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DODATOK č. 2 
K ŠTATÚTU TRENČIANSKEJ UNIVERZITY ALEXANDRA DUBČEKA  

V TRENČÍNE 
 

Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa podľa § 9 ods. 1 písm. a)  

a § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o vysokých školách“ ), a čl. 38 ods. 3 Štatútu 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne uzniesol na tomto Dodatku č. 2 k Štatútu 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zo dňa 23.07.2020, v znení dodatku č. 1:  

I. 
 
Vnútorný predpis Štatút Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa mení a dopĺňa 
v Článku 6, Článku 7, Článku 9 a Článku 37 nasledovne : 

 
1.  Článok 6 vrátane nadpisu znie : 

 „Článok 6 
         Orgány verejnej vysokej školy 

 

(1) Orgánmi TnUAD sú orgány akademickej samosprávy TnUAD a ďalšie orgány TnUAD.  
 

(2) Orgánmi akademickej samosprávy TnUAD sú : 
a) Akademický senát TnUAD, 
b) rektor TnUAD, 
c) Vedecká rada TnUAD, 
d) Disciplinárna komisia TnUAD pre študentov. 
 

(3) Ďalšími orgánmi TnUAD sú kvestor a Správna rada TnUAD. 
 

(4) Ďalším orgánom TnUAD zriadeným za účelom plnenia úloh v oblasti zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania, tvorivej činnosti a ďalších s nimi súvisiacich činností  je Rada 
pre vnútorné hodnotenie TnUAD. 
 

(5) Orgány TnUAD sú pri svojej činnosti viazané zákonom o vysokých školách, všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, týmto štatútom a ostatnými vnútornými predpismi TnUAD.“ 

 
2.  V Článku 7 bod 1 sa na konci za slová „zákona o VŠ“ vkladá :  

  „ a čl. 37 ods. 2 tohto štatútu.“ 
 
3.  V Článku 9 bod 5 sa na konci za slová „ zákona o VŠ“ vkladá :  

 „ a čl. 37 ods. 2 tohto štatútu.“ 

 
4.  Článok 37 vrátane nadpisu znie: 
 
 

„Článok 37  
Vnútorný systém zabezpečovania kvality  

 
(1) TnUAD zodpovedá za zabezpečovanie kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania 

v zmysle zákona o vysokých školách, zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality 
vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , 
Štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo a ďalšími predpismi .  
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(2) Vnútorný systém zabezpečovania kvality je upravený viacerými samostatnými vnútornými 
predpismi TnUAD, ktoré sú schvaľované Vedeckou radou TnUAD po predchádzajúcom 
schválení  Akademickým senátom TnUAD. 
 

(3) Orgánom TnUAD zriadeným za účelom plnenia úloh v oblasti zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania, tvorivej činnosti a ďalších s nimi súvisiacich činností  je Rada 
pre vnútorné hodnotenie TnUAD.“ 

 
II. 

 
(1) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom registrácie na ministerstve a je účinný odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho registrácii. 

 

(2) Tento dodatok bol v zmysle § 9 ods. 1 písm. a) zákona o VŠ schválený Akademickým senátom 
TnUAD dňa 08.06.2022. 

 
 

 

 

 

 doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.         RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH 

    rektor TnUAD       predseda Akademického senátu TnUAD 


