Stavby s environmentálnym určením  
4.3.2    environmentálne inžinierstvo/  
5.1.5   inžinierske konštrukcie a  dopravné stavby      Stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou  

              v krajine 
  

Študijný odbor Študijné programy II. stupňa štúdia (inžinierske) 
 
5.1.4    pozemné stavby  Pozemné stavby 
5.1.5    inžinierske konštrukcie a  dopravné stavby  Nosné konštrukcie a dopravné stavby 
5.2.8    stavebníctvo  Technológia a manažment v stavebníctve  D/E 
5.1.4    pozemné stavby                 Technické zariadenia budov 
5.1.4    pozemné stavby/ 
5.1.5    inžinierske konštrukcie a  dopravné stavby   Nosné konštrukcie budov 
5.1.5    inžinierske konštrukcie a  dopravné stavby/  
5.2.8    stavebníctvo       Realizácia dopravných stavieb 
4.3.2    environmentálne inžinierstvo/ 
5.2.8     stavebníctvo Stavby s environmentálnym určením 
4.3.2    environmentálne inžinierstvo/  
5.1.5    inžinierske konštrukcie a  dopravné stavby    Stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou  

             v krajine 
 

Študijný odbor Študijné programy III. stupňa štúdia 
(doktorandské) D/E 

5.1.4    pozemné stavby  Teória tvorby budov a prostredia 

5.1.5    inžinierske konštrukcie a  dopravné stavby  Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb 

5.2.8    stavebníctvo  Teória technológie a riadenia v stavebníctve 

4.3.2    environmentálne inžinierstvo  Environmentálne inžinierstvo 
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Príloha č. 2 
 

Zoznam odborov, v ktorých má fakulta právo uskutočňovať habilitačné a inauguračné konania  

 
5.1.4. pozemné stavby 

5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 
4.3.2. environmentálne inžinierstvo 

5.2.8. stavebníctvo 
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Príloha č. 3 

 
Zoznam pracovísk Stavebnej fakulty TUKE 

 
Ústavy / Institutes 
 

 Ústav inžinierskeho staviteľstva 
      Institute of Structural Engineering 

 

 Ústav pozemného staviteľstva 
 Institute of Architectural Engineering 

 

 Ústav environmentálneho inžinierstva 
Institute of Environmental Engineering 

 

 Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve 
Institute of Construction Technology, Economics and Management 

 
Účelové pracoviská / Specialised departments 
 

 Centrum výskumu a inovácií v stavebníctve 
Center of Research and Innovation in Civil Engineering 

 Znalecký ústav v odbore stavebníctvo 
Institute of Forensic Engineering 

 
Dekanát / Dean´s Office 


