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Štatút Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach
Vnútorný predpis fakulty v zmysle § 33 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z .z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ŠTATÚT
EKONOMICKEJ FAKULTY TECHNICKEJ UNIVERZITY
V KOŠICIACH
Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach bola zriadená rozhodnutím rektora
Technickej univerzity v Košiciach so súhlasom Akademického senátu Technickej univerzity č. 45/92
zo dňa 8. júla 1992 s účinnosťou od 1. septembra 1992.
Štatút Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len „Štatút EkF“) 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 Technickej univerzity
v Košiciach (ďalej len „Štatút TUKE“).
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§1
Základné ustanovenia
(1) Ekonomická fakulta je organizačnou zložkou Technickej univerzity v Košiciach (ďalej len
„TUKE“).
(2) Názov fakulty znie „Ekonomická fakulta“ (ďalej len „EkF“), v anglickom jazyku Faculty
of Economics.
(3) Adresa EkF je Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, Letná 9,
042 00 Košice.
(4) Sídlo EkF je Němcovej 32, 040 01 Košice.
(5) Webové sídlo EkF je www.ekf.tuke.sk.
§2
Postavenie a poslanie EkF
(1) EkF:
a) prispieva k plneniu poslania TUKE a zúčastňuje sa na plnení hlavných úloh TUKE vo
vymedzenej oblasti poznania, vyjadrenej názvom fakulty,
b)

rozvíja študijné odbory a uskutočňuje študijné programy v týchto odboroch,

c) vykonáva v súlade so svojím zameraním výskumnú, vývojovú alebo ďalšiu tvorivú
činnosť.
(2) Pri napĺňaní svojho poslania vychádza EkF zo svojho Dlhodobého zámeru vo vzdelávacej
činnosti, výskume a vývoji a ďalšej tvorivej činnosti EkF (ďalej len „dlhodobý zámer EkF“)
vypracovaného v súlade s dlhodobým zámerom TUKE.
(3) EkF poskytuje, organizuje a zabezpečuje vzdelávanie v akreditovaných študijných
programoch vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Zoznam študijných programov
je uvedený v Prílohe č. 1 tohto štatútu.
(4) V súvislosti s plnením svojho základného poslania poskytuje EkF aj ďalšie vzdelávanie.
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školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(5) Predstaviteľom fakulty je dekan, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty. Vo veciach
podľa § 23 ods. 1 zákona a podľa § 28 Štatútu TUKE koná v mene TUKE.
(6) Záležitosti EkF, ktoré patria do jej samosprávnej pôsobnosti a vzťah EkF k TUKE upravujú
vnútorné predpisy EkF v súlade s § 33 zákona.
(7) Na EkF sú tieto katedry:
a)

Katedra bankovníctva a investovania

(ďalej len „KBaI“),

b)

Katedra ekonómie

(ďalej len „KE“),

c)

Katedra regionálnych vied a manažmentu

(ďalej len „KRVaM“),

d)

Katedra financií

(ďalej len „KF“),

e)

Katedra aplikovanej matematiky a hospodárskej informatiky
(ďalej len „KAMaHI“).

(8) Počet pracovných miest na EkF schvaľuje na návrh dekana Akademický senát EkF v súlade
s § 28 ods. 2 písm. c) Štatútu TUKE.
(9) Štruktúra pracovných miest na EkF obsahujúca počet pracovísk fakulty a počet
pracovných miest vo funkciách vysokoškolských učiteľov je uvedená v Organizačnom poriadku EkF
TUKE.
§3
Akademická obec EkF
(1) Akademická obec EkF je základom akademickej samosprávy. Volí a odvoláva členov
Akademického senátu EkF. Skladá sa zo zamestnaneckej a študentskej časti.
(2) Zamestnaneckú časť akademickej obce EkF tvoria:
a) vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci s vysokoškolským vzdelaním, ktorí sú s EkF
v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas,
b) vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci s vysokoškolským vzdelaním, ktorí sú
v pracovnom pomere s EkF na kratší pracovný čas, súčasne sú v pracovnom pomere s EkF
z dôvodu účasti na výskumných projektoch, pričom súhrn týchto pracovných pomerov na
kratší pracovný čas dáva ustanovený týždenný pracovný čas na EkF.
(3) Študentskú časť akademickej obce EkF tvoria študenti bakalárskeho, inžinierskeho
a doktorandského štúdia na EkF.
§4
Akademické slobody a akademické práva
Akademické slobody a akademické práva sú stanovené v § 4 zákona.
DRUHÁ ČASŤ
ROZSAH SAMOSPRÁVNEJ PÔSOBNOSTI A PRÁVA FAKULTY
§5
Rozsah samosprávnej pôsobnosti a práva EkF
(1) Orgány akademickej samosprávy EkF majú právo v súlade s § 23 zákona v mene TUKE
rozhodovať alebo konať vo veciach patriacich do samosprávnej pôsobnosti TUKE.
(2) Do samosprávnej pôsobnosti fakulty ďalej patria:
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a)

b)

c)

d)

e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)

uzatváranie, zmeny a zrušovanie pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov TUKE, ktorých
miestom výkonu práce dohodnutom v pracovnej zmluve bude, alebo je EkF. Menovací dekrét
na funkciu profesora odovzdáva rektor TUKE na základe výsledkov výberového konania na
fakulte na návrh dekana fakulty.
vykonávanie podnikateľskej činnosti vrátane uzatvárania, zmien a zrušovania zmluvných
vzťahov týkajúcich sa 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 33 200 eur
môže EkF uzavrieť v rámci podnikateľskej činnosti len so súhlasom rektora,
určovanie počtu a štruktúry pracovných miest zamestnancov zaradených na fakulte; o náraste
počtu zamestnancov vyššom ako 5% oproti schválenej štruktúre pracovných miest na EkF
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 dekana fakulty, o čom je povinný vopred informovať rektora TUKE,
určovanie počtu prijímaných uchádzačov o štúdium; o náraste počtu prijímaných uchádzačov
vyššom ako 5% oproti predchádzajúcemu akademickému roku rozhoduje rektor po schválení
na Rade rektora TUKE a v súlade s dlhodobým zámerom TUKE,
realizácia spolupráce EkF s inými vysokými školami a ich súčasťami, právnickými osobami
a fyzickými osobami, a to aj so zahraničnými, v oblastiach, v ktorých EkF 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,
vnútorná organizácia EkF (§ 25 ods. 5 Štatútu TUKE),
organizácia štúdia v súlade so Študijným poriadkom TUKE,
určovanie zamerania a organizovanie výskumnej, vývojovej alebo ďalšej tvorivej činnosti na
EkF,
ustanovovanie orgánov akademickej samosprávy EkF,
nakladanie s finančnými prostriedkami pridelenými EkF vysokou školou a s finančnými
prostriedkami, ktoré fakulta získala inak na plnenie svojich úloh,
vykonávanie funkcie obstarávateľa v zmysle zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení
v súlade s platnou dokumentáciou TUKE upravujúcou oblasť verejného obstarávania.
TRETIA ČASŤ
ORGÁNY EKONOMICKEJ FAKULTY
§6
Orgány akademickej samosprávy

(1) Orgány akademickej samosprávy EkF sú:
a) akademický senát fakulty,
b) dekan,
c) vedecká rada fakulty,
d) disciplinárna komisia fakulty.
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§7
Akademický senát EkF
(1) Akademický senát fakulty (ďalej len „AS EkF“) je samosprávnym zastupiteľským
orgánom. AS EkF sa člení na zamestnaneckú časť a na študentskú časť.
(2) AS EkF sa skladá z volených zástupcov akademickej obce fakulty. Má pätnásť členov,
z tohto päť študentov. AS EkF sa volí tak, aby každá katedra v ňom bola zastúpená rovnakým počtom
členov.
(3) Právne postavenie AS EkF upravuje § 26 zákona.
(4)

Pôsobnosť AS EkF:

a)

schvaľuje na návrh dekana vnútorné predpisy EkF podľa § 33 ods. 1 písm. a) a b) tohto
štatútu,

b)

schvaľuje na návrh predsedu AS EkF vnútorné predpisy EkF podľa § 33 ods. 1 písm. c)
a d) tohto štatútu,

c)

volí kandidáta na dekana najmenej jeden mesiac pred skončením funkčného obdobia
dekana, prípadne navrhuje odvolanie dekana z funkcie a schvaľuje návrh rektora na
odvolanie dekana (§ 28 ods. 3 zákona); ak fakulta nemá dekana, navrhuje rektorovi osobu,
ktorá má byť poverená výkonom funkcie dekana do vymenovania nového dekana, najviac
na šesť mesiacov,

d)

schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady fakulty,

e)

schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov,

f)

schvaľuje návrh rozpočtu fakulty, ktorý predložil dekan, a kontroluje nakladanie
s finančnými prostriedkami fakulty,

g)

schvaľuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej a v ďalšej tvorivej
činnosti EkF vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom TUKE predložený dekanom po
prerokovaní vo VR EkF a jeho aktualizáciu,

h)

schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení EkF predloženú
dekanom;

i)

schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných
fakultou predložené dekanom (Príloha č. 1 k Štatútu TUKE – Poriadok prijímacieho
konania TUKE)

j)

vyjadruje sa o návrhu dekana na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie
pracovísk fakulty,

k)

vyjadruje sa na návrh dekana k vnútorným predpisom podľa § 33 ods. 2 písm. f) zákona
vedeckej rade fakulty,

l)

volí zástupcu fakulty do Rady vysokých škôl (§ 107 ods. 3 zákona),

m) schvaľuje na návrh dekana počet pracovných miest na EkF,
n)

raz za rok podáva akademickej obci fakulty správu o svojej činnosti, ktorú zverejní na
webovom sídle TUKE najmenej na štyri roky,

o)

vyjadruje sa k návrhom rektora na úkony podľa § 41 ods. 1 písm. a) až c) zákona týkajúcich
sa prevodu majetku alebo zriadenia vecného bremena, ale predkupného práv na majetok,
ktorý slúži na plnenie úloh EkF pred ich predložením na schválenie AS TUKE,

p)

zriaďuje a zrušuje poradné orgány AS EkF,
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r) deleguje zástupcov AS EkF z členov AS EkF s právom zúčastňovať sa na rokovaní poradných
orgánov dekana, komisií a iných pracovných zoskupení,
s) plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi TUKE alebo fakulty.
(5) Členov zamestnaneckej časti AS EkF volia v priamych tajných voľbách členovia
zamestnaneckej časti akademickej obce EkF. Členov študentskej časti AS EkF volia v tajných voľbách
členovia študentskej časti akademickej obce EkF.
(6) Funkcia člena AS EkF je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana, prodekana,
kvestora a tajomníka fakulty.
(7) Členovia AS EkF rozhodujú o prerokovávaných veciach nezávisle. Za svoju činnosť
zodpovedajú akademickej obci EkF. Člen AS EkF má právo interpelovať akademických funkcionárov
EkF, ktorí sú povinní zaujať stanovisko ihneď alebo písomne do 14 dní.
(8) Akademický senát si volí z členov AS predsedu a dvoch podpredsedov, pričom jeden
podpredseda je z radov zamestnancov a jeden z radov študentov.
(9) Predseda AS z členov AS po vzájomnej dohode ustanoví tajomníka, ktorý zabezpečuje
administratívnu agendu.
(10) Voľby členov AS EkF, spôsob ich odvolania a zánik členstva v AS EkF upravujú Zásady
volieb do AS EkF, ktoré sú vnútorným predpisom fakulty. Členstvo v AS EkF je dobrovoľné
a nezastupiteľné. Funkčné obdobie členov AS EkF je najviac štvorročné.
(11) Zasadnutia AS EkF sú verejné. Dekan alebo v jeho zastúpení prodekan alebo tajomník
fakulty a rektor majú právo vystúpiť na zasadnutí v súlade s rokovacím poriadkom AS EkF, kedykoľvek
o to požiadajú. Na žiadosť dekana alebo rektora je predseda AS EkF povinný bezodkladne, najneskôr
však do 14 dní zvolať zasadnutie AS EkF. Ak tak predseda AS EkF neurobí, zvolá zasadnutie AS EkF
dekan.
(12) Rokovania AS EkF zvoláva jeho predseda alebo podpredseda. Zasadnutia sa uskutočňujú
podľa potreby, najmenej dvakrát za semester. AS EkF zverejňuje zápisy zo svojich zasadnutí na úradnej
výveske EkF najneskôr do 7 dní po zasadnutí AS EkF.
(13) Náklady na činnosť AS EkF sa hradia z prostriedkov fakulty.
(14) Rokovanie AS EkF sa riadi rokovacím poriadkom. Rokovací poriadok AS EkF je vydaný
ako vnútorný predpis fakulty podľa § 33 ods. 2 zákona.
§8
Dekan
(1) Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje ju a koná vo veciach fakulty. 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 predchádzajúcim skončením výkonu
funkcie dekana. Vo veciach podľa § 23 ods. 1 zákona a § 28 Štatútu TUKE koná v mene TUKE. Dekan
za svoju činnosť zodpovedá AS EkF. Dekan zodpovedá rektorovi za svoju činnosť vo veciach, v ktorých
koná v mene TUKE , za hospodárenie fakulty a za svoju ďalšiu činnosť v rozsahu určenom vnútornými
predpismi TUKE.
(2) Dekan je volený AS EkF. Vymenúva a odvoláva ho na návrh AS EkF rektor TUKE.
Rektor TUKE vymenúva za dekana kandidáta navrhovaného AS EkF, ak to nie je v rozpore so zákonom.
Akademický senát fakulty podá návrh na odvolanie dekana vždy, ak bol právoplatne odsúdený za
úmyselný trestný čin, ak mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody alebo ak dekan požiada
o uvoľnenie z funkcie.
(3)

Funkčné obdobie dekana je štvorročné.
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(4) Z vlastného podnetu môže rektor so súhlasom akademického senátu fakulty odvolať
dekana, ak dekan:
a)

závažným spôsobom neplní svoje povinnosti,

b)

hrubo alebo opakovane porušil zákony, iné všeobecne záväzné právne predpisy, vnútorné
predpisy TUKE alebo fakulty alebo

c)

vážne poškodil záujem TUKE alebo fakulty.

(5) Ak AS EkF 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 odseku 4 tohto paragrafu. Štatút TUKE
upravuje dlhšiu lehotu, ak rektor požiada AS EkF o vyjadrenie od 15. júna do 15. augusta (§ 17 ods. 5
Štatútu TUKE).
(6) Po odvolaní dekana alebo po predčasnom skončení výkonu funkcie dekana vykonáva do
vymenovania nového dekana funkciu dekana osoba poverená rektorom na návrh AS EkF.
(7) Predseda AS EkF môže na EkF kandidovať na funkciu dekana po skončení funkcie
predsedu AS EkF.
(8) Dekan predkladá AS EkF na schválenie návrh rozpočtu EkF.
(9) Dekana zastupujú v ním určenom rozsahu prodekani. Prodekanov vymenúva a odvoláva
dekan po schválení v AS EkF. Funkčné obdobie prodekanov je štvorročné.
(10) Pravidlá pre voľbu dekana a spôsob prijatia návrhu na jeho odvolanie sú v Prílohe č. 2
tohto štatútu.
§9
Vedecká rada fakulty
(1) Vedecká rada EkF (ďalej len „VR EkF“) je orgánom akademickej samosprávy fakulty.
Právne postavenie a pôsobnosť vedeckej rady fakulty určujú § 29 a § 30 zákona.
(2) Predsedom VR EkF je dekan, podpredsedom je prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť
a doktorandské štúdium.
(3) Členov VR EkF vymenúva a odvoláva so súhlasom AS EkF dekan. Členmi VR EkF sú
významní odborníci z oblastí, v ktorých EkF uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú alebo
ďalšiu tvorivú činnosť. Najmenej jednu štvrtinu a najviac jednu tretinu členov VR EkF tvoria osoby,
ktoré nie sú členmi akademickej obce TUKE.
(4) Členstvo vo VR EkF je nezastupiteľné. Funkčné obdobie členov VR EkF je štvorročné.
(5) Členstvo vo VR EkF zaniká skončením funkčného obdobia, na vlastnú žiadosť člena VR
EkF alebo odvolaním. Člena VR EkF odvoláva dekan po odsúhlasení AS EkF.
(6) Zasadnutie VR EkF zvoláva dekan, a to najmenej dvakrát za akademický rok. Predseda je
povinný zvolať VR EkF mimoriadne, ak o to písomne požiada aspoň tretina jej členov.

(7) Pôsobnosť VR EkF je upravená v § 30 zákona. VR EkF:
a)

prerokúva dlhodobý zámer EkF vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom TUKE,

b)

schvaľuje na návrh dekana vnútorné predpisy podľa §33 ods. 2 písm. f) zákona po prerokovaní
jo v AS EkF TUKE,

c)

hodnotí najmenej raz za rok úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy,
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Štatút Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach
Vnútorný predpis fakulty v zmysle § 33 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z .z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
d)

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

e)

prerokúva a predkladá Vedeckej rade TUKE kritériá na získanie titulu docent a kritériá na
získanie titulu profesor,

f)

prerokúva návrhy na udelenie titulu "docent" a rozhoduje o ich výsledku,

g)

prerokúva a predkladá Vedeckej rade TUKE návrhy na vymenovanie profesorov,

h)

prerokúva a predkladá Vedeckej rade TUKE všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií
profesorov a docentov na EkF,

i)

prerokúva a predkladá Vedeckej rade TUKE konkrétne podmienky výberového konania na
obsadzovanie profesorov na EkF,

j)

prerokúva a predkladá Vedeckej rade TUKE návrhy dekana na obsadenie funkcií hosťujúcich
profesorov (§ 79 zákona),

k)

schvaľuje na návrh predsedu Vedeckej rady EkF rokovací poriadok VR EkF.

l)

plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi TUKE alebo EkF.

(8) Rokovanie VR EkF sa riadi rokovacím poriadkom. Rokovací poriadok VR EkF je vydaný
ako vnútorný predpis fakulty podľa § 33 ods. 2 zákona.
(9) Náklady na činnosť VR EkF sa hradia z prostriedkov fakulty.
§ 10
Disciplinárna komisia fakulty
(1) Disciplinárna komisia EkF (ďalej len „disciplinárna komisia“) prerokúva disciplinárne
priestupky študentov zapísaných v študijnom programe EkF a predkladá návrh na rozhodnutie
dekanovi.
(2) Členov disciplinárnej komisie a jej predsedu v celkovom počte šesť vymenúva dekan
z radov členov akademickej obce po schválení AS EkF. Polovicu členov tejto komisie tvoria študenti.
(3) Činnosť disciplinárnej komisie sa riadi Rokovacím poriadkom disciplinárnej komisie
TUKE.
§ 11
Poradné orgány dekana
(1) Poradnými orgánmi dekana sú:
a)

vedenie fakulty,

b)

kolégium dekana,

c)

komisie fakulty.

(2) Vedenie fakulty je poradný orgán dekana pre operatívne riešenie tých otázok, ktoré
vyžadujú kolektívne prerokovanie. Členmi sú dekan, prodekani a tajomník fakulty. Zasadnutia vedenia
sa pravidelne zúčastňuje predseda AS EkF. Predseda ZO EkF Odborového zväzu pracovníkov školstva
a vedy na Slovensku (ďalej „predseda ZO EkF“) je prizývaný, keď sa budú prerokovávať otázky
týkajúce sa rozdeľovania všetkých finančných prostriedkov.
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Štatút Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach
Vnútorný predpis fakulty v zmysle § 33 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z .z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(3) Kolégium dekana je poradný orgán dekana pre riešenie tých otázok, ktoré sa týkajú katedier
a dekanátu fakulty a koordinácie práce medzi nimi. Členmi sú dekan, prodekani, tajomník fakulty,
vedúci katedier, predseda AS EkF, predseda ZO EkF a manažér QMS na EkF.
(4) Právo zúčastňovať sa zasadnutia kolégia dekana majú zástupcovia AS EkF. Na kolégium
dekana môžu byť prizývaní ďalší zamestnanci alebo zástupcovia študentov. Uvedené osoby nemajú
hlasovacie právo.
(5) Dekan zvoláva kolégium podľa potreby, spravidla raz za mesiac. Zo zasadnutia sa
vyhotovuje zápis , ktorý sa v elektronickej forme zasiela členom kolégia dekana a v jednom písomnom
rovnopise sa archivuje na sekretariáte dekana.
(6) Komisie fakulty zriaďuje dekan na riešenie najmä otázok týkajúcich vzdelávacej, vedeckej
a výskumnej činnosti EkF. Členov komisií menuje a odvoláva dekan.
§ 12
Kompetencie dekana a AS EkF
(1) Agendu, ktorá je v kompetencii AS EkF, predkladá na prerokovanie dekan alebo ním
poverený člen vedenia fakulty, rešpektujúc plán zasadnutí AS EkF.
(2) Agendu podľa ods. 1 musí AS EkF prerokovať buď na najbližšom plánovanom zasadnutí
alebo na mimoriadnom zasadnutí. V prípade, že sa nestihne prerokovať celá agenda, AS EkF rozhodne
o ďalšom postupe.
(3) V prípade, že AS EkF 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 EkF prerokúva, konečnú rozhodovaciu právomoc má dekan fakulty.
(5) Vo veciach, ktoré AS EkF schvaľuje, konečnú rozhodovaciu právomoc má akademický
senát fakulty.
§ 13
Prodekani
(1) Prodekani zastupujú dekana v rozsahu určenom ich kompetenciami. Prodekanov
vymenúva a odvoláva dekan po schválení v AS EkF. Za svoju činnosť zodpovedajú
dekanovi. Prodekani sú priamo podriadení dekanovi.
(2) Na fakulte pôsobia traja prodekani, úseky činnosti ktorých sú vymedzené v Organizačnom
poriadku Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.
(3) Funkcia prodekana je nezlučiteľná s funkciami vo volených orgánoch EkF a TUKE
a s funkciou vedúceho katedry na EkF.
(4) Funkčné obdobie prodekana je štvorročné.
(5) Po skončení funkčného obdobia je prodekan povinný odovzdať funkciu spolu s príslušnou
dokumentáciou svojmu nástupcovi.
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školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

§ 14
Vedúci zamestnanci fakulty
(1) Vedúcimi zamestnancami fakulty sú:
a)

tajomník fakulty,

b)

vedúci katedier.

(2) Funkcie vedúcich zamestnancov sa obsadzujú výberovým konaním v zmysle Pracovného
poriadku TUKE a Zásad 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.
§ 15
Tajomník fakulty
(1) Tajomník fakulty zabezpečuje hospodársky a správny chod fakulty. V rozsahu určenom
organizačnom poriadkom fakulty usmerňuje, koordinuje a kontroluje činnosť pracovísk v oblasti
hospodárenia a aplikácie právnych predpisov.
(2) Tajomník fakulty sleduje a zodpovedá za zabezpečovanie a dodržiavanie právnych
predpisov na fakulte v oblasti finančnej, mzdovej, správnej a pracovno-právnej.
(3) Tajomník fakulty je podriadený priamo dekanovi.
(4) Tajomník fakulty riadi činnosť dekanátu fakulty.
(5) Tajomníka fakulty počas jeho neprítomnosti zastupuje zamestnanec dekanátu, ktorého určil
dekan.
§ 16
Vedúci katedry
(1) Vedúci katedry riadi katedru a za svoju činnosť zodpovedá dekanovi. Menuje a odvoláva
ho dekan.
(2) Je zodpovedný za obsah a realizáciu vzdelávacej, vedecko-výskumnej a ďalšej tvorivej
činnosti a vytvorenie podmienok pre vedecký rast zamestnancov katedry.
(3) Má právo konať vo všetkých oblastiach v pôsobnosti katedry v rozsahu určenom
Organizačným poriadkom EkF a v rozsahu delegovanom dekanom. Rozhoduje o použití pridelených
finančných prostriedkov pre katedru, je zodpovedný za zverený majetok a hospodárenie s ním, dbá na
dodržiavanie zásad ochrany práce.
(4) Funkčné obdobie vedúceho katedry je päťročné.
§ 17
Výročné správy, hodnotenie činnosti EkF
(1) Dekan raz za rok predkladá na schválenie AS EkF výročnú správu o činnosti EkF a výročnú
správu o hospodárení EkF.
(2) Závery výročných správ sa využívajú v riadiacej činnosti a na účely
dlhodobého zámeru EkF.

aktualizácie
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Vnútorný predpis fakulty v zmysle § 33 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z .z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(3) Na EkF sa pravidelne hodnotí vzdelávacia, vedecká, výskumná a ďalšia tvorivá činnosť
v súlade s dlhodobým zámerom EkF. Hodnotenie vykonáva najmä VR EkF. podľa § 30 ods. 1 písm. b
zákona.

ŠTVRTÁ ČASŤ
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA FAKULTY
§ 18
Činnosti fakulty a ich riadenie
(1) Fakulta poskytuje, organizuje a zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie podľa § 1 zákona
vo všetkých formách vzdelávania.
(2) Rámcové podmienky prijatia na štúdium, prijímacie konanie na štúdium, priebeh štúdia,
jeho ukončenie, doklady o ukončení štúdia a udeľované tituly, školné a poplatky spojené so štúdiom na
fakulte sa riadia zákonom, Štatútom TUKE, Študijným poriadkom TUKE, týmto štatútom a ďalšími
internými predpismi TUKE.
(3) Činnosť v oblasti vedeckého 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 § 75 a § 80 zákona.
(4) Činnosť v oblasti vedeckého výskumu a vývoja na fakulte sa uskutočňuje v súlade
s akademickou slobodou vedeckého bádania.
(5) EkF vytvára v rámci svojich možností primerané podmienky pre vedeckú činnosť svojich
učiteľov, výskumných pracovníkov a študentov a je otvorená pre spoluprácu s ďalšími subjektmi
pôsobiacimi v oblasti vedy, vývoja a podnikateľskej činnosti.
(6) EkF 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 s vnútornými predpismi fakulty.
(7) EkF môže uzatvárať zmluvy so zahraničnými subjektmi, ktoré podpisuje za fakultu dekan.
Zmluvy so zahraničnými subjektmi musia byť v súlade s platnou legislatívou a vnútornými predpismi
EkF a TUKE. EkF v oblastiach svojho pôsobenia poskytuje aj ďalšie (celoživotné) vzdelávanie.
Poskytovanie ďalšieho vzdelávania na fakulte je koordinované garantom, ktorého určí dekan. Garant
organizačne a personálne zabezpečuje ďalšie vzdelávanie v spolupráci s katedrami fakulty.
§ 19
Katedry
(1) Katedry sú základnými pedagogickými a vedecko-výskumnými pracoviskami fakulty.
Katedry zriaďuje, rozdeľuje, zlučuje a zrušuje dekan po prerokovaní v AS EkF.
(2) Za činnosť a hospodárenie katedry zodpovedá jej vedúci.
(3) Katedry:
a)

zabezpečujú vzdelávanie vo všeobecných a profilujúcich odborných predmetoch podľa
študijných programov,
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Vnútorný predpis fakulty v zmysle § 33 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z .z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
b)

uskutočňujú výskum a vývoj,

c)

môžu vykonávať podnikateľskú činnosť nadväzujúcu na jej vzdelávaciu, výskumnú,
vývojovú alebo ďalšiu tvorivú činnosť alebo činnosť slúžiacu na účinnejšie využitie
ľudských zdrojov a majetku v súlade s platnými právnymi a vnútornými predpismi.

(4) Na katedre môže byť zástupca vedúceho katedry. Menovacie dekréty vydáva dekan na
návrh vedúceho katedry.

§ 20
Dekanát
(1) Dekanát je výkonným, hospodársko–správnym a informačným pracoviskom fakulty.
O jeho štruktúre rozhoduje dekan po prerokovaní a schválení AS EkF.
(2) Za činnosť dekanátu zodpovedá tajomník fakulty.
(3) Činnosti, ktoré zabezpečuje dekanát, sú uvedené v Organizačnom poriadku EkF.
PIATA ČASŤ
ZAMESTNANCI A ŠTUDENTI FAKULTY
§ 21
Postavenie a práva zamestnancov
(1) Na fakulte ako zamestnanci pôsobia vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci a ostatní
zamestnanci. Vysokoškolskí učitelia pôsobia vo funkciách profesor, hosťujúci profesor, docent,
odborný asistent, asistent a lektor. Vysokoškolskí učitelia okrem lektorov sa aktívne podieľajú na
vedecko – výskumnej činnosti katedry, resp. EkF.
(2) Pracovná činnosť vysokoškolských učiteľov TUKE 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. Bližšie špecifikovaná pracovná náplň týchto zamestnancov je
prílohou ich pracovnej zmluvy.
(3) Podmienky na získanie vedecko-pedagogických titulov "docent" a "profesor" sú uvedené
v § 76 zákona, vo všeobecne záväznom právnom predpise ministerstva a v kritériách EkF pre získanie
vedecko-pedagogických titulov "docent" a "profesor".
(4) Obsadzovanie funkcie profesorov a docentov a obsadzovanie pracovných miest
výskumných pracovníkov, odborných asistentov, asistentov a lektorov pôsobiacich na EkF 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 .
(5) Uzatváranie pracovného pomeru na pracovné miesto vo funkcii "hosťujúci profesor" na
EkF je uvedené v § 79 zákona.
(6) Výskumní pracovníci na EkF plnia úlohy vo výskume a vývoji. Spravidla sa zúčastňujú aj
na vzdelávacej činnosti na fakulte.
(7) Vysokoškolského učiteľa fakulty môže dekan EkF uvoľniť na primerané časové obdobie
z plnenia pedagogických úloh a umožniť mu, aby sa venoval iba vedeckej práci (§ 77 ods. 5 zákona).
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(8) Zamestnanci EkF sú povinní dodržiavať Pracovný poriadok TUKE.
(9) Oprávnené nároky vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov zamestnancov fakulty sú
zakotvené v Kolektívnej zmluve TUKE.

§ 22
Študenti EkF
(1) Postavenie študenta zapísaného na štúdium na EkF je vymedzené v § 69 až 71 zákona.
Postup pri zavinenom porušení povinností študenta rieši § 72 zákona a Disciplinárny poriadok TUKE
pre študentov.
(2) Rozhodovanie v záležitostiach týkajúcich sa akademických práv a povinnosti študenta je
v pôsobnosti EkF.
(3) Študentom sa stáva prijatý uchádzač o štúdium odo dňa zápisu na štúdium na EkF.
Študent prestáva byť študentom EkF dňom skončenia štúdia podľa § 65 zákona a v iných prípadoch
stanovených v § 66 zákona. Študent prestáva byť študentom EkF aj počas doby prerušenia štúdia.
(4) Študenti sú v administratívno-právnych vzťahoch s EkF.
(5) Podmienky štúdia cudzincov upravuje § 11 Štatútu TUKE.
(6) Záujmy študentov na EkF reprezentuje študentská časť AS EkF.

§ 23
Práva a povinnosti študentov EkF
(1) Študent EkF má právo využívať a povinnosť dodržiavať akademické slobody a akademické
práva na akademickej pôde TUKE v zmysle v § 4 zákona.
(2) Využívanie akademických slobôd a akademických práv podľa ods. 1 tohto paragrafu musí
byť v súlade s vnútornými predpismi fakulty a TUKE.
(3) Študenti majú najmä tieto práva:
a)

práva študenta podľa § 70 zákona,

b)

právo mať zastúpenie v študentskej rade vysokých škôl, v AS TUKE a AS EkF,

c)

právo v rámci svojho štúdia uchádzať sa aj o štúdium na inej fakulte a vysokej škole, a to
aj v zahraničí,

d)

právo využívať zariadenia TUKE a fakulty v súlade s pravidlami určenými TUKE a EkF,

e)

právo požívať výhody vrcholového športovca TUKE v zmysle štatútu vrcholového
športovca schvaľovaného AS TUKE na základe návrhu rektora,

f)

právo využívať formy systému sociálnej podpory (§ 4 a § 94 až 101 zákona), ak spĺňajú
podmienky predpísané na ich poskytnutie; tieto služby sú hradené dotáciami zo štátneho
rozpočtu a podľa možností z vlastných zdrojov EkF.

(4) Za príkladné plnenie povinností alebo za mimoriadne výsledky je možné študentovi udeliť
na návrh dekana pochvalu, čestné uznanie a mimoriadne štipendium v zmysle Disciplinárneho poriadku
TU pre študentov.
(5) EkF:
a)

poskytuje v rámci možností študentom štipendiá z vlastných zdrojov za podmienok
ustanovených Štipendijným poriadkom TUKE,
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b) utvára študentom podmienky na výučbu jazykov, na telesnú výchovu a šport a na kultúrne
aktivity,
c) vytvára študentom podmienky pre mobilitu v rámci TUKE, v rámci vysokých škôl v SR a v
zahraničí.
(6) Študent je povinný:
a)

dodržiavať právne predpisy, vnútorné predpisy TUKE a vnútorné predpisy EkF,

b)

plniť si študijné povinnosti vyplývajúce zo študijného programu EkF,

c)

plniť si povinnosti podľa § 71 ods. 3 zákona.

(7) Zavinené porušenie ods. 6 písm. a) tohto paragrafu zo strany študenta je disciplinárnym
priestupkom v zmysle § 72 zákona; disciplinárny priestupok sa rieši na disciplinárnej komisii v súlade
s Disciplinárnym poriadkom TUKE pre študentov.
§ 24
Podmienky prijatia na štúdium
(1) Základné podmienky prijatia na štúdium na EkF sú v zmysle § 55 a 58a zákona.
(2) Podmienky prijatia na štúdium v zmysle § 57 zákona sú v Prílohe č. 1 k Štatútu TUKE,
ktorými sa riadi aj EkF.
§ 25
Sociálna podpora študentov
(1) Sociálna podpora študentom
§ 94 zákona.

sa poskytuje priamou a nepriamou formou v zmysle

(2) Ak študent využil služby systému sociálnej podpory na iný účel, než na aký sú určené,
alebo ak ich využil napriek tomu, že nemá na ne nárok, alebo ak iným spôsobom túto podporu zneužil,
dopúšťa sa disciplinárneho priestupku.
(3) Študentom sa priznávajú štipendiá podľa pravidiel stanovených Štipendijným poriadkom
TUKE, ktorými sa riadi aj EkF.
(4) TUKE v rámci svojich možností zabezpečí študentom ubytovanie a prispieva na náklady
s ním spojené. Podmienky prideľovania ubytovania upravuje vnútorný predpis TUKE -Ubytovací
poriadok TUKE, ktorým sa riadi aj EkF.
(5) EkF podľa svojich možností utvára podmienky a podporuje športovú a kultúrnu činnosť
študentov. Príspevky, ktoré im TUKE poskytuje, sú spravidla hradené zo štátneho rozpočtu v rámci
dotácie na sociálnu podporu študentov (§ 89 ods. 2 a 7 a § 99 zákona).
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Štatút Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach
Vnútorný predpis fakulty v zmysle § 33 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z .z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ŠIESTA ČASŤ
EKONOMICKÉ ZABEZPEČENIE A HOSPODÁRENIE EkF
§ 26
Ekonomické zabezpečenie
EkF hospodári na báze viaczdrojového financovania. Rozhodujúcim zdrojom financovania EkF
je dotácia zo štátneho rozpočtu, ktorú prideľuje TUKE po schválení v AS TUKE. Ďalšími zdrojmi
financovania sú školné, poplatky spojené s prijímacím konaním, podnikateľská činnosť, dary a iné
zdroje.
§ 27
Pravidlá hospodárenia
(1) Hospodárenie EkF sa riadi zákonom, ďalšími všeobecne záväznými predpismi
a vnútornými predpismi TUKE.
(2) EkF zostavuje svoj rozpočet na kalendárny rok ako vyrovnaný.
(3) EkF hospodári samostatne s pridelenými finančnými prostriedkami zo štátnej dotácie,
z iných zdrojov, ako aj s prostriedkami získanými vlastnou činnosťou v súlade s Prílohou č. 2
k Štatútu TUKE – Pravidlá hospodárenia TUKE.
(4) Za výsledky hospodárenia, dodržanie účelovosti, finančnej disciplíny a za nakladanie
s majetkom zodpovedá dekan EkF.
(5) Vyúčtovanie výsledkov hospodárenia EkF sú obsahom výročnej správy o hospodárení EkF
za príslušný rok.
§ 28
Kontrola hospodárenia
(1) AS EkF kontroluje dodržiavanie rozpočtu a
prostriedkov za fakultu ako celok.

využívanie pridelených finančných

(2) Funkčné kontroly na svojich pracoviskách uskutočňujú všetci vedúci zamestnanci
priebežne alebo tematicky v zmysle § 9 ods. 3 a § 82 písm. a), c) a f) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník
práce v platnom znení, v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a schváleného plánu kontrol EkF.
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Štatút Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach
Vnútorný predpis fakulty v zmysle § 33 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z .z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
SIEDMA ČASŤ
AKADEMICKÉ OBRADY A INSÍGNIE
§ 29
Akademické obrady fakulty
(1) Akademickými obradmi fakulty sú:
a) imatrikulácia,
b) promócia,
c) slávnostné zasadnutie VR EkF,
d) slávnostné zhromaždenie akademickej obce.
(2) Imatrikulácia študentov zapísaných do 1. ročníka sa musí uskutočniť počas prvého
semestra štúdia. Znenie imatrikulačného sľubu študenta je uvedené vo vnútornom predpise TUKE.
(3) Súčasťou promócie je promočný sľub absolventa príslušného študijného programu. Znenie
promočného sľubu je uvedené vo vnútornom predpise TUKE.
(4) Slávnostné zasadnutie VR EkF zvoláva dekan fakulty.
(5) Slávnostné zhromaždenie akademickej obce zvoláva dekan fakulty alebo AS EkF.
(6) Pri akademických obradoch používajú akademickí funkcionári taláre a insígnie fakulty.
§ 30
Insígnie a taláre
(1) Za insígnie sa považujú dekanská a prodekanské reťaze. Insígnie sú symbolom postavenia
akademických funkcionárov fakulty.
(2) Akademickými insígniami EkF sú pozlátená dekanská reťaz s názvom Ekonomická fakulta
Technickej univerzity v Košiciach a prodekanské reťaze TUKE.
(3) Taláre sú slávnostným oblečením, ktoré pri slávnostných príležitostiach sú oprávnení
používať akademickí funkcionári fakulty, predseda AS EkF príp. významní hostia fakulty podľa
rozhodnutia rektora.
(4) Dekanská insígnia, prodekanské insígnie a taláre sú uložené na Referáte majetku fakulty.
ÔSMA ČASŤ
PRECHODNÉ, SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 31
Používanie štátnych symbolov na fakulte
(1) Používanie štátnych symbolov Slovenskej republiky upravuje zákon č. 63/1993 Z. z.
o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov.
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Štatút Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach
Vnútorný predpis fakulty v zmysle § 33 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z .z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(2) Listy a úradné pečiatky so štátnym znakom Slovenskej republiky sa používajú len vtedy,
ak listina obsahuje rozhodnutie dekana, alebo ak ide o listinu, ktorou sa osvedčujú dôležité skutočnosti
alebo oprávnenia (napr. vysvedčenie).
§ 32
Logo fakulty
(1) EkF používa logo TUKE vo farebnom vyjadrení pre EkF v súlade s Dizajn manuálom
TUKE najmä na označenie vybraných druhov tlačených alebo elektronických dokumentov, publikácií
a korešpondencie.
§ 33
Vnútorné predpisy EkF
(1) EkF TUKE podľa § 33 ods. 2 a ods. 3 zákona vydáva tieto vnútorné predpisy:
a)

Štatút EkF,

b)

Organizačný poriadok EkF,

c)

Zásady volieb do AS EkF,

d)

Rokovací poriadok AS EkF,

e)

Rokovací poriadok Vedeckej rady EkF.

(2)

Pre EkF sú záväzné nasledujúce vnútorné predpisy TUKE:

a)

Študijný poriadok TUKE ,

b) 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,
c)

Pracovný poriadok TUKE,

d)

Štipendijný poriadok TUKE,

e)

Disciplinárny poriadok TUKE,

f)

Rokovací poriadok disciplinárnej komisie TUKE,

g) Zásady organizácie doktorandského
doktorandského štúdia na TUKE,

štúdia

a zriadenia

odborových

komisií

h)

Ubytovací poriadok TUKE,

i)

Slávnostné sľuby skladané na TUKE,

j)

Zásady udeľovania čestného titulu „doctor honoris causa“ na TUKE,

k)

Zásady udeľovania čestného titulu „profesor emeritus“ na TUKE.

(3)

Súčasťou Štatútu EkF sú tieto prílohy:

a)

Príloha č. 1. Zoznam akreditovaných študijných programov, v ktorých EkF poskytuje
vysokoškolské vzdelávanie,

b)

Príloha č. 2 Spôsob voľby kandidáta na dekana a spôsob prijatia návrhu na jeho odvolanie,
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Štatút Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach
Vnútorný predpis fakulty v zmysle § 33 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z .z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(4) Zmeny a doplnenia tohto štatútu podliehajú schváleniu v AS TUKE v zmysle § 33 ods. 5
zákona a nadobúda platnosť dňom schválenia v AS TUKE.
(5) Ruší sa Štatút EkF schválený v AS EkF TUKE 20.05.2013, číslo uznesenia 22/2013
vrátane dodatkov č. 1 až 3.
(6) Štatút EkF TUKE bol schválený v AS EkF 13.11.2019, číslo uznesenia

74/2019, schválený v Akademickom senáte TUKE 25.11.2019, číslo uznesenia 64/2019
a nadobúda účinnosť od 01.12.2019.
V Košiciach 25.11.2019

doc. Ing. Michal Šoltés, PhD.
dekan EkF

Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
rektor TUKE

doc. Ing. Anna Bánociová, PhD.
predsedníčka AS EkF

prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.
predseda AS TUKE
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Štatút Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach
Vnútorný predpis fakulty v zmysle § 33 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z .z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Príloha č. 1
k Štatútu Ekonomickej fakulty

ZOZNAM AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV, V KTORÝCH
EKONOMICKÁ FAKULTA POSKYTUJE VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE
§1
Bakalársky študijný program
(1) financie, bankovníctvo a investovanie v študijnom odbore 8. Ekonómia a manažment,
v dennej a v externej forme štúdia, v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku
(2) ekonomika a manažment verejnej správy v študijnom odbore 8. Ekonómia a manažment
v dennej a v externej forme štúdia, v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku
§2
Inžiniersky študijný program
(1) financie, bankovníctvo a investovanie v študijnom odbore 8. Ekonómia a manažment,
v dennej a v externej forme štúdia, v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku
(2) ekonomika a manažment verejnej správy v študijnom odbore 8. Ekonómia
a manažment, v dennej a v externej forme štúdia, v slovenskom jazyku a v anglickom
jazyku
§3
Doktorandský študijný program
(1) financie v študijnom odbore 8. Ekonómia a manažment, v dennej a v externej forme
štúdia, v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku
(2) priestorová a regionálna ekonómia v študijnom odbore 8. Ekonómia a manažment,
v dennej a v externej forme štúdia, v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku
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Štatút Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach
Vnútorný predpis fakulty v zmysle § 33 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z .z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Príloha č. 2
k Štatútu Ekonomickej fakulty

SPÔSOB VOĽBY KANDIDÁTA NA DEKANA A SPÔSOB PRIJATIA NÁVRHU NA JEHO
ODVOLANIE
§1
Volebná komisia
Harmonogram volieb kandidáta na dekana schvaľuje AS EkF. Voľbu kandidáta na dekana riadi
v súlade s týmto harmonogramom Volebná komisia pre voľbu dekana EkF (ďalej len ”volebná
komisia”). Volebnú komisiu zriaďuje AS EkF.
§2
Výber kandidátov
(1) Výber kandidáta na dekana sa riadi týmito pravidlami:
a)

AS EkF určí termín volieb kandidáta na funkciu dekana, ktoré sa uskutočňujú spravidla
najmenej jeden mesiac pred skončením funkčného obdobia dekana. Termín volieb zverejní
AS EkF aspoň jeden mesiac pred ich konaním a zároveň určí termín uzávierky pre
podávanie návrhov na kandidátov,

b)

písomné návrhy na kandidátov na dekana z profesorov a docentov fakulty môžu predsedovi
AS EkF podávať:
1. členovia AS EkF,
2. ostatní členovia akademickej obce, ktorí pre svojho kandidáta preukázateľne získajú
podporu aspoň deväťdesiatich členov akademickej obce,

c)

kandidáti na dekana verejne vystúpia so svojím programom pred akademickou obcou
a obhajujú ho verejnou rozpravou na zasadnutí AS EkF konanom najneskôr tri dni pred
stanoveným termínom volieb kandidáta na dekana,

d)

AS EkF rozhodne o kandidátovi na dekana tajným hlasovaním za účasti aspoň desiatich
členov AS EkF, pričom za vybraného kandidáta musí hlasovať aspoň osem členov AS EkF,

e)

ak žiadny z kandidátov nezíska potrebný počet hlasov, pokračuje sa vo výbere podľa
potreby ďalšími kolami; pri postupe do nasledujúceho kola sa vylúči kandidát resp.
kandidáti s najnižším počtom hlasov,

f)

ak pri hlasovaní vznikne situácia neriešiteľná podľa predchádzajúceho písmena tohto
odseku, hlasovanie sa v takom prípade opakuje. Ak sa počet kandidátov zníži na dvoch,
prípadne jedného a ani jeden nezískal potrebný počet hlasov, hlasovanie sa opakuje. Ak ani
trojnásobné hlasovanie nedospeje k rozhodnutiu o kandidátovi na dekana, AS EkF
rozhodne o určení nového termínu nových volieb.

(2) Ak dekan porušuje zákon o vysokých školách alebo štatút EkF, AS EkF má právo podať
návrh na jeho odvolanie rektorovi TUKE. AS EkF podá návrh na odvolanie dekana vždy, ak bol
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia
slobody.
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(3) Pri prerokovávaní návrhu na odvolanie dekana musí byť dodržaný nasledovný postup:
a)

AS EkF bude rokovať o písomnom návrhu na odvolanie dekana na podnet:
1. najmenej 1/3 svojich členov,
2. najmenej deväťdesiat členov akademickej obce fakulty,
3. rektora TUKE.

b)

dekan má právo vyjadriť sa k dôvodom návrhu na odvolanie,

c)

AS EkF rozhoduje o návrhu na odvolanie dekana tajným hlasovaním; návrh je schválený,
ak je prítomných aspoň desať členov a za návrh hlasuje aspoň osem členov.
§3
Vymenovanie dekana

(1) Predseda AS EkF, alebo člen AS EkF poverený touto úlohou AS EkF, predloží rektorovi
TUKE návrh na vymenovanie kandidáta na dekana EkF zvoleného podľa § 1 a § 2 tejto prílohy štatútu.
(2) Dekana EkF vymenúva na návrh AS EkF rektor TUKE. Rektor vymenuje za dekana
kandidáta navrhovaného AS EkF, ak to nie je v rozpore so zákonom.
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