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Štatút Fakulty špeciálnej techniky (ďalej len „štatút“) upravuje postavenie,
činnosť, organizáciu a riadenie Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka v Trenčíne ako vzdelávacej a vedecko-výskumnej
ustanovizne. Je vydaný v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o VŠ“), ako vnútorný predpis Fakulty špeciálnej techniky
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Časť I.
Všeobecné ustanovenia
Článok 1
Názov, sídlo a členenie Fakulty špeciálnej techniky
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

Fakulta špeciálnej techniky (ďalej len „FŠT“) patrí medzi zakladajúce fakulty
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len „TnUAD“). Vznikla na
základe zákona NR SR č.155/1997 Z. z. z 15. mája 1997. Jej vznik bol spätý
s rastúcou potrebou rozvoja vzdelanosti v oblasti špeciálnej techniky, výrobnej techniky
v spracovateľskom priemysle ako aj v oblasti prevádzky, spoľahlivosti a obnovy
techniky. FŠT je súčasťou TnUAD v Trenčíne a nie je právnickou osobou.
Cudzojazyčné názvy FŠT sú:
Faculty of Special Technology,
Fakultät der Speziellen Technik,
Faculté de Spécialité Technique,
Факультет специальной техники.
Sídlom FŠT je Trenčín.
Adresa FŠT je:
Fakulta špeciálnej techniky
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Pri parku 19,
911 06 Trenčín.
Názov webového sídla je: www.fst.tnuni.sk.
FŠT používa okrúhlu pečiatku so štátnym znakom SR a textom: Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta špeciálnej techniky. Tento text sa používa aj
na hlavičkovom papieri FŠT spolu so znakom FŠT. Ostatné pečiatky sa používajú
v zmysle Protokolu o používaní pečiatok FŠT.
FŠT sa člení na:
a) katedry FŠT ako pedagogické, vzdelávacie a vedecko-výskumné pracoviská ako je
uvedené v Organizačnom poriadku FŠT,
b) celofakultné pracoviská:
 dekanát FŠT v skratke „DFŠT“,
 referát akademických činností v skratke „RAČ“ a ďalšie referáty prodekanov
a tajomníka FŠT v zmysle Organizačného poriadku FŠT,
 ďalšie pracoviská FŠT.
Vnútorná organizácia FŠT je uvedená v Organizačnom poriadku FŠT.
Štruktúra a počet pracovných miest sa určuje v súlade s potrebami plnenia úloh
v oblasti vzdelávania,
vedy, výskumu a zabezpečovania administratívneho
a hospodárskeho chodu FŠT a jej katedier a celofakultných pracovísk. Štruktúru
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a počet funkčných pracovných miest FŠT určuje dekan FŠT, organizačnú štruktúru
FŠT schvaľuje Akademický senát FŠT.
Článok 2
Postavenie Fakulty špeciálnej techniky
FŠT je základnou organizačnou zložkou TnUAD, postavenie FŠT upravuje § 22 zákona o
VŠ. Orgány akademickej samosprávy FŠT majú právo rozhodovať a konať v mene TnUAD
výhradne vo veciach stanovených zákonom o VŠ a Štatútom TnUAD.
Článok 3
Poslanie Fakulty špeciálnej techniky
(1)

(2)
(3)

Poslaním FŠT je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť
v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry, zdravia pre blaho celej
spoločnosti a tým prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti. Napĺňanie tohto
poslania je predmetom hlavnej činnosti FŠT.
Hlavnou úlohou FŠT pri napĺňaní jej poslania je poskytovanie vysokoškolského
vzdelávania a tvorivé vedecké bádanie.
FŠT napĺňa svoje poslanie v zmysle § 1 zákona o VŠ:
a) na základe práv priznaných podľa § 83 zákona o VŠ poskytovať vysokoškolské
vzdelávanie v rámci akreditovaných študijných programov prvého, druhého
a tretieho stupňa a udeľovať ich absolventom akademické tituly v zmysle § 52 až
§54a zákona o VŠ,
b) napĺňaním integrujúcej úlohy pri organizovaní štúdia v rámci FŠT a jej pracovísk,
c) posilňovaním vzájomných vzťahov medzi katedrami FŠT, pričom rešpektuje ich
špecifické rysy a individualitu študenta pri formovaní jeho osobnosti,
d) výchovou odborníkov v rámci akreditovaných študijných programov,
e) výchovou v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie a vedením
študentov k tvorivému, kritickému a nezávislému mysleniu, k zdravému
sebavedomiu a k národnej hrdosti,
f) výchovou k zachovávaniu, šíreniu a zveľaďovaniu národného kultúrneho dedičstva
a kultúr národností v duchu kultúrneho pluralizmu,
g) rozvíjaním a šírením poznania prostredníctvom vedeckej, výskumnej, vývojovej
a tvorivej činnosti,
h) poskytovaním ďalšieho vzdelávania,
i) spoluprácou s vedecko-výskumnými, vývojovými, podnikateľskými organizáciami,
orgánmi verejnej správy a ďalšími inštitúciami Slovenskej republiky,
j) podporou a organizovaním medzinárodnej spolupráce a výmenou informácií
zamestnancov a študentov so zahraničnými organizáciami a inštitúciami,
k) poskytovaním konzultačnej a poradenskej činnosti, najmä pri prenose vedeckých
poznatkov do praxe,
l) vykonávaním podnikateľskej činnosti, ktorá nadväzuje na vzdelávaciu, výskumnú,
vývojovú a ďalšiu tvorivú činnosť, alebo činnosť, ktorá slúži na účinnejšie využitie
ľudských zdrojov a majetku,
m) usiluje o vyváženie prírodovedných, technických, informačných, ekologických
a humánnych hľadísk vo všetkých oblastiach svojej činnosti,
n) vytvára podmienky pre slobodné vedecké bádanie.
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Článok 4
Akademická obec Fakulty špeciálnej techniky
(1)

(2)

(3)

Akademická obec FŠT je základom akademickej samosprávy FŠT. Volí a odvoláva
členov Akademického senátu FŠT (ďalej len „AS FŠT“) v zmysle § 26, ods. 2 zákona
o VŠ.
Akademickú obec FŠT tvoria vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci a ďalší
zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním, ktorí sú v pracovnom pomere
na ustanovený týždenný pracovný čas a študenti zapísaní na študijných programoch
uskutočňovaných na FŠT. Členovia Akademickej obce FŠT majú právo:
a) navrhovať kandidátov do volieb kandidáta na dekana FŠT a rektora TnUAD, majú
právo voliť a byť volení do orgánov akademickej samosprávy,
b) zúčastňovať sa na zasadnutiach AS FŠT a AS TnUAD,
c) vystúpiť na zhromaždení členov Akademickej obce FŠT a TnUAD,
d) obracať sa s návrhmi, pripomienkami a sťažnosťami na orgány akademickej
samosprávy.
Členovia Akademickej obce FŠT majú povinnosť:
a) dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a vnútorné predpisy FŠT a TnUAD,
b) aktívne vystupovať na obranu akademických práv a slobôd, akademickej
samosprávy a integrity FŠT a TnUAD,
c) dbať na zachovanie dobrého mena FŠT a celej TnUAD.
Článok 5
Akademické práva a slobody Fakulty špeciálnej techniky

(1)

(2)
(3)

(4)

Na FŠT sa zaručujú tieto akademické práva a slobody:
a) sloboda vedeckého bádania, výskumu a vývoja a ďalšej tvorivej činnosti,
b) sloboda vyučovania spočívajúca najmä v otvorenosti rôznym vedeckým názorom,
vedeckým a výskumným metódam,
c) právo učiť sa pri zachovaní slobodného výberu štúdia v rámci akreditovaných
študijných programov a možnosti FŠT,
d) právo členov Akademickej obce voliť orgány akademickej samosprávy a byť
do
nich volení,
e) právo používať akademické insígnie a znaky a vykonávať akademické obrady,
f) právo na slobodné vyjadrovanie a zverejňovanie svojich názorov.
Využívanie akademických slobôd a akademických práv musí byť v súlade so zásadami
demokracie, humanity, s právnym poriadkom SR a týmto štatútom.
Akademická pôda FŠT je nedotknuteľná, okrem prípadov ohrozenia života, zdravia,
majetku a v prípadoch živelnej pohromy. Akademickú pôdu FŠT tvorí priestor
vymedzený budovami a pozemkami, v ktorých sa plní poslanie a hlavné úlohy FŠT.
Vstup orgánov činných v trestnom konaní na takto vymedzenú akademickú pôdu FŠT
povoľuje rektor TnUAD.
Na akademickej pôde FŠT nesmú politické strany a politické hnutia vykonávať politickú
činnosť a zakladať svoje organizácie.
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Časť II.
Systém akademickej samosprávy
Článok 6
Rozsah samosprávnej pôsobnosti a práva Fakulty špeciálnej techniky
Orgány akademickej samosprávy FŠT majú právo rozhodovať a konať v mene TnUAD
v záležitostiach patriacich do samosprávnej pôsobnosti TnUAD v rozsahu § 23 zákona
o VŠ a čl. 17 Štatútu TnUAD.
(1)

(2)

(3)
(4)

Do samosprávnej pôsobnosti FŠT patria:
a) určovanie podmienok prijatia na štúdium (§ 27, ods. 1 pís. i zákona o VŠ)
a rozhodovanie v prijímacom konaní na študijné programy uskutočňované na FŠT
(§ 58 ods.6 zákona o VŠ),
b) vytváranie nových akreditovaných študijných programov a ich uskutočňovanie na
FŠT (§ 30 ods.1 pís. c zákona o VŠ),
c) rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa akademických práv a povinností študentov
zapísaných na štúdium študijných programov uskutočňovaných na FŠT (§ 70 až 72
zákona o VŠ),
d) uzatváranie, zmeny a zrušovanie pracovno-právnych vzťahov zamestnancov, ktorí
sú pracovno-právne zaradení na FŠT, v rozsahu a za podmienok určených
v Štatúte TnUAD,
e) vykonávanie podnikateľskej činnosti súvisiacej s plnením svojich hlavných úloh
v rozsahu a za podmienok určených vo vnútorných predpisoch TnUAD (čl. 20 ods.
7 Štatútu TnUAD a § 18 zákona o VŠ),
f) spolupráca s inými vysokými školami, právnickými osobami a fyzickými osobami,
a to aj so zahraničnými, v oblastiach, v ktorých FŠT pôsobí, v rozsahu a za
podmienok určených v Štatúte TnUAD.
Do samosprávnej pôsobnosti FŠT ďalej patrí:
a) vnútorná organizácia FŠT,
b) určovanie počtu prijímaných uchádzačov o štúdium spôsobom určeným v čl. 27
Štatútu TnUAD a § 15 ods. 2 pís. f zákona o VŠ,
c) organizácia štúdia v súlade so Študijným poriadkom TnUAD,
d) určovanie zamerania a organizovanie výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej
činnosti,
e) určovanie počtu a štruktúry pracovných miest zamestnancov zaradených na FŠT
v súlade s potrebami plnenia úloh v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu
a zabezpečovania administratívneho, hospodárskeho chodu FŠT a v závislosti od
pridelených finančných prostriedkov FŠT pre jednotlivé rozpočtové obdobia,
f) voľba členov orgánov Akademickej samosprávy FŠT,
g) uskutočňovanie zahraničných vzťahov a aktivít v oblastiach, v ktorých FŠT pôsobí,
h) nakladanie s finančnými prostriedkami FŠT pridelenými TnUAD a s finančnými
prostriedkami, ktoré FŠT získala inak na plnenie svojich úloh; FŠT sa tiež vyjadruje
k nakladaniu s majetkom, ktorý slúži na plnenie jej úloh.
Zástupcom FŠT je dekan FŠT. Zástupcami FŠT oprávnenými konať v jej mene na
zverených úsekoch činností sú prodekani FŠT a tajomník FŠT.
Základnými pedagogickými, vzdelávacími a vedecko-výskumnými pracoviskami FŠT
sú katedry FŠT. FŠT môže zriaďovať aj iné pracoviská.
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Organizáciu riadenia, hospodárenia a štúdia na FŠT určuje Štatút FŠT, ktorý je
v súlade so Štatútom TnUAD.
Podrobnosti o organizácii a činnosti FŠT, ako aj postavenie členov jej Akademickej
obce upravuje tento Štatút v čl. 15, ods. 2 a ods.3.
Článok 7
Orgány akademickej samosprávy Fakulty špeciálnej techniky

(1)

(2)

Orgány Akademickej samosprávy FŠT sú:
a) Akademický senát FŠT,
b) Dekan FŠT,
c) Vedecká rada FŠT,
d) Disciplinárna komisia FŠT pre študentov (ďalej len „disciplinárna komisia“).
Orgány Akademickej samosprávy FŠT sú pri svojej činnosti viazané zákonom o VŠ,
všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, týmto štatútom a ostatnými vnútornými
predpismi FŠT a TnUAD.
Článok 8
Akademický senát Fakulty špeciálnej techniky

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

AS FŠT je samosprávnym zastupiteľským orgánom FŠT. Má najmenej 11 členov,
z toho najmenej jednu tretinu tvoria študenti, ktorí sú zapísaní na študijných
programoch uskutočňovaných na FŠT.
AS FŠT sa člení na zamestnaneckú časť a na študentskú časť. Členov
zamestnaneckej časti AS FŠT volia v priamych tajných voľbách členovia
zamestnaneckej časti Akademickej obce FŠT. Členov študentskej časti AS FŠT volia
v priamych tajných voľbách členovia študentskej časti Akademickej obce FŠT. Členom
zamestnaneckej časti AS FŠT môže byť len člen zamestnaneckej časti Akademickej
obce FŠT. Členom študentskej časti AS FŠT môže byť len člen študentskej časti
Akademickej obce FŠT. Zloženie, členstvo, spôsob volieb a odvolávania členov AS
FŠT určuje zákon o VŠ a vnútorný predpis „Zásady volieb do AS FŠT“.
Funkcia člena AS FŠT je nezlučiteľná s funkciou rektora TnUAD, prorektora TnUAD,
dekana FŠT, prodekana FŠT, kvestora TnUAD a tajomníka FŠT.
Funkčné obdobie členov AS FŠT je štvorročné. Členstvo v AS FŠT je dobrovoľné
a nezastupiteľné. Členovia AS FŠT rozhodujú o prerokovaných veciach nezávisle. Za
svoju činnosť zodpovedajú Akademickej obci FŠT.
Zasadnutia AS FŠT sú verejné. Dekan FŠT alebo v jeho zastúpení prodekan FŠT,
alebo tajomník FŠT a rektor TnUAD majú právo vystúpiť na zasadnutí v súlade
s vnútorným predpisom FŠT „Rokovací poriadok AS FŠT“ kedykoľvek, ak o to
požiadajú. Na žiadosť dekana FŠT alebo rektora TnUAD je predseda AS FŠT povinný
bezodkladne, najneskôr však do 14 dní, zvolať zasadnutie AS FŠT. Predseda AS FŠT
je povinný zvolať zasadnutie AS FŠT aj vtedy, ak o to požiada aspoň jedna tretina jeho
členov. Ak tak predseda AS FŠT neurobí, zvolá zasadnutie AS FŠT dekan FŠT.
Členstvo v AS FŠT zaniká:
a) skončením funkčného obdobia člena,
b) vymenovaním člena do niektorej z funkcií uvedených v ods. 3 tohto článku,
c) skončením členstva v zamestnaneckej časti Akademickej obce FŠT,
d) prerušením štúdia člena študentskej časti AS FŠT,
e) skončením štúdia člena študentskej časti AS FŠT, ak nepožiadal o pozastavenie
členstva v AS FŠT podľa § 26 ods.8 zákona o VŠ,
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f) nezapísaním sa na štúdium na FŠT, za ktorú bol zvolený, najneskôr v posledný deň
určený na zápis prijatých uchádzačov o štúdium v príslušnom akademickom roku,
ak ide o člena s pozastaveným členstvom,
g) uplynutím šiestich mesiacov odo dňa pozastavenia členstva: to neplatí, ak
k obnoveniu členstva došlo v tejto lehote,
h) vzdaním sa funkcie člena, a to dňom uvedenom v písomnom vyhlásení člena,
ktorým sa vzdáva členstva, alebo dňom jeho doručenia predsedovi AS FŠT, ak
v písomnom vyhlásení nie je deň, ktorým sa vzdáva funkcie, uvedený. Ak sa
členstva vzdáva predseda AS FŠT, písomné vyhlásenie o vzdaní sa funkcie
doručuje podpredsedovi AS FŠT,
i) odvolaním člena z funkcie Akademickou obcou FŠT. Dôvody odvolania a postup
pri voľbe a odvolaní určuje vnútorný predpis FŠT „Zásady volieb do AS FŠT“,
j) smrťou člena.
Ak zaniklo členovi AS FŠT členstvo pred skončením funkčného obdobia podľa ods. 6
písm. b) až j) tohto článku, zvolí zodpovedajúca časť Akademickej obce FŠT na
uvoľnené miesto nového člena AS FŠT, ktorého funkčné obdobie trvá do konca
funkčného obdobia člena, ktorému členstvo predčasne zaniklo.
Orgánmi AS FŠT sú: predsedníctvo ( predseda, podpredsedovia - jeden za
zamestnaneckú a jeden za študentskú časť), tajomník AS FŠT a komisie. Predseda
a podpredsedovia sú volení AS FŠT v tajných voľbách a môžu byť predčasne odvolaní
AS FŠT tajným hlasovaním.
Predseda zvoláva zasadnutie AS FŠT, pripravuje program, vystupuje za AS FŠT
navonok. Počas jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda za zamestnaneckú
časť.
AS FŠT si môže v prípade potreby vytvoriť komisie. Predseda komisie je člen AS FŠT,
ktorého volí AS FŠT. Predseda komisie priamo vstupuje do dohodovacieho konania
s predkladateľom prerokovávaného materiálu.
Podrobnosti o rokovaní a prijímaní uznesení upravuje „Rokovací poriadok AS FŠT“.
Zasadnutie AS FŠT sa koná najmenej päťkrát za akademický rok. Časový plán
zasadnutí AS FŠT, ako aj stručný záznam z rokovania AS FŠT vrátane obsahu
uznesení sa zverejňujú na webovom sídle FŠT a na úradnej výveske AS FŠT.
Podrobnosti o voľbách do AS FŠT a o voľbách do jeho orgánov upravuje vnútorný
predpis „Zásady volieb do AS FŠT“.
Činnosť AS FŠT finančne a administratívne zabezpečuje dekanát FŠT z prostriedkov
FŠT na to určených. AS FŠT má právo využívať zariadenia FŠT, ktoré sú nevyhnutné
a potrebné pre jeho činnosť.
Článok 9
Dekan Fakulty špeciálnej techniky

(1)

(2)

Dekan FŠT je predstaviteľom FŠT, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach FŠT. Dekan
FŠT je v pracovnom pomere s TnUAD, v ktorom je zaradený na FŠT, ktorú riadi;
skončenie pracovného pomeru vzťahujúceho sa na výkon funkcie dekana FŠT je
podmienené predchádzajúcim skončením výkonu funkcie dekana FŠT. Vo veciach
podľa § 23, ods. 1 zákona o VŠ koná v mene TnUAD. Dekan FŠT zodpovedá za svoju
činnosť AS FŠT. Dekan FŠT zodpovedá rektorovi TnUAD za svoju činnosť vo veciach,
v ktorých koná v mene TnUAD (§23 ods. 1 zákona o VŠ), za hospodárenie FŠT a za
svoju ďalšiu činnosť v rozsahu určenom vnútornými predpismi TnUAD.
Dekana FŠT vymenúva a odvoláva na návrh AS FŠT rektor TnUAD. Rektor TnUAD
vymenuje za dekana FŠT kandidáta navrhovaného AS FŠT, ak to nie je v rozpore so
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zákonom o VŠ. AS FŠT podá návrh na odvolanie dekana FŠT 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.
(3) Rektor TnUAD môže odvolať dekana FŠT so súhlasom AS FŠT, ak dekan FŠT:
a) závažným spôsobom neplní svoje povinnosti,
b) hrubo alebo opakovane porušil zákony, iné všeobecne záväzné právne predpisy,
vnútorné predpisy FŠT alebo TnUAD,
c) vážne poškodil záujem FŠT alebo TnUAD.
(4) Ak AS FŠT opakovane nesúhlasí s návrhom rektora TnUAD na odvolanie dekana FŠT
alebo sa k návrhu nevyjadrí do 30 dní odo dňa, keď o to rektor TnUAD požiadal, môže
rektor TnUAD odvolať dekana FŠT so súhlasom AS TnUAD, ak bola naplnená
najmenej jedna z podmienok podľa ods. 3 tohto článku.
(5) Dekan FŠT:
a) zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a ruší po vyjadrení AS FŠT pracoviská FŠT,
b) je predsedom Vedeckej rady FŠT a členom Kolégia rektora TnUAD.
(6) Funkčné obdobie dekana FŠT je štvorročné. Funkciu dekana FŠT možno vykonávať
najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(7) Po odvolaní dekana FŠT alebo po predčasnom skončení funkčného obdobia dekana
FŠT z iných dôvodov vykonáva jeho funkciu do vymenovania nového dekana FŠT
osoba poverená rektorom TnUAD na návrh AS FŠT.
(8) Dekana FŠT počas jeho neprítomnosti zastupuje v ním určenom rozsahu (okrem
pracovno – právnych vzťahov) písomne poverený prodekan FŠT. Prodekanov FŠT
vymenúva a odvoláva po schválení AS FŠT dekan FŠT.
(9) Spôsob voľby dekana FŠT a spôsob prijatia návrhu na odvolanie dekana FŠT určuje
vnútorný predpis „Volebný poriadok pre voľby kandidáta na dekana FŠT a spôsob
prijatia návrhu na odvolanie dekana FŠT“ (čl. 15 ods. 2 písm. f), ktorý schvaľuje AS
FŠT.
(10) Dekan FŠT aspoň raz ročne informuje Akademickú obec FŠT o koncepčných
zámeroch, plnení úloh a stave hospodárenia FŠT.
(11) Dekan FŠT uzatvára, mení a ruší pracovno-právne vzťahy so zamestnancami FŠT
v rozsahu a za podmienok určených v Štatúte TnUAD. Skončenie pracovno-právneho
vzťahu s garantom študijného programu vopred prerokuje s rektorom TnUAD.
(12) Dekan FŠT je zodpovedný za zabezpečovanie vzdelávacieho procesu, vedeckovýskumnej a vývojovej činnosti a za rozvoj študijných odborov na FŠT.

Článok 10
Vedecká rada Fakulty špeciálnej techniky
(1)
(2)

Vedecká rada FŠT TnUAD je orgánom Akademickej samosprávy FŠT.
Členov Vedeckej rady FŠT TnUAD vymenúva a odvoláva dekan FŠT TnUAD so
súhlasom AS FŠT TnUAD (§ 11 zákona o VŠ). Funkčné obdobie členov Vedeckej
rady FŠT TnUAD je štvorročné. Členmi Vedeckej rady FŠT TnUAD sú významní
odborníci z oblastí, v ktorých FŠT TnUAD uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú,
vývojovú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Pri vymenúvaní jej členov dekan FŠT
zohľadňuje zastúpenie hlavných študijných odborov a zameranie FŠT a
celouniverzitných pracovísk. Najmenej jedna štvrtina a najviac jedna tretina členov
Vedeckej rady FŠT TnUAD sú osoby, ktoré nie sú členmi Akademickej obce FŠT
TnUAD.
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Predsedom Vedeckej rady FŠT TnUAD je dekan FŠT, v nevyhnutných prípadoch ho
zastupuje podpredseda Vedeckej rady FŠT TnUAD, ktorého menuje dekan FŠT
TnUAD.
Členstvo vo Vedeckej rade FŠT TnUAD je čestné a nezastupiteľné.
Pôsobnosť Vedeckej rady FŠT TnUAD je vymedzená v § 30 zákona o VŠ.
Rokovanie Vedeckej rady FŠT TnUAD sa riadi Rokovacím poriadkom Vedeckej rady
FŠT TnUAD.
Článok 11
Poradné orgány dekana Fakulty špeciálnej techniky

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

Trvalými poradnými orgánmi dekana FŠT sú:
a) Kolégium dekana FŠT,
b) Vedenie FŠT,
c) komisie FŠT.
Členmi Kolégia dekana FŠT sú: dekan FŠT, prodekani FŠT, tajomník FŠT, vedúci
katedier FŠT, predseda AS FŠT a ďalší, ktorých písomne určí dekan FŠT. Na
prerokovanie študijných záležitostí dekan FŠT pozýva zástupcu študentskej časti AS
FŠT. Dekan FŠT môže na kolégium prizvať ďalších zamestnancov pri prerokovaní
problematiky, ktorú vykonávajú.
Členmi vedenia FŠT sú prodekani FŠT, tajomník FŠT, predseda AS FŠT, prípadne
ďalší vedúci zamestnanci FŠT, ktorých písomne určí dekan FŠT.
Rokovania Kolégia dekana FŠT a Vedenia FŠT sa konajú spravidla raz za mesiac.
Programy rokovaní sa spracovávajú na rok. Zápisy z rokovaní sú zasielané všetkým
členom Kolégia dekana FŠT a Vedenia FŠT.
Dekan FŠT môže vytvárať komisie, ktorých predsedom je spravidla prodekan FŠT.
Komisie sú koordinačnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi pre určité oblasti
činnosti FŠT.
Článok 12
Prodekani Fakulty špeciálnej techniky

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

Prodekani FŠT zastupujú dekana FŠT v rozsahu uvedenom v Organizačnom poriadku
FŠT. Prodekani FŠT za svoju činnosť zodpovedajú dekanovi FŠT. Prodekanov FŠT
vymenúva a odvoláva dekan FŠT po schválení AS FŠT.
Dekana FŠT počas jeho neprítomnosti zastupuje v ním určenom rozsahu (okrem
pracovno – právnych vzťahov) písomne poverený prodekan FŠT.
Funkčné obdobie prodekana FŠT je štvorročné a začína plynúť dňom vymenovania.
Funkciu prodekana FŠT možno vykonávať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné
obdobia.
Po odvolaní prodekana FŠT alebo po predčasnom skončení funkčného obdobia
prodekana FŠT z iných dôvodov vykonáva do vymenovania nového prodekana FŠT
jeho funkciu iný, dekanom FŠT písomne poverený prodekan FŠT alebo sám dekan
FŠT.
Prodekana FŠT v čase neprítomnosti zastupuje v rozsahu určenom dekanom FŠT
písomne poverený prodekan FŠT, alebo sám dekan FŠT.
Oblasti vymedzené pre činnosť prodekanov FŠT sú najmä výchovno-vzdelávacia
činnosť, veda, výskum a zahraničná spolupráca, rozvoj FŠT, spolupráca s praxou,
starostlivosť o študentov a zamestnancov FŠT.
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Vo vymedzenej oblasti prodekani FŠT koordinujú a metodicky riadia činnosti
prostredníctvom vedúcich katedier FŠT. Za tým účelom sú oprávnení zvolávať porady
vedúcich katedier FŠT a ďalších nimi určených zamestnancov FŠT.
Článok 13
Vedúci zamestnanci Fakulty špeciálnej techniky

(1)

(2)

(3)

Vedúcimi zamestnancami FŠT sú tajomník FŠT a jednotliví vedúci pedagogických,
výskumných, vývojových, hospodársko-správnych a informačných pracovísk. Ich
funkcie sa obsadzujú výberovým konaním podľa zásad upravených vo vnútornom
predpise TnUAD (čl. 15, ods. 3, písm. e tohto štatútu).
Tajomník FŠT zabezpečuje a zodpovedá za hospodársky a administratívny chod FŠT
a koná v jej mene v rozsahu určenom dekanom FŠT. Je priamo podriadený dekanovi
FŠT a zodpovedá mu za svoju činnosť.
Rozsah právomocí a zodpovedností vedúcich zamestnancov FŠT bližšie určuje
vnútorný predpis FŠT „Organizačný poriadok FŠT“.
Článok 14
Disciplinárna komisia Fakulty špeciálnej techniky

(1)

(2)

(3)

Disciplinárna komisia FŠT prerokúva disciplinárne priestupky tých študentov, ktorí sú
zapísaní v študijných programoch uskutočňovaných na FŠT a predkladá návrh na
rozhodnutie dekanovi FŠT.
Členov disciplinárnej komisie FŠT a jej predsedu vymenúva dekan FŠT z radov členov
Akademickej obce FŠT po schválení v AS FŠT. Polovicu členov Disciplinárnej komisie
FŠT tvoria študenti FŠT.
Disciplinárna komisia FŠT sa vo svojej činnosti riadi vnútorným predpisom TnUAD
„Disciplinárny poriadok TnUAD pre študentov“ (čl. 15 ods. 3 písm. c štatútu FŠT).
Článok 15
Vnútorné predpisy Fakulty špeciálnej techniky

(1)
(2)

(3)

Vnútorné predpisy FŠT upravujú záležitosti FŠT, ktoré patria do jej samosprávnej
pôsobnosti a jej vzťah k TnUAD, ak nie sú upravené zákonom.
FŠT vydáva tieto vnútorné predpisy:
a) Štatút FŠT,
b) Organizačný poriadok FŠT,
c) Zásady volieb do AS FŠT,
d) Rokovací poriadok AS FŠT,
e) Rokovací poriadok Vedeckej rady FŠT,
f) Volebný poriadok pre voľby kandidáta na dekana FŠT a spôsobe prijatia návrhu na
jeho odvolanie,
g) Štipendijný poriadok FŠT,
h) Všeobecné kritéria na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na FŠT,
i) Smernica pre habilitačné a vymenúvacie konanie na FŠT TnUAD v Trenčíne,
j) a ďalšie smernice upravujúce výchovno-vzdelávaciu a vedecko-výskumnú činnosť
FŠT.
FŠT sa ďalej riadi týmito vnútornými predpismi TnUAD:
a) Študijný poriadok TnUAD,
b) Pracovný poriadok TnUAD,
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c) Disciplinárny poriadok TnUAD pre študentov,
d) Rokovací poriadok disciplinárnej komisie TnUAD pre študentov,
e) Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských
učiteľov, pracovníkov miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov
a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD,
f) Určenie výšky školného pre príslušný akademický rok a poplatkov spojených so
štúdiom na TnUAD.

Časť III.
Pracoviská
Článok 16
Katedry Fakulty špeciálnej techniky
(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)
(8)

Katedra FŠT je základným pedagogickým, vzdelávacím a vedecko-výskumným
pracoviskom FŠT. O zriadení, zlúčení, splynutí, rozdelení alebo zrušení katedier FŠT
rozhoduje dekan FŠT v súlade s rozvojom FŠT a potrieb pedagogickej, vedeckovýskumnej činnosti a spolupráce s praxou po vyjadrení AS FŠT.
Katedru FŠT tvoria:
a) vysokoškolskí učitelia, t. j. profesori, docenti, odborní asistenti, asistenti a lektori,
ktorí vyučujú na katedre FŠT a pracujú v odboroch výskumu a vývoja
zabezpečovaných katedrou FŠT,
b) výskumní pracovníci,
c) ostatní zamestnanci.
Na katedre FŠT ďalej môžu pôsobiť:
a) doktorandi v dennej a externej forme štúdia na FŠT,
b) iné osoby pôsobiace na FŠT na základe záväzkov zo zmlúv, ktorými je FŠT
viazaná.
Na čele katedry FŠT je vedúci katedry, ktorým môže byť profesor, docent alebo
odborný asistent s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 3. stupňa príslušného alebo
príbuzného študijného odboru. Iného vysokoškolského učiteľa možno iba poveriť
vedením katedry FŠT na nevyhnutné obdobie, ale najdlhšie na obdobie 6 mesiacov.
Miesto vedúceho katedry FŠT sa obsadzuje na základe výberového konania.
Vedúceho katedry FŠT menuje dekan FŠT a to na obdobie štyroch rokov.
Vedúci katedry FŠT je podriadený dekanovi FŠT, ktorému zodpovedá za svoju činnosť.
Vedúci katedry FŠT riadi katedru, rozhoduje o vnútorných otázkach činnosti
a organizácie práce katedry. Dbá o to, aby sa na katedre vytvárali podmienky pre
úspešnú vedeckú a pedagogickú prácu, vedecko-výskumnú činnosť a dobré pracovné
prostredie.
Vedúci katedry FŠT predkladá dekanovi FŠT návrhy týkajúce sa:
a) činností katedry, najmä študijnej, vzdelávacej a vedeckej,
b) personálneho zabezpečenia týchto činností, vrátane kvalifikačných a platových
záležitostí zamestnancov katedry,
c) materiálneho, technického a finančného zabezpečenia týchto činností,
d) organizácie katedry.
Zásadné veci prerokúva vedúci katedry FŠT s jej zamestnancami, prípadne s ďalšími
osobami pôsobiacimi na katedre, ktoré sú uvedené v ods. 2 tohto článku.
Vedúci katedry FŠT sa vo svojej činnosti riadi všeobecne záväznými právnymi
predpismi a vnútornými predpismi FŠT a TnUAD.
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Vedúci katedry FŠT si môže ustanoviť svojho zástupcu a tajomníka z radov
zamestnancov katedry.
Článok 17
Špecializované výučbové zariadenia Fakulty špeciálnej techniky

(1)

(2)

FŠT môže zriaďovať špecializované výučbové zariadenia slúžiace na praktickú výučbu
v študijných odboroch, ktoré takúto výučbu vyžadujú, vo formách určených zákonom o
VŠ.
Špecializovanými výučbovými zariadeniami FŠT môžu byť najmä:
a) laboratóriá a špeciálne učebne,
b) multifunkčné učebne s PC technikou, učebne s audiovizuálnou technikou,
videokonferenčná miestnosť,
c) cvičné školské zariadenia.

Časť IV.
Hospodárenie a ďalšie úlohy
Článok 18
Hospodárenie Fakulty špeciálnej techniky
(1)

(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

Na finančné zabezpečenie hlavnej činnosti si dekan FŠT zostavuje rozpočet
pozostávajúci z výnosov a nákladov (ďalej len „rozpočet FŠT“) na kalendárny rok
a hospodári na jeho základe.
Výnosmi FŠT sú:
a) dotácie zo štátneho rozpočtu pridelené univerzitou,
b) školné podľa § 92 ods. 4 – 9 a § 113a ods. 10 zákona,
c) poplatky spojené so štúdiom podľa § 92 ods. 10 – 14 zákona,
d) výnosy z ďalšieho vzdelávania,
e) výnosy z duševného vlastníctva.
FŠT vykonáva na konci kalendárneho roka vyúčtovanie svojho hospodárenia
a zúčtovanie finančných vzťahov v rámci TnUAD a predloží Výročnú správu
o hospodárení FŠT na schválenie AS FŠT.
Nákladmi FŠT sú náklady potrebné na zabezpečenie jej hlavnej činnosti a rozvoja.
Návrh rozpočtu FŠT predkladá dekan FŠT na schválenie AS FŠT.
Pravidlá pre vykonávanie podnikateľskej činnosti a štruktúru rozdeľovania príjmov
z podnikateľskej činnosti v rámci FŠT stanovujú vnútorné predpisy TnUAD.
Článok 19
Ďalšie úlohy Fakulty špeciálnej techniky

FŠT má za úlohu:
a) udržiavať a zverejniť určenou formou zoznam študijných programov, v ktorých
poskytuje vysokoškolské vzdelávanie, vrátane ich stupňa, formy výučby,
štandardnej dĺžky štúdia, študijného odboru, do ktorého patria aktuálne informácie
o ich akreditácii (ďalej len „zoznam študijných programov FŠT“); FŠT zaradí nový
študijný program do zoznamu študijných programov FŠT po priznaní práva
udeľovať absolventom tohto študijného programu akademický titul,
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b) každoročne vypracovať a predložiť AS FŠT Výročnú správu o činnosti FŠT
a Výročnú správu o hospodárení FŠT,
c) vypracovať a predložiť podklady pre dlhodobý zámer TnUAD v termíne a formou,
ktorú určí rektor TnUAD.

Časť V.
Zamestnanci
Článok 20
Zamestnanci Fakulty špeciálnej techniky
(1)
(2)

(3)

Na FŠT pôsobia ako zamestnanci vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci a
ostatní zamestnanci.
Vysokoškolskí učitelia pôsobia vo funkciách profesor, hosťujúci profesor, docent,
odborný asistent, asistent a lektor. Pracovná činnosť vysokoškolských učiteľov
a ich vzťah k študijným odborom a študijným predmetom sú definované v § 75
zákona o VŠ.
Obsadzovanie funkcií „profesor“ a „docent“ a obsadzovanie pracovných miest
výskumných pracovníkov, odborných asistentov, asistentov a lektorov
pôsobiacich na FŠT sa uskutočňuje výberovým konaním v súlade s § 77 zákona
o VŠ a riadi sa podľa vnútorného predpisu „Zásady výberového konania na
obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest
výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich
zamestnancov TnUAD“.
Článok 21
Pracovnoprávne vzťahy vysokoškolských učiteľov Fakulty špeciálnej techniky

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

Pracovnoprávne vzťahy vysokoškolských učiteľov FŠT sa riadia zákonom č.131/2002
Z. z. o VŠ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 552/2003 Z. z.
o výkone prác vo verejnom záujme, zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a Zákonníkom práce č.
311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Pracovný pomer vysokoškolských učiteľov na ustanovený týždenný pracovný čas sa
uzatvára len na základe výberového konania.
Dekan FŠT môže prijať vysokoškolského učiteľa bez výberového konania len na
obdobie, ktoré je nevyhnutné na zabezpečenie pedagogického procesu počas
semestra najviac na jeden rok, a to len do pracovného pomeru na kratší pracovný čas.
Pracovný pomer na miesto vysokoškolského učiteľa, ktorý nemá vedecko-pedagogický
titul „profesor“ ani „docent“, možno uzavrieť na základe jedného výberového konania
najdlhšie na 5 rokov.
Ak vysokoškolský učiteľ obsadil funkciu docenta alebo profesora po tretí raz, pričom
celkový čas jeho pôsobenia v týchto funkciách dosiahol aspoň deväť rokov a má
zodpovedajúci vedecko-pedagogický titul, získava právo na pracovnú zmluvu s TnUAD
na miesto vysokoškolského učiteľa a na zaradenie do tejto funkcie na obdobie do
dosiahnutia 70 rokov fyzického veku.
Pracovný pomer učiteľov a vedeckých pracovníkov FŠT sa končí koncom
akademického roka, v ktorom dovŕšia 70 rokov fyzického veku, ak ich pracovný pomer
neskončil podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Dekan FŠT môže vyhovieť
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ich žiadosti o uzavretie pracovného pomeru v trvaní najviac na jeden rok, a to aj
opakovane, aj po dovŕšení tohto veku.
Článok 22
Udeľovanie vedecko-pedagogického titulu profesor a docent
Podrobnosti o udeľovaní vedecko-pedagogických titulov profesor a docent upravuje § 76
zákona o VŠ.

Časť VI.
Vzdelávacia činnosť
Článok 23
Štúdium na Fakulte špeciálnej techniky
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

FŠT poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v dennej a externej forme v troch
stupňoch vysokoškolského štúdia:
a) bakalársky študijný program ako 1. stupeň vysokoškolského štúdia; absolventom sa
udeľuje akademický titul „bakalár“ (v skratke „Bc.“),
b) inžiniersky študijný program ako 2. stupeň vysokoškolského štúdia; absolventom sa
udeľuje akademický titul „inžinier“ (v skratke „Ing.“),
c) doktorandský študijný program ako 3. stupeň vysokoškolského štúdia; absolventom
sa udeľuje akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“).
FŠT poskytuje vzdelávacie činnosti v zmysle zákona o VŠ.
Študovať na FŠT zvolený študijný program má právo každý, ak splní základné
podmienky prijatia na štúdium uvedené v § 56 zákona o VŠ a ďalšie podmienky na
prijatie určené FŠT.
Vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore alebo v kombinácii študijných odborov
sa získava štúdiom podľa akreditovaného študijného programu podľa § 83 ods. 1
zákona o VŠ.
Štúdium v jednom akademickom roku sa člení na dva semestre.
Podrobnosti o bakalárskom, inžinierskom, a doktorandskom študijnom programe
sú určené vo vnútornom predpise „Študijný poriadok TnUAD“.
Článok 24

Prijímanie na štúdium a spôsoby ukončenia štúdia na
Fakulte špeciálnej techniky
(1)

(2)

(3)
(4)

FŠT určuje počet prijímaných študentov na štúdium daného študijného programu
na základe návrhu dekana FŠT schváleného AS FŠT, pričom vychádza z
dlhodobého zámeru TnUAD, rozvojových programov a personálnych možností
FŠT.
Ak splní podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu väčší počet
uchádzačov prijatí budú tí, ktorí preukázali vyššiu mieru schopností na štúdium
podľa podmienok určených FŠT.
Podrobnosti prijímania študentov na štúdium upravuje vnútorný predpis „Študijný
poriadok TnUAD “.
Štúdium na FŠT sa skončí riadne podľa § 65 zákona o VŠ.
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Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium končí:
a) zanechaním štúdia,
b) neskončením štúdia v termíne určenom podľa § 65 ods. 2 zákona o VŠ,
c) vylúčením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo
študijného programu a zo študijného poriadku TnUAD,
d) vylúčením zo štúdia podľa § 72 ods. 2 písm. c) zákona o VŠ,
e) zrušením študijného programu podľa § 87 ods. 2 zákona o VŠ, ak študent
neprijme ponuku inej vysokej školy pokračovať v štúdiu iného študijného
programu,
f) smrťou študenta.
Podmienky skončenia štúdia, prípadne podmienky pri prerušení štúdia podrobne
upravuje vnútorný predpis „Študijný poriadok TnUAD“ a § 64, § 65 a § 66 zákona o
VŠ.
Článok 25
Sociálna podpora študentov Fakulty špeciálnej techniky

(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Sociálna podpora sa študentom FŠT poskytuje priamou a nepriamou formou v
zmysle § 94 zákona o VŠ.
Systém sociálnej podpory študentov FŠT tvoria:
a) štipendiá,
b) stravovanie,
c) ubytovanie,
d) športová a kultúrna činnosť,
e) špecifické potreby,
f) pôžičky.
Každý študent FŠT má právo uchádzať sa o poskytnutie sociálnej podpory. FŠT,
resp. TnUAD mu ju poskytne, ak spĺňa podmienky predpísané na jej poskytovanie.
TnUAD v rámci svojich možností zabezpečí študentom ubytovanie a stravovanie
a prispieva na náklady s nimi spojené prostredníctvom dotácie ministerstva.
Stravovanie a ubytovanie študentov poskytuje TnUAD vo vlastných ubytovacích
zariadeniach a v zariadeniach iných subjektov zmluvne viazaných s TnUAD.
FŠT podľa svojich možností vytvára podmienky a podporuje športovú a kultúrnu
činnosť študentov.
FŠT vytvára všeobecne prístupné akademické prostredie aj vytváraním
zodpovedajúcich podmienok štúdia pre študentov so špecifickými potrebami bez
znižovania požiadaviek na ich študijný výkon.
Článok 26
Študenti, práva a povinnosti študentov Fakulty špeciálnej techniky

(1)
(2)

(3)

Postavenie študenta FŠT (ďalej len „študent“) je vymedzené v § 69 až 71 zákona o
VŠ.
Študent FŠT má právo využívať a povinnosť dodržiavať akademické slobody a
akademické práva na akademickej pôde FŠT a celej TnUAD v zmysle § 4 zákona o
VŠ.
Študent má okrem práv podľa § 70 zákona o VŠ a Študijného poriadku TnUAD čl. 34
najmä tieto práva:
a) právo mať zastúpenie v Študentskej rade VŠ, v AS FŠT a v AS TnUAD,
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b) právo v rámci svojho štúdia uchádzať sa o štúdium na inej fakulte a vysokej škole v
zahraničí,
c) právo využívať zariadenia FŠT a TnUAD v súlade s pravidlami určenými FŠT
a TnUAD.
Študent je povinný:
a) plniť si povinnosti podľa § 71 zákona o VŠ a Študijného poriadku TnUAD čl. 35,
b) plniť si povinnosti vyplývajúce zo študijného programu, do ktorého je zapísaný,
c) dodržiavať právne predpisy, vnútorné predpisy TnUAD a vnútorné predpisy FŠT,
d) dodržiavať pravidlá etiky a morálky.
Zavinené porušenie povinnosti zo strany študenta je disciplinárnym priestupkom v
zmysle § 72 zákona o VŠ. Disciplinárny priestupok rieši Disciplinárna komisia
FŠT alebo Disciplinárna komisia TnUAD v súlade s Disciplinárnym poriadkom
TnUAD.
Článok 27
Oceňovanie študentov Fakulty špeciálnej techniky
Dekan FŠT alebo rektor TnUAD na návrh dekana FŠT môžu študentovi za príkladné
plnenie povinností alebo za mimoriadne výsledky nad rámec povinností udeliť čestné
uznanie, pochvalu, cenu dekana FŠT alebo cenu rektora TnUAD.
Článok 28
Školné a poplatky spojené so štúdiom na Fakulte špeciálnej techniky

(1)

(2)

(3)

Zásady určovania školného a poplatkov spojených so štúdiom upravuje § 92
zákona o VŠ a Smernica o určení výšky školného a poplatkov spojených so
štúdiom na TnUAD, ktorú TnUAD vypracúva pre každý akademický rok.
Výšku školného a výšku poplatkov spojených so štúdiom určuje rektor TnUAD po
schválení v AS TnUAD n a návrh dekana FŠT v zmysle Smernice o určení výšky
školného a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD.
Rektor TnUAD môže na základe návrhu dekana FŠT výšku školného znížiť,
odpustiť alebo odložiť termíny ich splatnosti na základe žiadosti študenta. Túto
žiadosť je treba podať do ôsmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia o určení
výšky školného. Žiadosť má odkladný účinok. Študentom v externej forme štúdia a
študentom podľa § 92 ods. 8 zákona o VŠ sa počas štandardnej dĺžky štúdia
školné neodpúšťa a neznižuje, s výnimkou ods. A písm. c) a d).
A. Rektor TnUAD na návrh dekana FŠT môže školné odpustiť:
a) ak je študent držiteľom preukazu ZŤP,
b) ak študentovi rodičia poberajú dávku v hmotnej núdzi,
c) ak je študent zamestnancom TnUAD alebo dieťaťom zamestnanca TnUAD,
d) podľa § 100 ods. 4 písm. e) zákona o VŠ,
B. Rektor TnUAD na návrh dekana FŠT môže školné znížiť o:
a) 25% ak študent:
1. reprezentoval v predchádzajúcom akademickom roku FŠT alebo
TnUAD na národnom podujatí,
2. prekročil štandardnú dĺžku štúdia z dôvodu akademickej mobility
schválenej FŠT a získal najmenej 30 kreditov,
3. má jedného rodiča poberajúceho dávku v nezamestnanosti,
4. ide o študentku/študenta na materskej dovolenke a má aspoň jedno
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dieťa,
b) 50% ak študent:
1. reprezentoval v predchádzajúcom akademickom roku FŠT alebo
TnUAD v Trenčíne na medzinárodnom podujatí,
2. študentovi vznikla povinnosť uhradiť školné z dôvodu súbežného
štúdia a v prvom roku štúdia do 30. septembra zanechá štúdium v
študijnom programe, na ktorý bol prijatý ako prvý v poradí,
3. má zdravotné problémy v trvaní najmenej jeden rok,
4. poberal v predchádzajúcom akademickom roku sociálne štipendium v
mesačnej výške aspoň 150 EUR,
5.má jedného rodiča v evidencii uchádzačov o zamestnanie po uplynutí
podporného obdobia,
c) 75% ak študent:
1. má oboch rodičov v evidencii uchádzačov o zamestnanie bez
nároku na podporu v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred
podaním žiadosti,
2. do 30. septembra zanechá štúdium v 1. roku štúdia, na ktorý bol riadne
prijatý a zapíše sa na štúdium, na ktoré bol dodatočne prijatý,
C. Rektor TnUAD na návrh dekana FŠT môže odložiť termín splatnosti školného
ak o to študent požiada, maximálne na obdobie 4 mesiacov.
Rektor TnUAD poplatky spojené so štúdiom neodpúšťa, neznižuje ani neodkladá
ich splatnosť, to neplatí pre zamestnancov TnUAD a ich deti, študujúce na
TnUAD, okrem poplatku za preukaz študenta a za prolongačnú známku.
Školné a poplatky spojené so štúdiom sa uhrádzajú poštovým peňažným
poukazom alebo bezhotovostne, na účet TnUAD v Trenčíne, zverejnený na
webovom sídle TnUAD www.tnuni.sk. Splatnosť školného je stanovená na 10 dní
od doručenia výzvy alebo rozhodnutia o určení výšky školného. Splatnosť
poplatkov spojených so štúdiom je najneskôr ku dňu vykonania úkonu, za ktorý sa
poplatok uhrádza.
Článok 29
Štipendiá Fakulty špeciálnej techniky

(1)

(2)

Študentom FŠT sa priznávajú štipendiá podľa príslušných ustanovení § 96a
a § 97 zákona o VŠ a pravidiel stanovených vo vnútornom predpise „Štipendijný
poriadkom FŠT a TnUAD“.
Študentom prvého a druhého stupňa v dennej forme štúdia sa priznávajú
štipendiá podľa § 96 zákona o VŠ a študentom tretieho stupňa v dennej forme
štúdia sa priznávajú štipendiá podľa § 54 ods. 18 zákona o VŠ.
Článok 30
Celoživotné a ďalšie vzdelávanie Fakulty špeciálnej techniky

(1)
(2)

Vzťahy pri poskytovaní celoživotného a ďalšieho vzdelávania upravuje zákon č.
568/2009 Z. z. Realizujú sa na zmluvnom základe.
Pravidlá pre prípravu, schvaľovanie a uskutočňovanie vzdelávacích programov
celoživotného a ďalšieho vzdelávania, pre výber uchádzačov a pre určenie výšky
poplatku stanovuje vnútorný predpis TnUAD.
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Článok 31
Vnútorný systém kvality
(1)
(2)

FŠT zodpovedá za zabezpečovanie kvality poskytovaného vysokoškolského
vzdelávania na FŠT v zmysle § 87a zákona o VŠ.
Vnútorný systém kvality je upravený vo vnútornom predpise TnUAD.

Časť VII.
Akademické insígnie a obrady
Článok 32
Akademické insígnie Fakulty špeciálnej techniky
(1)
(2)

(3)

Akademické insígnie FŠT sú symbolom právomoci a zodpovednosti dekana
FŠT a prodekana FŠT.
Akademické insígnie FŠT sa používajú pri akademických obradoch, pri
slávnostných zasadnutiach Vedeckých rád a pri ďalších významných príležitostiach
FŠT a TnUAD.
Akademickými insígniami FŠT sú dekanské a promótorské reťaze.
Článok 33
Akademické taláre Fakulty špeciálnej techniky

(1)

(2)

Taláre FŠT sú slávnostným odevom, ktoré sa používajú pri akademických
obradoch, pri slávnostných zasadnutiach Vedeckých rád a pri ďalších významných
príležitostiach FŠT a TnUAD.
Taláre FŠT sú oprávnení používať:
a) dekan FŠT, prodekani FŠT,
b) predseda AS FŠT,
c) osoby, ktoré pre akademický obrad určí rektor TnUAD alebo dekan FŠT,
d) pedel.
Článok 34
Akademické obrady Fakulty špeciálnej techniky

(1)
(2)

(3)

Akademické obrady sú vyjadrením zachovávania tradícií. Ich súčasťou je zloženie
akademického sľubu.
Medzi akademické obrady patrí:
a) imatrikulácia – slávnostné prijatie nových študentov do akademickej obce,
b) promócia – slávnostné udelenie akademických titulov,
c) slávnostné odovzdávanie vymenúvacích dekrétov docentom,
d) inaugurácia – slávnostné uvedenie dekana FŠT do funkcie.
Počas akademických obradov sa povinne používajú oslovenia:
a) rektora „Magnificencia“,
b) dekana „Spectabilita“,
c) promótora, prorektorov a prodekanov „Honorabilita“.
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Článok 35
Promócie a imatrikulácie Fakulty špeciálnej techniky
(1)

(2)

Promócie absolventov FŠT všetkých stupňov vysokoškolského štúdia sa konajú za
účasti rektora TnUAD alebo prorektora TnUAD, dekana FŠT, prodekanov FŠT
a predsedu AS FŠT.
Imatrikulácie študentov FŠT sa konajú za účasti dekana FŠT, prodekanov FŠT a
predsedu AS FŠT.

Časť VIII.
Voľba kandidáta na dekana,
spôsob prijatia návrhu na odvolanie dekana
Článok 36
Návrh kandidátov na dekana Fakulty špeciálnej techniky
Kandidátov na dekana FŠT majú právo navrhovať členovia Akademickej obce FŠT.
Článok 37
Voľby kandidáta na dekana Fakulty špeciálnej techniky,
spôsob prijatia návrhu na odvolanie dekana
(1)

Termín volieb kandidáta na dekana FŠT určí AS FŠT tak, aby sa konali najmenej 60
kalendárnych dní pred uplynutím predchádzajúceho funkčného obdobia. Termín
volieb AS FŠT zverejní minimálne 30 kalendárnych dní pred ich konaním spolu
s „Harmonogramom prípravy a vykonania volieb kandidáta na dekana FŠT“ na
webovom sídle FŠT a úradnej výveske AS FŠT. Ak sa výkon funkcie dekana FŠT
skončí pred uplynutím riadneho funkčného obdobia, voľba kandidáta na dekana FŠT
sa uskutoční najneskôr do 150 kalendárnych dní od ukončenia predchádzajúceho
výkonu funkcie dekana FŠT.

(2)

Kandidátov na dekana FŠT majú právo navrhovať predsedovi Volebnej komisie (VK)
členovia Akademickej obce FŠT do lehoty stanovenej schváleným harmonogramom
konania volieb kandidáta na dekana FŠT. Členov VK pre voľby kandidáta na dekana
FŠT schvaľuje AS FŠT, pričom členovia VK sú výhradne z členov AS FŠT

(3)

Kandidáti na dekana FŠT navrhnutí podľa odseku 2 tohto článku vypracujú svoju
osobnú charakteristiku a programové vyhlásenie, ktoré zverejní volebná komisia na
webovom sídle FŠT. Kandidáti sú povinní verejne vystúpiť so svojim programovým
vyhlásením na zasadnutí Akademickej obce FŠT konanej najneskôr v deň konania
volieb. Voľba kandidáta na dekana FŠT sa vykoná na zasadnutí AS FŠT za
prítomnosti aspoň dvoch tretín všetkých jej členov. Voľby sú tajné. Informácia
k podávaniu návrhu kandidáta na dekana FŠT, harmonogram prípravy a vykonania
volieb kandidáta na dekana FŠT, vzor súhlasu s kandidatúrou a zápisnica volebnej
komisie FŠT sú prílohami vnútorného predpisu FŠT „Zásady volieb kandidáta na
dekana FŠT a spôsobe prijatia návrhu na jeho odvolanie“.

(4)

V prípade, ak žiadny z kandidátov na dekana FŠT nezískal nadpolovičnú väčšinu
hlasov všetkých členov AS FŠT, do druhého kola hlasovania postupujú prví dvaja
kandidáti, resp. pri rovnosti hlasov viacerí. V druhom hlasovaní sa za zvoleného
považuje ten z kandidátov, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov
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AS FŠT.
(5)

Ak nebol ani v druhom kole zvolený žiadny kandidát na dekana FŠT, AS FŠT vyhlási
nové voľby kandidáta na dekana FŠT, v ktorých nemôžu kandidovať uchádzači
z predchádzajúcich volieb.

(6)

Pri prerokovaní návrhu na odvolanie dekana FŠT je záväzný nasledovný postup:
a) podanie písomného návrhu s uvedením dôvodov na odvolanie dekana FŠT na
základe podnetu jednej tretiny členov AS FŠT alebo predsedníctva AS FŠT,
b) vyjadrenie sa dekana FŠT k dôvodom na odvolanie,
c) hlasovanie za návrh na odvolanie v AS FŠT. Návrh bude schválený, ak bude
hlasovať za odvolanie nadpolovičná väčšina jeho členov.

(7)

V mene AS FŠT návrh na vymenovanie alebo odvolanie dekana FŠT predkladá
rektorovi TnUAD jeho predseda do 15 kalendárnych dní odo dňa schválenia návrhu.

Časť IX.
Záverečné ustanovenie
Článok 38
Záverečné a prechodné ustanovenia Fakulty špeciálnej techniky
(1)

(2)
(3)

Zrušuje sa Štatút Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka v Trenčíne schválený Akademickým senátom univerzity dňa 16. januára
2014.
Tento štatút bol schválený Akademickým senátom Fakulty špeciálnej techniky
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne dňa 26. októbra 2018.
Tento štatút bol schválený Akademickým senátom Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka v Trenčíne dňa 23. januára 2019. Týmto dňom nadobúda platnosť a účinnosť
dňom 24. januára 2019.

-------------------------------------------------Ing. Lenka Bartošová, PhD.
predseda AS FŠT

------------------------------------------------doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc.
dekan FŠT TnUAD

-----------------------------------------------------RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
predseda AS TnUAD

