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Záznam o oboznámení zamestnancov útvaru:

s ON: 1-003-05

Vedúci útvaru:

podpis

dňa:

Prehlasujem, že som túto ON preštudoval(a), pochopil(a) a pri svojej práci sa ňou
budem riadiť.
Por.číslo Meno a priezvisko

Funkcia
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Dátum

Podpis

Článok 1
Úvod
1. Organizačný poriadok Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
(ďalej len „TnUAD“) je v zmysle § 15 odsek 1 písm. e) Zákona č. 131/2002 Z.z.
o vysokých školách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ")
vnútorným predpisom TnUAD a je záväzný pre všetkých zamestnancov TnUAD.
2. Organizačný poriadok TnUAD upravuje v súlade so Štatútom TnUAD vnútornú
organizáciu TnUAD, pôsobnosť a kompetencie organizačných útvarov
s celouniverzitnou pôsobnosťou a ich vedúcich.
3. Súčasťou tohto organizačného poriadku je základná organizačná štruktúra
TnUAD.
4. Vnútorná organizácia, pôsobnosť a kompetencie fakúlt a rektorátu sú upravené
v ich organizačných poriadkoch. Organizačný poriadok rektorátu bližšie
upravuje aj vnútornú organizáciu, pôsobnosť a kompetencie univerzitnej
knižnice, celouniverzitných pedagogických, výskumných a vývojových pracovísk
a ďalších zariadení.
5. Práva, povinnosti, kompetencie, zodpovednosti a činnosti vykonávané
zamestnancami TnUAD sú uvedené v pracovných náplniach funkčných miest,
na ktorých sú zaradení. Vypracovávajú ich vedúci organizačných útvarov na
všetkých stupňoch riadenia na základe Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, tohto
organizačného poriadku a ďalších vnútorných predpisov TnUAD.

Článok 2
Právne postavenie, činnosť, organizácia a riadenie TnUAD
1. Právne postavenie, činnosť, organizáciu a riadenie TnUAD upravuje jej štatút.
2. TnUAD je právnická osoba.
3. TnUAD je verejnoprávna a samosprávna inštitúcia, ktorá sa zriaďuje a ruší
zákonom o VŠ.

Článok 3
Orgány akademickej samosprávy univerzity
1. Orgány akademickej samosprávy univerzity sú:
a) akademický senát TnUAD,
b) rektor,
c) vedecká rada TnUAD,
d) disciplinárna komisia TnUAD pre študentov.
2. Pôsobnosť a kompetencie orgánov akademickej samosprávy TnUAD upravuje
zákon o VŠ, Štatút TnUAD a ďalšie vnútorné predpisy TnUAD.
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Článok 4
Súčasti TnUAD
1. TnUAD sa člení na tieto súčasti:
a) fakulty TnUAD:
- Fakulta špeciálnej techniky (FŠT),
- Fakulta priemyselných technológií v Púchove(FPT),
- Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov (FSEV),
- Fakulta zdravotníctva (FZ),
b) pedagogické, výskumné, vývojové, hospodársko-správne a informačné
pracoviská TnUAD:
- Rektorát (REK),
- Univerzitná knižnica,
- Celouniverzitné pedagogické, výskumné a vývojové pracoviská
c) Ďalšie zariadenia TnUAD - zoznam zariadení TnUAD (univerzitné jedálne,
študentské domovy) je uvedený v Organizačnom poriadku rektorátu TnUAD.

Článok 5
Rektor
1. Rektor je štatutárny orgán TnUAD, koná v jej mene a zastupuje ju navonok.
2. Právne postavenie rektora upravuje § 10 Zákona o VŠ a Článok 8 Štatútu
TnUAD.

Článok 6
Fakulty
1. Postavenie a poslanie fakúlt ako súčastí univerzity upravuje zákon o VŠ, Štatút
TnUAD a štatúty fakúlt.
2. Fakulty vydávajú svoje organizačné poriadky, ktoré schvaľujú ich akademické
senáty.
3. Predstaviteľom fakulty je dekan, ktorý ju riadi, zastupuje a koná vo veciach
fakulty. V mene univerzity koná len v rozsahu danom zákonom o VŠ. Za svoju
činnosť zodpovedá akademickému senátu fakulty. Rektorovi zodpovedá za
svoju činnosť vo veciach, v ktorých koná v mene univerzity (§ 23 ods. 1 a 2
zákona o VŠ) a za svoju ďalšiu činnosť v rozsahu určenom vnútornými
predpismi univerzity.

Článok 7
Rektorát
1. Rektorát je súčasťou TnUAD.
2. Rektorát je riadiace, koordinačné, metodické a výkonné hospodársko-správne
pracovisko TnUAD.
3. Vnútornú organizáciu rektorátu, univerzitnej knižnice a celouniverzitných
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pedagogických, výskumných a vývojových pracovísk, ich organizačné členenie,
pôsobnosť a kompetencie jednotlivých organizačných útvarov upravuje
organizačný poriadok rektorátu.

Článok 8
Celouniverzitné pracoviská
1. Celouniverzitné pracoviská TnUAD sú vzdelávacie, vedecko-výskumné,
vývojové, informačné a hospodárske zložky TnUAD. Zriaďuje, zlučuje,
rozdeľuje a ruší ich rektor TnUAD po prerokovaní v Akademickom senáte
TnUAD.

Článok 9
Vedúci zamestnanci TnUAD
1. Vedúcimi zamestnancami podľa § 14 ods. 1 zákona o VŠ sú kvestor a vedúci
zamestnanci jednotlivých súčastí uvedených v § 21 ods. 1 písm. b) a c) zákona
o VŠ. Ich funkcie sa obsadzujú výberovým konaním v súlade so Zásadami
výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských
učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov
a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD, ktoré sú vnútorným
predpisom TnUAD.
2. Vedúcimi zamestnancami podľa Zákonníka práce sú zamestnanci, ktorí sú
poverení vedením na jednotlivých stupňoch riadenia a ktorí sú oprávnení
určovať a ukladať podriadeným zamestnancov pracovné úlohy, organizovať,
riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny.
3. Povinnosti vedúcich zamestnancov sú najmä:
- riadiť a kontrolovať prácu svojich podriadených,
- vytvárať priaznivé pracovné podmienky a zaisťovať bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci,
- zabezpečovať prijatie včasných a účinných opatrení na ochranu majetku
TnUAD,
- zabezpečovať, aby nedochádzalo k porušovaniu pracovnej disciplíny.
4. Vedúci zamestnanci TnUAD riadia a zodpovedajú za činnosť im podriadených
organizačných útvarov TnUAD.

Článok 9
Organizačná štruktúra
1. Prílohou tohto organizačného poriadku je základná organizačná štruktúra
TnUAD (príloha č. 1).
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Článok 10
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Organizačný poriadok TnUAD bol schválený Akademickým senátom TnUAD
dňa 26. 06. .2013. Platnosť a účinnosť nadobúda dňom 27. 06. 2013.
2. Dňom účinnosti tohto Organizačného poriadku TnUAD stráca platnosť
Organizačný poriadok TnUAD schválený AS TnUAD dňa 16.03.2011 a účinný
od 16.03.2011.

doc. Ing. Ján Kútik, CSc.
predseda AS TnUAD

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD

6

