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Š  T  A  T  Ú  T 

Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne 

 

upravuje postavenie, činnosť, organizáciu a riadenie Fakulty priemyselných technológií  

v Púchove, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne ako vrcholnej vzdelávacej, 

vedecko-výskumnej a technickej ustanovizne. 

 

ČASŤ  I. 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

  Štatút Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne je spracovaný v súlade so Zákonom č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VŠ“), ďalšími 

všeobecne záväznými právnymi predpismi a Štatútom Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne (ďalej len „Štatút TnUAD“). 

 

              Článok 1 

Názov,  sídlo a organizácia  fakulty 

 

(1) Fakulta priemyselných technológií v Púchove (ďalej len „FPT“) je súčasťou    

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka  v Trenčíne.  

(2) FPT bola zriadená 10. 9. 1996 rozhodnutím Akademického senátu Vysokej školy dopravy 

a spojov v Žiline ako jej ďalšia súčasť. 

(3) Fakulta  1. 7. 1997 bola delimitovaná zákonom NR SR č. 155/97 Z. z. a stala sa súčasťou 

novozriadenej Trenčianskej univerzity v Trenčíne, ktorej názov bol pozmenený zákonom 

č. 209/2002 Z. z. na  Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 

(4) Názov fakulty: Fakulta priemyselných technológií v Púchove, Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne.   

(5) Sídlom FPT je Púchov. Adresa FPT je: I. Krasku 491/30, 020 01  Púchov – Horné 

Kočkovce. Názov webového sídla je: www.fpt.tnuni.sk. 

(6) FPT používa okrúhlu pečiatku so štátnym znakom SR a textom: Trenčianska univerzita  

       Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií v Púchove.  

(7) Členenie pracovísk FPT je uvedené v časti III, čl. 13 tohto štatútu a organizáciu FPT 

upravuje Organizačný poriadok FPT, ktorý je vnútorným predpisom FPT. 

    

Článok 2 

Poslanie FPT 

 

(1) Poslanie fakulty vychádza z ustanovení § 1 zákona o VŠ a čl. 3  Štatútu TnUAD. Hlavným 

poslaním fakulty je najmä rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro 

a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre 

prospech spoločnosti. Napĺňanie tohto poslania je hlavným cieľom činnosti FPT. 

(2) Hlavnou úlohou FPT pri napĺňaní jej poslania je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie  

a uskutočňovať tvorivé vedecké bádanie alebo tvorivú a umeleckú činnosť.  
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(3) FPT napĺňa svoje poslanie v zmysle § 1 zákona o VŠ, čl. 3  Štatútu TnUAD 

a Dlhodobého zámeru FPT: 

a) poskytovaním, organizovaním a zabezpečovaním vysokoškolského vzdelávania v 

rámci akreditovaných študijných programov všetkých stupňov v súlade s § 2 ods. 5 

zákona o VŠ, 

b) napĺňaním integrujúcej úlohy pri organizovaní štúdia v rámci jej súčasti,  

c) posilňovaním vzájomných vzťahov medzi fakultami, pričom rešpektuje ich špecifické 

rysy a individualitu študenta pri formovaní jeho osobnosti,  

d) úsilím o vyváženie technických, prírodovedných, ekonomických, sociálnych, 

ekologických a humánnych hľadísk vo všetkých oblastiach svojej činnosti,  

e) spoluprácou s vedecko-výskumnými, vývojovými, podnikateľskými organizáciami, 

orgánmi verejnej správy a ďalšími inštitúciami Slovenskej republiky,  

f) podporou a organizovaním medzinárodnej spolupráce a výmenou informácií 

zamestnancov a študentov so zahraničnými organizáciami a inštitúciami,  

g) poskytovaním konzultačnej a poradenskej činnosti, najmä pri prenose vedeckých 

poznatkov do praxe,  

h) vykonávaním podnikateľskej činnosti, ktorá nadväzuje na vzdelávaciu, výskumnú, 

vývojovú a ďalšiu tvorivú činnosť alebo činnosť, ktorá slúži na účinnejšie využitie 

ľudských zdrojov a majetku.  

 

Článok 3 

Akademická obec FPT 

 

(1) Akademickú obec FPT v súlade s § 25 zákona o VŠ a čl. 4  Štatútu TnUAD, tvoria 

vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci a ďalší zamestnanci s vysokoškolským 

vzdelaním, ktorí sú v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas 

(zamestnanecká časť akademickej obce fakulty) a študenti zapísaní na študijných 

programoch uskutočňovaných na FPT (študentská časť akademickej obce fakulty).  

(2) Akademická obec fakulty je základom akademickej samosprávy fakulty. Členovia 

akademickej obce majú právo:  

a) navrhovať kandidátov do volieb kandidáta na dekana FPT a rektora TnUAD, 

b) voliť, odvolávať a byť volení do orgánov akademickej samosprávy, 

c) zúčastňovať sa na zasadnutiach akademických senátov, 

d) vystúpiť na zhromaždení členov akademickej obce, 

e) obracať sa s návrhmi, pripomienkami a sťažnosťami na orgány akademickej 

samosprávy. 

Členovia akademickej obce majú povinnosť: 

a) dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a vnútorné predpisy TnUAD a FPT,  

b) aktívne vystupovať na obranu akademických práv a slobôd, akademickej samosprávy  

c) a integrity FPT a TnUAD,  

d) dbať na zachovanie dobrého mena FPT a TnUAD.  

 

Článok 4 

Akademické práva a slobody 

 

(1) V súlade s § 4 zákona o VŠ sa na FPT zaručujú tieto akademické slobody a akademické 

práva: 
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a) sloboda  vedeckého  bádania, výskumu, vývoja,  umeleckej  a  ďalšej  tvorivej  činnosti  

a zverejňovanie ich výsledkov,  

b) sloboda výučby spočívajúca najmä v otvorenosti rôznym vedeckým názorom, 

vedeckým a výskumným metódam a umeleckým smerom,  

c) právo učiť sa pri zachovaní slobodného výberu štúdia v rámci akreditovaných 

študijných programov,  

d) právo na slobodné vyjadrovanie a zverejňovanie svojich názorov,  

e) právo členov akademickej obce voliť orgány akademickej samosprávy a byť do nich 

volení,  

f) právo používať akademické insígnie a znaky a vykonávať akademické obrady. 

(2)  Využívanie akademických slobôd a akademických práv podľa § 4 ods. 1, zákona o VŠ, 

musí byť v súlade so zásadami demokracie, humanity a s právnym poriadkom. 

(3) Na zabezpečenie akademických práv a akademických slobôd na FPT sa zaručuje 

nedotknuteľnosť akademickej pôdy, okrem prípadov ohrozenia života, zdravia, majetku 

alebo prípadov živelnej pohromy. Akademickú pôdu FPT tvorí priestor vymedzený 

nehnuteľným majetkom, ktorý TnUAD vlastní, spravuje, má v nájme alebo kde sa plní 

poslanie a hlavné úlohy fakulty.  

(4)  Na akademickej pôde nesmú politické strany a politické hnutia vykonávať politickú činnosť 

a zakladať svoje organizácie. 

 

ČASŤ  II. 

SAMOSPRÁVA FPT 

 

Článok 5 

                                                Rozsah samosprávnej pôsobnosti 

 

(1) Orgány akademickej samosprávy FPT  majú v  súlade so  zákonom o  VŠ  právo  v  mene  

       TnUAD rozhodovať a konať vo veciach patriacich do samosprávnej pôsobnosti vysokej 

školy v rozsahu § 23 zákona o VŠ a čl. 19 Štatútu TnUAD.  

(2) Do samosprávnej pôsobnosti FPT patrí:  

a) vnútorná organizácia FPT,  

b) určovanie počtu prijímaných uchádzačov o štúdium spôsobom určeným v Štatúte 

TnUAD [§ 15 ods. 2 písm. f) zákona o VŠ], 

c) organizácia štúdia v súlade so Študijným poriadkom TnUAD, 

d) určovanie zamerania a organizovanie výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo ďalšej 

tvorivej činnosti,  

e) určovanie počtu a štruktúry pracovných miest zamestnancov zaradených na FPT v 

rozsahu určenom v Štatúte TnUAD [§ 15 ods. 2 písm. b) zákona o VŠ], 

f) voľba členov orgánov akademickej samosprávy FPT, 

g) uskutočňovanie zahraničných vzťahov a aktivít v oblastiach, v ktorých FPT pôsobí, 

h) nakladanie s finančnými prostriedkami pridelenými FPT univerzitou TnUAD a s 

finančnými prostriedkami, ktoré FPT inak získala na plnenie svojich úloh; FPT sa tiež 

vyjadruje k nakladaniu s majetkom, ktorý slúži na plnenie jej úloh (§ 17 ods. 2 zákona 

o VŠ). 
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Článok 6 

                                         Orgány akademickej samosprávy FPT 

 

(1) Orgánmi akademickej samosprávy fakulty sú:  

a) Akademický senát FPT,  

b) Dekan FPT,  

c) Vedecká rada FPT,  

d) Disciplinárna komisia FPT pre študentov (ďalej len „Disciplinárna komisia FPT").  

(2) Orgány akademickej samosprávy FPT sú pri svojej činnosti viazané zákonom o VŠ, 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, týmto štatútom a ostatnými vnútornými 

predpismi FPT a TnUAD.  

Článok 7 

Akademický senát FPT 

 

(1) Akademický senát FPT (ďalej len „AS FPT“) je samosprávnym  zastupiteľským 

orgánom FPT.  Má najmenej 11 členov, z toho najmenej jednu tretinu tvoria študenti. 

(2) Funkčné obdobie členov AS FPT je najviac štvorročné. Členstvo v AS FPT je 

dobrovoľné a nezastupiteľné. Členovia AS FPT rozhodujú o prerokovávaných veciach 

nezávisle a za svoju činnosť zodpovedajú Akademickej obci FPT. 

(3) Zloženie AS FPT, jeho predsedníctva a podrobnosti volieb do AS FPT upravuje 

vnútorný predpis FPT (Zásady volieb do AS FPT). 

(4) AS FPT navonok zastupuje predseda AS FPT, v jeho neprítomnosti ho zastupuje 

podpredseda AS FPT.  

(5) Členstvo v AS FPT je nezlučiteľné s funkciou rektora TnUAD, prorektora TnUAD, 

kvestora TnUAD, dekana FPT, prodekana FPT a tajomníka FPT. 

(6) Podrobnosti o rokovaní AS FPT upravuje vnútorný predpis FPT (Rokovací poriadok 

AS FPT). 

(7) Náklady spojené s činnosťou AS FPT sú hradené z rozpočtových prostriedkov FPT.  

(8) AS FPT sa člení na zamestnaneckú časť a na študentskú časť. Členov zamestnaneckej 

časti AS FPT volia v priamych tajných voľbách členovia zamestnaneckej časti 

Akademickej obce FPT. Členov študentskej časti AS FPT volia v tajných voľbách 

členovia študentskej časti Akademickej obce FPT. Členom zamestnaneckej časti AS 

FPT môže byť len člen zamestnaneckej časti Akademickej obce FPT. Členom 

študentskej časti AS FPT môže byť len člen študentskej časti Akademickej obce FPT.  

(9) Zasadnutia AS FPT sú verejné. Dekan FPT alebo v jeho zastúpení prodekan FPT alebo 

tajomník FPT a rektor TnUAD majú právo vystúpiť na zasadnutí v súlade s rokovacím 

poriadkom AS FPT, kedykoľvek o to požiadajú. Na žiadosť dekana FPT alebo rektora 

TnUAD je predseda AS FPT povinný bezodkladne, najneskôr však do 14 dní, zvolať 

zasadnutie AS FPT. Ak tak predseda AS FPT neurobí, zvolá zasadnutie AS FPT dekan 

FPT.  

(10) AS FPT môže zriadiť dočasné alebo stále komisie pôsobiace pri AS FPT. Členov  

a predsedu komisie menuje predseda AS FPT po schválení AS FPT. 

(11) Pôsobnosť AS FPT upravuje § 27 zákona o VŠ.  
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Článok 8 

Dekan FPT 

 

(1) Dekan FPT je predstaviteľom FPT, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach FPT.  Vo 

veciach podľa § 23 ods. 1 zákona o VŠ koná v mene TnUAD.  Dekan FPT zodpovedá 

za svoju činnosť AS FPT.  Dekan FPT zodpovedá rektorovi TnUAD za svoju činnosť 

vo veciach, v ktorých koná v mene TnUAD (§ 23 ods. 1 zákona o VŠ), za hospodárenie 

FPT a za svoju ďalšiu činnosť v rozsahu určenom vnútornými predpismi TnUAD. 

(2) Dekana FPT vymenúva a odvoláva na návrh AS FPT rektor TnUAD. Rektor TnUAD 

vymenuje za dekana FPT kandidáta navrhovaného AS FPT, ak to nie je v rozpore so 

zákonom o VŠ.  AS FPT podá návrh na odvolanie dekana FPT vždy, ak bol právoplatne 

odsúdený za úmyselný trestný čin, ak mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia 

slobody alebo ak dekan FPT požiada o uvoľnenie z funkcie. 

(3) Z vlastného podnetu môže rektor TnUAD so súhlasom AS FPT odvolať dekana FPT, 

ak dekan FPT: 

a) závažným spôsobom neplní svoje povinnosti,  

b) hrubo alebo opakovane porušil zákony, iné všeobecne záväzné predpisy, 

vnútorné predpisy TnUAD alebo FPT, 

c) vážne poškodil záujem TnUAD alebo FPT.  

(4) Ak AS FPT opakovane nesúhlasí s návrhom rektora TnUAD na odvolanie dekana FPT, 

môže rektor TnUAD odvolať dekana FPT so súhlasom AS TnUAD, ak bola naplnená 

najmenej jedna z podmienok podľa odseku 3.  

(5) Predseda AS FPT môže na FPT kandidovať na funkciu dekana FPT po skončení funkcie 

predsedu AS FPT.  

(6) Funkčné obdobie dekana FPT je štvorročné. Po odvolaní dekana FPT alebo po 

predčasnom skončení výkonu funkcie dekana FPT vykonáva do vymenovania nového 

dekana FPT funkciu dekana FPT osoba poverená rektorom TnUAD na návrh AS FPT.  

(7) Dekan FPT predkladá AS FPT na schválenie návrh rozpočtu FPT.  

(8) Dekana FPT zastupujú v ním určenom rozsahu prodekani FPT. Prodekanov FPT 

vymenúva a odvoláva po schválení AS FPT dekan FPT. Funkčné obdobie prodekanov 

FPT je štvorročné.  

(9) Dekan FPT vykonáva právne úkony v pracovno-právnych vzťahoch u zamestnancov 

TnUAD zaradených na FPT v rozsahu a za podmienok určených v súlade s  čl. 18  ods. 

2 Štatútu TnUAD.  

Článok 9 

Vedecká rada FPT 

 

(1) Vedecká rada FPT (ďalej len „VR FPT“) je orgánom akademickej samosprávy FPT. 

(2) Členov VR FPT vymenúva a odvoláva so súhlasom AS FPT dekan FPT. Funkčné 

obdobie členov Vedeckej rady FPT je štvorročné.  

(3) Členmi VR FPT sú významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje 

vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Najmenej 

jednu štvrtinu a najviac jednu tretinu členov VR FPT tvoria osoby, ktoré nie sú členmi 

Akademickej obce TnUAD, ktorej je FPT súčasťou.  

(4) Predsedom VR FPT je dekan FPT.  
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Článok 10 

Pôsobnosť Vedeckej rady FPT 

 

(1) Vedecká rada FPT:  

a) prerokúva Dlhodobý zámer FPT vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom verejnej 

vysokej školy, 

b) schvaľuje na návrh dekana FPT vnútorné predpisy podľa § 33 ods. 2 písm. f) zákona 

o VŠ, po prerokovaní Akademickým senátom FPT,  

c) hodnotí najmenej raz za rok úroveň FPT vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, 

techniky alebo umenia,  

d) schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre 

študijné programy uskutočňované na FPT (§ 63 ods. 3 zákona o VŠ); schvaľuje 

školiteľov na doktorandské štúdium podľa § 54 ods. 4 zákona o VŠ,  

e) prerokúva a predkladá Vedeckej rade TnUAD 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 TnUAD návrhy na vymenovanie profesorov,  

h) prerokúva a predkladá Vedeckej rade TnUAD všeobecné kritériá na obsadzovanie 

funkcií profesorov a docentov na FPT,  

i) prerokúva a predkladá Vedeckej rade TnUAD konkrétne podmienky výberového 

konania na obsadzovanie funkcií profesorov na FPT, v súlade so zásadami výberového 

konania TnUAD, 

j) prerokúva a predkladá Vedeckej rade TnUAD návrhy dekana FPT na obsadenie funkcií 

hosťujúcich profesorov (§ 79 zákona o VŠ),  

k) schvaľuje na návrh predsedu VR FPT Rokovací poriadok VR FPT,  

l) plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi TnUAD alebo FPT. 

(2) VR FPT rokuje o otázkach, ktoré jej predloží predseda VR FPT. 

(3) Rokovanie VR FPT sa riadi Rokovacím poriadkom VR FPT. 

 

Článok 11 

Disciplinárna komisia FPT   

 

(1) Disciplinárna komisia FPT prerokúva disciplinárne priestupky študentov zapísaných 

v študijnom programe uskutočňovanom na FPT a predkladá návrh na rozhodnutie dekanovi 

FPT.  

(2) Členov Disciplinárnej komisie FPT a jej predsedu vymenúva z radov členov Akademickej 

obce FPT po schválení Akademickým senátom FPT dekan; polovicu členov tejto komisie 

tvoria študenti. 

(3) Činnosť Disciplinárnej komisie FPT sa riadi Rokovacím poriadkom Disciplinárnej komisie 

TnUAD. 

 

Článok 12 

Poradné orgány a komisie dekana FPT 

 

(1) Poradné orgány dekana FPT sú: 

a) vedenie FPT, 

b) kolégium dekana FPT, 
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c) stále a dočasné komisie. 

(2) Vedenie FPT je stálym poradným orgánom dekana FPT. Členmi vedenia FPT sú: dekan 

FPT, predseda AS FPT, prodekani FPT a tajomník FPT.  

(3) Kolégium dekana FPT je stálym poradným orgánom dekana FPT, ktoré prerokúva 

a posudzuje dôležité otázky rozvoja a riadenia FPT. Členmi kolégia dekana FPT sú: dekan 

FPT, prodekani FPT, vedúci katedier FPT, tajomník FPT a predseda AS FPT. Ku 

konkrétnym bodom rokovania môže byť prizvaný zástupca študentskej časti AS FPT, príp. 

ďalší zamestnanci FPT.   

(4) Komisie môžu byť stále alebo dočasné. Zriaďuje ich dekan FPT. Predsedov a členov 

komisií menuje dekan FPT. 

 

ČASŤ  III. 

ORGANIZÁCIA A RIADENIE FPT 

 

Článok 13 

Pracoviská FPT 

 

(1) FPT sa člení na: 

a) katedry FPT, 

b) dekanát FPT. 

(2)  FPT môže za účelom svojho poslania ďalej zriaďovať: 

a) vedecké, vývojové, hospodárske a iné pracoviská (napr. ústavy), 

b) účelové zariadenia. 

(3)  Pracoviská FPT, v súlade s § 27 ods. 1 písm.  i) zákona o VŠ zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje 

alebo zrušuje dekan FPT, po predchádzajúcom vyjadrení AS FPT. 

(4)  Zoznam pracovísk, ich štruktúra, činnosť a spôsob riadenia je uvedený v Organizačnom 

poriadku FPT, ktorý na návrh dekana FPT schvaľuje AS FPT. 

(5) Vedúci jednotlivých pracovísk sú vedúcimi zamestnancami FPT a ich funkcie sa obsadzujú 

výberovým konaním. Spôsob výberového konania určujú „Zásady výberového konania na 

obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných 

pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na TnUAD“. 

 

Článok 14 

Katedry FPT 

 

(1) Základnými organizačnými jednotkami FPT sú katedry.   

(2) Katedry sa zriaďujú, zlučujú, rozdeľujú a rušia na základe rozhodnutia dekana FPT  po     

vyjadrení  AS FPT. 

(3) Činnosť katedier sa riadi Organizačným poriadkom FPT. 

(4) Katedra je základným pedagogickým a vedecko-výskumným pracoviskom. 

(5) Na katedre pôsobia: 

a) vysokoškolskí učitelia, t. j. profesori, docenti, odborní asistenti, ktorí vyučujú na 

katedre a sú v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas, 
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b) vedeckí a výskumní zamestnanci, ktorí sú v pracovnom pomere na ustanovený 

týždenný pracovný čas, 

c) ostatní zamestnanci pôsobiaci na katedre podľa pracovnej zmluvy. 

(6) Na katedre FPT ďalej môžu pôsobiť: 

a) doktorandi v dennej a externej forme štúdia na FPT, 

b) iné osoby pôsobiace na FPT na základe záväzkov zo zmlúv, ktorými je FPT viazaná.  

(7) Na čele katedry FPT pôsobí vedúci katedry. Miesto vedúceho katedry na FPT sa obsadzuje 

v súlade s § 32 zákona o VŠ, na základe výberového konania.    

  

Článok 15 

Dekanát FPT 

 

(1) Dekanát  FPT  je  útvarom  FPT, ktorý zabezpečuje administratívne úlohy FPT ako celku v  

oblasti  vzdelávacej,  vedeckej, výskumnej,  personálnej,  riadiacej,  organizačnej a 

hospodárskej činnosti. Pripravuje podklady pre rozhodovania a administratívne 

zabezpečuje činnosť dekana FPT, funkcionárov FPT, AS FPT a VR FPT. 

(2) Organizačná štruktúra dekanátu FPT je určená Organizačným poriadkom FPT. 

 

Článok 16 

Prodekani FPT 

 

(1) FPT má troch  prodekanov,  ktorí dekana FPT zastupujú najmä na úsekoch: 

a) vzdelávacej činnosti, 

b) vedecko-výskumnej činnosti, 

c) rozvoja a zahraničnej spolupráce. 

(2) Dekana FPT počas jeho neprítomnosti zastupuje v ním určenom rozsahu písomne poverený 

prodekan FPT.  

(3)  Prodekanov FPT vymenúva do funkcie dekan FPT po schválení v AS FPT. Prodekanov 

FPT odvoláva dekan FPT po schválení v AS FPT. Za svoju činnosť zodpovedajú prodekani 

FPT dekanovi FPT.  

(4) Prodekani FPT: 

a) vedú kompletnú agendu a korešpondenciu prodekanov FPT a metodicky riadia a 

usmerňujú danú oblasť, 

b) zabezpečujú administratívnu činnosť svojich komisií a porád, 

c) vykonávajú ďalšie činnosti podľa pokynov dekana FPT. 

(5) Na začiatku nového funkčného obdobia, alebo pri odvolaní prodekana FPT, je prodekan 

FPT povinný odovzdať svoju funkciu, spolu s celou písomnou agendou svojmu nástupcovi. 

 

                                                       Článok 17 

Vedúci zamestnanci FPT 

 

(1) Vedúcimi zamestnancami FPT sú tajomník FPT a vedúci katedier FPT. 

(2) Vedúcich  zamestnancov  FPT  vymenúva  do  funkcie  na  základe  výberového  konania  
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       a z funkcie odvoláva dekan FPT. Podrobnosti výberového konania upravuje Organizačná 

smernica „Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest 

vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií 

profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne“.  

(3) Vedúci zamestnanci vykonávajú svoju činnosť podľa Organizačného poriadku FPT, sú 

priamo podriadení dekanovi FPT a riadia sa jeho pokynmi. 

(4)  Každý vedúci zamestnanec: 

a) zabezpečuje a zodpovedá za hospodársky a administratívny chod riadeného pracoviska, 

b) zodpovedá za personálnu politiku pracoviska, 

c) priamo riadi zamestnancov pracoviska pri zabezpečovaní jeho úloh, 

d) podieľa sa na príprave Dlhodobého zámeru FPT a koncepcií rozvoja FPT, 

e) pripravuje materiály do akreditačného a evaluačného spisu za riadené pracovisko, 

f) pripravuje hodnotiace materiály do výročnej správy o stave fakulty za riadené pracovisko, 

g) koordinuje činnosť pracoviska s vedením FPT a ďalšími pracoviskami FPT. 

 

 

ČASŤ  IV. 

ČINNOSŤ FPT 

 

Článok 18 

Vzdelávacia činnosť FPT 

 

(1) FPT poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch   

     formou : 

a) denného  štúdia, 

b) externého štúdia. 

 (2)   Obidve formy štúdia sa uplatňujú na FPT v troch stupňoch štúdia: 

        1. stupeň -  bakalárske štúdium, 

        2. stupeň -  inžinierske štúdium,  

        3. stupeň -  doktorandské štúdium. 

(3) V súlade s § 60 zákona o VŠ poskytuje FPT  vzdelávacie činnosti podľa § 51 ods. 2 tohto  

      zákona, ktoré sa môžu uskutočňovať: 

a) prezenčnou metódou,  

b) dištančnou metódou,  

c) kombinovanou metódou.  

(4) FPT môže poskytovať aj iné druhy vzdelávacích aktivít, akými sú napr. ďalšie vzdelávanie, 

rôzne kurzy a podobne.  

(5) Študovať na FPT 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 FPT.  

(6) Vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore alebo v kombinácii študijných odborov sa 

získava štúdiom akreditovaného študijného programu v tomto študijnom odbore. 

(7) Štúdium v jednom akademickom roku sa člení na dva semestre.  

(8) Podrobnosti o bakalárskom, inžinierskom, magisterskom a doktorandskom študijnom 

programe určuje Študijný poriadok TnUAD.  
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(9)  FPT môže poskytovať aj celoživotné vzdelávanie. Vzťahy pri poskytovaní celoživotného 

a ďalšieho  vzdelávania  upravuje  zákon  č. 568/2009 Z. z.  o  celoživotnom  vzdelávaní     

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. a čl. 32 štatútu TnUAD. 

(10) Podmienky prijatia na štúdium sú špecifikované Štatútom FPT, Štatútom TnUAD  a 

zákonom o VŠ. 

(11) Pre každý študijný program môže dekan FPT menovať študijného poradcu na poskytovanie 

poradenskej služby  študentom vo veciach štúdia. 

 

 

Článok 19 

Vedecká činnosť FPT 

 

(1)  FPT je fakultou so zameraním na materiálové inžinierstvo a technológie (študijný odbor 

36. Strojárstvo).  

(2) FPT vykonáva vedeckú, odbornú, publikačnú, expertíznu a poradenskú, normalizačnú  

a podobnú činnosť vo všetkých vedných odboroch rozvíjaných na FPT. 

(3) FPT môže zriaďovať vedecké, výskumné, vývojovo-realizačné a účelové pracoviská 

samostatne i v spolupráci s inými vysokými školami, fakultami, vedecko-výskumnými 

ústavmi, hospodárskymi organizáciami a pod. 

(4) Činnosť v oblasti výskumu a vývoja patrí medzi základné pracovné povinnosti 

vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov FPT, rozsah a charakter pôsobnosti 

ich výskumu je upravený § 80 zákona o VŠ a v prílohe č. 1 k Nariadeniu vlády č. 341/2004 

Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 

 

Článok 20 

Edičná činnosť FPT 

 

(1)  Na riadenie edičnej činnosti zostavuje dekan FPT Edičnú komisiu FPT, ktorej predseda je 

prodekan FPT pre vzdelávaciu činnosť. 

(2) FPT zostavuje každý rok edičný plán, ktorý vychádza z potrieb FPT a finančných      

prostriedkov určených na edičnú činnosť FPT. 

(3) Edičná činnosť FPT sa riadi zásadami edičnej činnosti TnUAD, ktoré sú vnútorným 

predpisom TnUAD. 

(4) Edičná  činnosť  v prospech  iných  fakúlt  bude  financovaná  alikvotnými  čiastkami 

z rozpočtu týchto fakúlt. Financovanie musí byť s nimi dohodnuté pred zostavením 

edičného plánu FPT. 

 

Článok 21 

Hospodárska činnosť FPT 

 

(1) FPT využíva na svoju činnosť finančné prostriedky štátneho rozpočtu, ktoré sú jej 

pridelené, na základe schválenia AS  TnUAD. 

(2) FPT užíva majetok TnUAD v zmysle čl. 21 Štatútu TnUAD a § 17 zákona o VŠ.  

(3) Za hospodárenie s hmotnými a finančnými prostriedkami FPT zodpovedá rektorovi 

TnUAD dekan FPT. 
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(4) FPT môže získavať mimorozpočtové finančné prostriedky z organizovania ďalších foriem 

vzdelávania a z podnikateľskej činnosti. 

(5) Doplnkovým zdrojom financovania FPT môžu byť i dary, dotácie a pod. poskytované FPT 

právnickými alebo fyzickými osobami.  

(6) Návrh rozpočtu FPT predkladá dekan FPT na schválenie AS FPT.  

Vedúci pracovísk zodpovedajú dekanovi FPT za  využitie pridelených prostriedkov v 

súlade s účelom, na ktorý boli poskytnuté. 

 

Článok 22 

Vnútorné predpisy FPT 

 

(1) Vnútorné predpisy FPT upravujú záležitosti FPT, ktoré patria do jej samosprávnej 

pôsobnosti a jej vzťah k TnUAD, ak nie sú upravené zákonom o VŠ. 

(2)  FPT vydáva tieto vnútorné predpisy: 

a) Štatút FPT,  

b) Organizačný poriadok FPT,  

c) Zásady volieb do AS FPT,  

d) Rokovací poriadok AS FPT,  

e) Rokovací poriadok VR FPT, 

f) Zásady volieb dekana FPT a spôsob prijatia návrhu na odvolanie dekana FPT, 

g) Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a Konkrétne 

podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na 

FPT, 

h) ďalšie predpisy upravujúce vnútorný chod FPT, výchovno-vzdelávaciu a vedecko-

výskumnú činnosť FPT.  

(3) FPT sa ďalej riadi týmito vnútornými predpismi TnUAD:  

a) Študijný poriadok TnUAD, 

b) Pracovný poriadok TnUAD, 

c) Štipendijný poriadok TnUAD, 

d) Disciplinárny poriadok TnUAD pre študentov, 

e) Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie TnUAD pre študentov, 

f) Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských 

učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov 

a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD,  

g) Určenie výšky školného pre príslušný akademický rok a poplatkov spojených so 

štúdiom na TnUAD.  

(4) FPT môže v súlade s vnútornými predpismi TnUAD vydať aj Študijný poriadok FPT, 

Pracovný poriadok FPT, Štipendijný poriadok FPT, Disciplinárny poriadok FPT pre 

študentov a Rokovací poriadok disciplinárnej komisie FPT, a to v prípade, ak potrebuje na 

vlastné podmienky podrobnejšie upraviť príslušné vnútorné predpisy TnUAD. 
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ČASŤ  V. 

ŠTÚDIUM NA FPT 

 

Článok 23 

Vysokoškolské štúdium na FPT 

 

(1)  FPT prijíma na 1. stupeň vysokoškolského štúdia (bakalárskeho) absolventov s úplným 

stredným vzdelaním, alebo úplným stredným odborným vzdelaním, ktorí preukážu 

potrebnú spôsobilosť pre toto štúdium v prihláške a v prijímacom konaní. 

(2)  FPT prijíma na 2. stupeň vysokoškolského štúdia absolventov z 1. stupňa technického alebo 

prírodovedného zamerania v zmysle podmienok prijatia v študijných programoch. Po 

posúdení prodekana FPT pre pedagogickú činnosť môže FPT predpísať vykonanie 

diferenčných skúšok v prechodovom období, ktorého dĺžku určí dekan FPT. 

(3)  Prijímacie konanie je v právomoci dekana FPT.  

(4)  O prijatí uchádzačov na FPT rozhoduje dekan FPT. 

(5) Proti rozhodnutiu o výsledku prijímacieho konania môže uchádzač podať žiadosť  

o preskúmanie rozhodnutia v súlade s § 58 ods. 8 zákona o VŠ. 

(6)  Vysokoškolské  vzdelanie sa na FPT realizuje v  študijnom odbore 36. Strojárstvo v troch 

stupňoch prostredníctvom akreditovaných študijných programov. Prvý a druhý stupeň 

štúdia sa končí obhajobou záverečnej bakalárskej práce a diplomovej práce v súlade s § 52 

a  §53 zákona o VŠ, tretí stupeň štúdia  sa končí obhajobou dizertačnej práce.  

(7)  Študent môže časť štúdia so súhlasom dekana FPT absolvovať na inej vysokej škole.  

       O uznaní tejto časti štúdia rozhoduje dekan FPT.  

(8) Akademické mobility je možné uskutočňovať na FPT v súlade s § 58a  zákona o VŠ. 

 

Článok 24 

Doktorandské štúdium na FPT 

 

(1) FPT pripravuje formou doktorandského štúdia nových vedeckých pracovníkov pre potrebu 

TnUAD, iných vysokých škôl, vedeckých pracovísk a organizácií v akreditovaných 

študijných odboroch. 

(2) Na doktorandské štúdium FPT prijíma absolventov 2. stupňa vysokoškolského štúdia. 

(3) Doktorandské štúdium pozostáva zo vzdelávacej časti, samostatnej tvorivej vedeckej 

práce, vykonania dizertačnej skúšky a obhajoby dizertačnej práce. 

(4) Absolventom doktorandského štúdia udeľuje FPT akademický titul „philosophiae doctor“ 

(v skratke „PhD.“), diplom s uvedením študijného odboru a udeleného akademického titulu 

s uvedením názvu fakulty alebo externej vzdelávacej inštitúcie, na ktorej sa doktorandské 

štúdium uskutočnilo, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu. 

 

Článok 25 

     Vnútorný systém kvality  

 

(1) FPT zodpovedá za zabezpečovanie kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania v 

zmysle zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o 
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zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

(2) Vnútorný systém kvality je upravený vo vnútornom predpise TnUAD. 

 

ČASŤ  VI. 

ŠTUDENTI  FPT 

 

Článok 26 

Študenti 

 

(1) Študenti FPT – všetkých stupňov vysokoškolského štúdia sa riadia ustanoveniami 

Študijného poriadku TnUAD. Postavenie študenta FPT je vymedzené v § 69 až 71 zákona 

o VŠ.  

(2) Študent FPT má právo využívať a povinnosť dodržiavať akademické slobody a akademické 

práva na akademickej pôde, v zmysle § 4 zákona o VŠ.  

(3) Študent FPT má okrem práv podľa § 70 zákona o VŠ a Študijného poriadku TnUAD najmä 

tieto práva:  

a) právo mať zastúpenie v Študentskej rade vysokých škôl, v AS TnUAD a AS FPT, 

b) právo v rámci svojho štúdia uchádzať sa o štúdium na inej fakulte a vysokej škole v 

zahraničí,  

c) právo využívať zariadenia FPT a TnUAD v súlade s pravidlami určenými FPT 

a TnUAD,  

d) právo využívať formy systému sociálnej podpory študentov (§ 94 až 101 zákona o VŠ), 

ak spĺňa podmienky predpísané na ich poskytnutie.  

(4) Študentovi FPT za príkladné plnenie povinností alebo za mimoriadne výsledky nad rámec 

povinností môže byť udelené na návrh rektora TnUAD alebo dekana FPT, čestné uznanie, 

pochvala, cena rektora TnUAD alebo cena dekana FPT.  

(5) Študent FPT je povinný:  

a) plniť si povinnosti podľa § 71 zákona o VŠ a Študijného poriadku TnUAD,  

b) plniť si povinnosti vyplývajúce zo študijného programu, do ktorého je zapísaný,  

c) dodržiavať právne predpisy, vnútorné predpisy TnUAD a vnútorné predpisy FPT,  

d) dodržiavať pravidlá etiky a morálky.  

(6) Zavinené porušenie povinnosti zo strany študenta FPT je disciplinárnym priestupkom v 

zmysle § 72 zákona o VŠ. Disciplinárny priestupok rieši Disciplinárna komisia FPT v 

súlade s Disciplinárnym poriadkom TnUAD.  

                                    

Článok 27 

Školné a poplatky spojené so štúdiom na FPT 

 

(1)  Zásady určovania školného a poplatkov spojených so štúdiom upravuje § 92 zákona o VŠ 

a Organizačná smernica „Určenie výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom na 

TnUAD“, ktorú TnUAD vypracúva pre každý akademický rok.  
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ČASŤ  VII. 

ZAMESTNANCI  FPT 

 

Článok 28 

Zamestnanci  

 

(1) Na FPT pôsobia ako zamestnanci vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci a ostatní zamestnanci.  

(2) Vysokoškolskí učitelia FPT pôsobia vo funkciách profesor, hosťujúci profesor, docent, 

odborný asistent, asistent a lektor. Pracovná činnosť vysokoškolských učiteľov a ich vzťah 

k študijným odborom a študijným programom je definovaný v § 75 zákona o VŠ.  

(3)  Obsadzovanie funkcií „profesor“ a „docent“ a obsadzovanie pracovných miest výskumných 

pracovníkov, odborných asistentov, asistentov a lektorov pôsobiacich na FPT sa 

uskutočňuje výberovým konaním v súlade s § 77 zákona o VŠ, Organizačnou smernicou 

„Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských 

učiteľov,  pracovných  miest  výskumných  pracovníkov,  funkcií  profesorov a  docentov  

       a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD“ a Organizačnou smernicou „Všeobecné kritériá 

na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a Konkrétne podmienky výberového 

konania na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na FPT“.  

(4) Pracovnoprávne vzťahy vysokoškolských učiteľov sa riadia zákonom o VŠ a osobitnými 

predpismi (Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme, zákon č. 553/2003 

Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení 

neskorších predpisov a zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 

predpisov).  

(5) Pracovný pomer vysokoškolských učiteľov FPT na ustanovený týždenný pracovný čas sa 

uzatvára len na základe výberového konania.  

 

ČASŤ  VIII. 

AKADEMICKÉ INSÍGNIE A OBRADY 

 

Článok 29 

Insígnie, taláre a pečať TnUAD 

 

Používanie insígnií, talárov i pečate TnUAD sa riadi čl. 33 a 34 Štatútu TnUAD. 

 

Článok 30 

Akademické obrady 

 

Vymenovanie a oslovenia akademických funkcionárov sa riadia čl. 33 Štatútu TnUAD. 

 

Článok 31 

Medaily FPT 

 

(1) FPT udeľuje svojim pracovníkom, študentom a iným osobám, ktoré sa zaslúžili o jej 

rozvoj, alebo prispeli k rozvoju vedy a vzdelanosti, pamätnú medailu FPT. 

(2) Medailu FPT udeľuje dekan FPT. 

(3) Dokumentácia medailí FPT a diplomov k nim vydaných je uložená v archíve FPT. 
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ČASŤ  IX. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Článok 32 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Štatút FPT bol v zmysle § 27 zákona o VŠ schválený AS FPT dňa 3. 2. 2021.  

(2) Štatút FPT nadobúda platnosť dňom schválenia v AS TnUAD. 

(3) Štatút nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po schválení v AS TnUAD. Dňom účinnosti 

tohto štatútu sa ruší doteraz platný Štatút FPT. Tento Štatút FPT bol v zmysle § 9 ods. 1 

písm. b) zákona o VŠ schválený AS TnUAD  dňa 24. 2. 2021. 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD.              prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD. 

predsedníčka AS FPT                                                       dekanka FPT 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH 

predseda AS TnUAD 

 


