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

Časť I.
Všeobecné ustanovenia
Článok 1
Názov, sídlo a členenie TnUAD
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len „TnUAD") bola zriadená
zákonom
č. 155/1997 Z. z. ako Trenčianska univerzita v Trenčíne. Jej názov bol zmenený zákonom č.
209/2002 Z. z. na súčasný názov Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Názov
TnUAD v latinskom jazyku znie „Universitas Trenchiniensis Alexander Dubček "; v anglickom
jazyku „Alexander Dubcek University of Trencin".
TnUAD je verejnou vysokou školou.
TnUAD je právnickou osobou.
Sídlom TnUAD je Trenčín, Študentská ul. 2.
TnUAD používa okrúhlu pečiatku so štátnym znakom SR a textom: Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
TnUAD sa člení na:
a) fakulty
• Fakulta špeciálnej techniky TnUAD, v skratke FŠT TnUAD so sídlom v Trenčíne, Pri
parku 19,
• Fakulta priemyselných technológií TnUAD v Púchove, v skratke FPT TnUAD so sídlom v
Púchove, ul. I. Krasku 491/30,
• Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD, v skratke FSEV TnUAD so sídlom
v Trenčíne, Študentská ul. 3,
• Fakulta zdravotníctva, v skratke FZ TnUAD so sídlom v Trenčíne, ul. L. Novomeského
10.
b) pedagogické, výskumné, vývojové, hospodársko-správne a informačné pracoviská TnUAD,
ktorými sú:
• rektorát, v skratke R TnUAD, so sídlom v Trenčíne, Študentská ul. 2,
• univerzitná knižnica, v skratke UK TnUAD so sídlom v Trenčíne,
• celouniverzitné pedagogické, výskumné a vývojové pracoviská so sídlom v Trenčíne podľa Organizačného poriadku TnUAD,
c) ďalšie zariadenia TnUAD - zoznam zariadení TnUAD (univerzitné jedálne, študentské domovy)
je uvedený v Organizačnom poriadku rektorátu TnUAD.
Vnútorná organizácia TnUAD je uvedená v Organizačnom poriadku TnUAD, ktorý je vnútorným
predpisom TnUAD. Vnútorná organizácia súčastí TnUAD je bližšie uvedená vo vnútorných
predpisoch: organizačné poriadky fakúlt, organizačný poriadok rektorátu.
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(8)

Štruktúra a počet pracovných miest sa určuje v súlade s potrebami plnenia úloh v oblasti
vzdelávania, vedy, výskumu a zabezpečovania administratívneho a hospodárskeho chodu
TnUAD a jej súčastí. Štruktúru a počet pracovných miest súčastí TnUAD okrem fakúlt určuje
rektor. Štruktúru a počet pracovných miest zamestnancov zaradených na fakultách TnUAD
určuje dekan fakulty.

Článok 2
Postavenie TnUAD
(1)

(2)

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne patrí v oblastiach vymedzených
zákonom do pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
(ďalej len „ministerstvo“) ako ústredného orgánu štátnej správy.
TnUAD vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene. Orgány akademickej samosprávy
fakúlt majú právo rozhodovať a konať v mene TnUAD výhradne vo veciach stanovených
zákonom o VŠ a týmto štatútom.

Článok 3
Poslanie TnUAD
(1)

(2)
(3)

Poslaním TnUAD, ktorá je súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a
spoločného európskeho výskumného priestoru, je rozvíjať harmonickú osobnosť študujúcich
i zamestnancov s nadobúdaním vedomostí, prehlbovaním múdrosti s posilňovaním dobra
a tvorivosti v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry, zdravia pre prospech
spoločnosti. Napĺňanie tohto poslania je hlavným cieľom činnosti TnUAD.
Hlavnou úlohou TnUAD pri napĺňaní jej poslania je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania
a tvorivé vedecké bádanie alebo tvorivá činnosť.
TnUAD napĺňa svoje poslanie v zmysle § 1 zákona o VŠ:
a) na základe práv priznaných podľa § 83 zákona 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 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) poskytovaním knihovníckych a informačných služieb,
i) vykonávaním podnikateľskej činnosti, ktorá nadväzuje na vzdelávaciu, výskumnú,
vývojovú, a ďalšiu tvorivú činnosť, alebo činnosť, ktorá slúži na účinnejšie využitie
ľudských zdrojov a majetku.

4

ON 1-U-001

Článok 4
Akademická obec TnUAD
(1)

(2)

Akademickú obec TnUAD tvoria vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci a ďalší
zamestnanci
TnUAD s vysokoškolským vzdelaním, ktorí sú v pracovnom pomere na ustanovený týždenný
pracovný čas a študenti TnUAD. Členovia akademickej obce majú právo:
a) navrhovať kandidátov do volieb kandidáta na rektora, majú právo voliť a byť volení do
orgánov akademickej samosprávy.
b) zúčastňovať sa na zasadnutiach Akademických senátov,
c) vystúpiť na zhromaždení členov akademickej obce,
d) 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, fakúlt a
súčastí,
b) aktívne vystupovať na obranu akademických práv a slobôd, akademickej samosprávy
a integrity TnUAD,
c) dbať na zachovanie dobrého mena TnUAD, jej fakúlt a súčastí.

Časť II.
Systém akademickej samosprávy
Článok 5
Rozsah samosprávnej pôsobnosti TnUAD
(1)
(2)
(3)

Rozsah samosprávnej pôsobnosti TnUAD určuje § 6 zákona o VŠ.
Podrobnosti o organizácii a činnosti TnUAD, ako aj postavenie členov jej akademickej obce,
upravuje tento štatút a ďalšie vnútorné predpisy TnUAD.
Fakulty vykonávajú samosprávnu pôsobnosť v rozsahu ustanovenom v čl. 17 tohto štatútu.

Článok 6
Orgány akademickej samosprávy TnUAD
(1)

(2)

Orgánmi akademickej samosprávy TnUAD sú :
a) Akademický senát TnUAD,
b) rektor TnUAD,
c) vedecká rada TnUAD,
d) disciplinárna komisia TnUAD pre študentov (ďalej len „disciplinárna komisia").
Orgány akademickej samosprávy TnUAD sú pri svojej činnosti viazané zákonom o VŠ,
všeobecne záväznými právnymi predpismi, týmto štatútom a ostatnými vnútornými predpismi
TnUAD.
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Článok 7
Akademický senát TnUAD
(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

Akademický senát TnUAD je najvyšším orgánom akademickej samosprávy TnUAD. Skladá sa
z volených zástupcov akademickej obce TnUAD a má najmenej 15 členov, z toho najmenej
jednu tretinu tvoria študenti. Každá fakulta je v Akademickom senáte TnUAD zastúpená
rovnakým počtom členov. Zloženie, členstvo, spôsob volieb a odvolávanie členov
v Akademickom senáte TnUAD určuje zákon o VŠ a vnútorný predpis „Zásady volieb do
Akademického senátu TnUAD“. Právne postavenie a pôsobnosť Akademického senátu TnUAD
je upravená v § 8 a v § 9 zákona o VŠ.
Funkčné obdobie členov Akademického senátu TnUAD je štvorročné. Členstvo v Akademickom
senáte TnUAD je dobrovoľné a nezastupiteľné. Členovia Akademického senátu TnUAD
rozhodujú o prerokovávaných veciach nezávisle. Za svoju činnosť zodpovedajú akademickej
obci TnUAD.
Akademický senát volí svojho predsedu a podpredsedu z členov Akademického senátu.
Spôsob hlasovania je upravený vo vnútornom predpise TnUAD.
Akademický senát navonok zastupuje predseda Akademického senátu, v jeho neprítomnosti
ho zastupuje podpredseda.
Zasadnutia Akademického senátu TnUAD sú verejné. Rektor, alebo v jeho zastúpení prorektor,
alebo kvestor TnUAD má právo vystúpiť na zasadnutí senátu v súlade s rokovacím poriadkom
Akademického senátu kedykoľvek, keď o to požiada. Na žiadosť rektora TnUAD, je predseda
Akademického senátu TnUAD povinný bezodkladne, najneskôr do 14 dní, zvolať zasadnutie
Akademického senátu TnUAD. Predseda Akademického senátu je povinný zvolať zasadnutie
Akademického senátu aj vtedy, ak o to požiada aspoň jedna tretina jeho členov. Ak tak
predseda Akademického senátu TnUAD neurobí, zvolá zasadnutie Akademického senátu
rektor.
Činnosť Akademického senátu TnUAD finančne a administratívne zabezpečuje rektorát TnUAD
z prostriedkov TnUAD, ktoré boli na to určené. Akademický senát TnUAD má právo využívať
zariadenia TnUAD, fakúlt a iných súčastí, ktoré sú nevyhnutné a potrebné pre jeho činnosť.
Akademický senát TnUAD nie je podľa § 9 ods. 1 písm. s) zákona o VŠ oprávnený vykonávať
pôsobnosť Akademického senátu fakulty TnUAD podľa § 27 ods. 1 písm. c), d), g), h), j), k),
a m) zákona o VŠ. Ak Akademický senát príslušnej fakulty vykonáva svoju pôsobnosť v zložení,
ktoré je v rozpore so zákonom o VŠ, alebo vnútornými predpismi fakulty TnUAD, Akademický
senát TnUAD je oprávnený urobiť opatrenia, aby sa zloženie Akademického senátu tejto fakulty
uviedlo do súladu so zákonom o VŠ a vnútornými predpismi tejto fakulty. Akademický senát
TnUAD je oprávnený vykonávať pôsobnosť akademického senátu fakulty TnUAD podľa § 9
ods. 1 písm. s) zákona o VŠ:
a) podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o VŠ len v rozsahu schvaľovania zmien a doplnkov
predpisov príslušnej fakulty TnUAD tak, aby tieto zmeny a doplnky neboli v rozpore so
zákonom o VŠ, všeobecne záväzným právnym predpisom alebo štatútom príslušnej fakulty
TnUAD,
b) podľa § 27 ods. 1 písm. b) zákona o VŠ len v rozsahu schvaľovania návrhu rektora na
odvolanie dekana podľa § 28 ods. 3 zákona o VŠ,
c) podľa § 27 ods. 1 písm. e) zákona o VŠ len v rozsahu kontroly nakladania s finančnými
prostriedkami fakulty.
Akademický senát TnUAD vykonáva pôsobnosť Akademického senátu fakulty aj pri vzniku
novej fakulty do času, kým nie je v súlade so zákonom a vnútornými predpismi fakulty vytvorený
Akademický senát novovzniknutej fakulty.
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Článok 8
Rektor TnUAD
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

Rektor TnUAD je štatutárnym orgánom a predstaviteľom TnUAD, riadi ju, koná v jej mene
a zastupuje ju navonok. Rektor za svoju činnosť zodpovedá Akademickému senátu TnUAD, ak
zákon neustanovuje inak.
Funkčné obdobie rektora je štvorročné. Je vymenovaný prezidentom Slovenskej republiky
a jeho funkčné obdobie začína dňom uvedeným na menovacom dekréte. Funkciu rektora
TnUAD môže tá istá osoba vykonávať najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných
obdobiach.
V prípade, ak sa rektor TnUAD vzdá funkcie, predčasne skončí výkon funkcie z iných dôvodov,
bol z funkcie odvolaný, alebo TnUAD z iných dôvodov nemá rektora, predseda Akademického
senátu TnUAD poverí do vymenovania nového rektora TnUAD, najviac na šesť mesiacov,
výkonom funkcie rektora TnUAD osobu, s ktorej poverením súhlasí nadpolovičná väčšina
členov Akademického senátu TnUAD. Túto skutočnosť predseda Akademického senátu
TnUAD bezodkladne oznámi ministrovi. Predseda Akademického senátu TnUAD môže do
vymenovania nového rektora TnUAD so súhlasom nadpolovičnej väčšiny členov Akademického
senátu TnUAD poverenie podľa prvej vety zrušiť a poveriť výkonom funkcie rektora TnUAD inú
osobu, so súhlasom nadpolovičnej väčšiny členov Akademického senátu TnUAD a túto
skutočnosť oznámi bezodkladne ministrovi.
Postavenie rektora TnUAD upravuje § 10 zákona o VŠ. Rektor TnUAD:
a) zriaďuje, zlučuje, nariaďuje splynutie, rozdelenie a zrušenie súčasti TnUAD po vyjadrení
Akademického senátu TnUAD; ak ide o fakulty, robí tak po schválení Akademickým
senátom TnUAD,
b) predkladá Správnej rade TnUAD na schválenie návrh rozpočtu TnUAD, po jeho schválení
Akademickým senátom TnUAD. Rektor zodpovedá za dodržiavanie schváleného rozpočtu,
kontroluje využitie prostriedkov pridelených súčastiam TnUAD,
c) udeľuje v študijných odboroch, v ktorých uskutočňuje TnUAD alebo fakulta študijné
programy, vedecko-pedagogický titul „docent" po rozhodnutí príslušnej vedeckej rady,
d) predkladá ministrovi návrhy na vymenovanie profesorov prezidentom Slovenskej republiky,
schválené vo vedeckej rade TnUAD,
e)
poveruje do zvolenia nového dekana výkonom funkcie dekana osobu na návrh
Akademického senátu fakulty,
f) určuje plat vedúcim súčastí TnUAD uvedeným v čl. 1 ods. 6 tohto štatútu a ďalším
zamestnancom TnUAD, s ktorými uzatvára pracovnoprávny vzťah,
g) ukladá dekanom fakúlt úlohy vo veciach, v ktorých sú mu dekani zodpovední ( § 23 ods. 1
a § 28 ods. 1 zákona o VŠ ) a kontroluje ich plnenie,
h) prípade porušenia rozpočtových pravidiel, alebo porušenia platných predpisov o oblasti
pracovno-právnych vzťahov fakultou, má rektor právo túto kompetenciu fakulte odňať,
Rektora v čase neprítomnosti zastupuje písomne ním poverený prorektor v rozsahu
stanovenom poverením. Postavenie prorektorov upravuje § 10 ods. 10 zákona o VŠ.
Na plnenie úloh TnUAD uzatvára rektor v jej mene zmluvy s inými právnickými a fyzickými
osobami.
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Článok 9
Vedecká rada TnUAD
(1)
(2)

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

Vedecká rada TnUAD je orgánom akademickej samosprávy TnUAD.
Členov vedeckej rady TnUAD vymenúva a odvoláva rektor TnUAD so súhlasom Akademického
senátu TnUAD (§ 11 zákona o VŠ). Funkčné obdobie členov vedeckej rady TnUAD je
štvorročné. Členmi vedeckej rady TnUAD sú významní odborníci z oblastí, v ktorých TnUAD
uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Pri vymenúvaní jej
členov rektor spravidla zohľadňuje zastúpenie hlavných študijných odborov a zameranie fakúlt
a pracovísk TnUAD. Najmenej jedna štvrtina a najviac jedna tretina členov vedeckej rady
TnUAD sú osoby, ktoré nie sú členmi akademickej obce TnUAD.
Predsedom vedeckej rady TnUAD je rektor, v nevyhnutných prípadoch ho zastupuje
podpredseda vedeckej rady, ktorého menuje rektor TnUAD.
Členstvo vo vedeckej rade je čestné a nezastupiteľné.
Pôsobnosť Vedeckej rady TnUAD je vymedzená v § 12 zákona o VŠ.
Rokovanie Vedeckej rady TnUAD sa riadi Rokovacím poriadkom Vedeckej rady TnUAD.

Článok 10
Disciplinárna komisia TnUAD
(1)

(2)

(3)

Disciplinárna komisia TnUAD prerokúva na základe Disciplinárneho poriadku TnUAD
disciplinárne priestupky tých študentov TnUAD, ktorí nie sú zapísaní na žiadnom študijnom
programe uskutočňovanom na fakulte, a predkladá návrh na rozhodnutie rektorovi.
Predsedu a členov disciplinárnej komisie TnUAD vymenúva z radov členov akademickej obce
TnUAD, po schválení Akademickým senátom TnUAD, rektor. Polovicu členov tejto komisie
tvoria študenti.
Činnosť disciplinárnej komisie TnUAD sa riadi Rokovacím poriadkom disciplinárnej komisie
TnUAD.

Článok 11
Poradné orgány rektora
(1)

(2)

(3)
(4)

Trvalými poradnými orgánmi rektora sú
a) kolégium rektora,
b) vedenie,
c) komisie rektora.
Členmi kolégia rektora sú prorektori, kvestor, dekani, predseda Akademického senátu TnUAD
a predseda odborovej organizácie, zástupca študentskej časti akademického senátu TnUAD,
prípadne ďalší vedúci zamestnanci TnUAD, ktorých písomne určí rektor. Rektor môže na
kolégium prizývať ďalších vedúcich zamestnancov rektorátu pri prerokovaní problematiky, ktorú
vykonávajú. Dekana môže v prípade neprítomnosti na kolégiu rektora zastúpiť ním písomne
poverený prodekan.
Členmi vedenia TnUAD sú prorektori, kvestor, predseda Akademického senátu TnUAD,
prípadne ďalší zamestnanci TnUAD, ktorých písomne určí rektor.
Rektor môže vytvárať komisie, ktoré sú poradnými orgánmi pre určité oblasti činnosti TnUAD.
Ich činnosť upravujú príslušné vnútorné predpisy.
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Článok 12
Správna rada TnUAD
(1)
(2)

(3)

(4)

Správna rada TnUAD je orgán, ktorý v rámci pôsobnosti ustanovenej zákonom podporuje
posilňovanie väzieb TnUAD a spoločnosti.
Správna rada TnUAD je orgán, ktorý uplatňuje a presadzuje verejný záujem do činnosti TnUAD,
najmä v súvislosti s využívaním majetku TnUAD a finančných prostriedkov poskytnutých
TnUAD štátom.
Spôsob menovania, činnosť a pôsobnosť Správnej rady TnUAD určuje § 40 a § 41 zákona o VŠ
a štatút Správnej rady TnUAD, ktorý po odsúhlasení Akademickým senátom TnUAD na návrh
rektora schvaľuje minister.
Zasadnutia Správnej rady TnUAD sú verejné a konajú sa minimálne dvakrát ročne.

Článok 13
Kvestor TnUAD
(1)

(2)
(3)
(4)

Kvestor TnUAD je vedúci zamestnanec TnUAD, ktorý zabezpečuje hospodársky
a administratívny chod TnUAD, koná v jej mene vo veciach hospodárskych, správnych,
obchodných a občianskoprávnych v rozsahu určenom rektorom a zodpovedá za
administratívne činnosti rektorátu TnUAD. Je priamo podriadený rektorovi TnUAD.
Priamo riadi útvary stanovené v Organizačnom poriadku rektorátu TnUAD.
Pri zabezpečovaní úloh TnUAD kvestor spolupracuje s prorektormi a ďalšími vedúcimi
zamestnancami TnUAD.
Kvestor je oprávnený zvolávať tajomníkov fakúlt, prerokúvať s nimi úlohy TnUAD a ich plnenie.

Článok 14
Prorektori TnUAD
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

Prorektori TnUAD zastupujú rektora v rozsahu uvedenom v organizačnom poriadku TnUAD.
Prorektori Akademickým senátom TnUAD.
Funkčné obdobie prorektora je štvorročné a začína plynúť dňom vymenovania. Funkciu
prorektora možno vykonávať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
Po odvolaní prorektora, alebo po predčasnom skončení funkčného obdobia prorektora z iných
dôvodov, vykonáva do vymenovania nového prorektora jeho funkciu iný, rektorom písomne
poverený prorektor, alebo sám rektor.
Oblasti vymedzené pre činnosť prorektorov sú najmä vzdelávacia činnosť, veda, výskum,
medzinárodná spolupráca, rozvoj TnUAD, spolupráca s praxou, starostlivosť o študentov
a zamestnancov TnUAD.
Vo vymedzenej oblasti prorektori koordinujú a metodicky riadia činnosť prostredníctvom
prodekanov fakúlt. Za tým účelom sú oprávnení zvolávať porady prodekanov fakúlt a ďalších
nimi určených zamestnancov TnUAD.
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Článok 15
Voľby kandidáta na rektora TnUAD,
spôsob prijatia návrhu na odvolanie rektora TnUAD
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

Termín volieb kandidáta na rektora TnUAD určí Akademický senát TnUAD tak, aby sa konali
najmenej 90 dní pred uplynutím predchádzajúceho funkčného obdobia. Termín volieb
Akademický senát TnUAD zverejní minimálne jeden mesiac pred ich konaním spolu
s „Harmonogramom prípravy a vykonania volieb kandidáta na rektora TnUAD“ na webovej
stránke TnUAD. Ak sa výkon funkcie rektora skončí pred uplynutím riadneho funkčného
obdobia, voľba kandidáta na rektora TnUAD sa uskutoční najneskôr do 150 dní od ukončenia
predchádzajúceho výkonu funkcie rektora.
Kandidátov na rektora majú právo navrhovať predsedovi volebnej komisie Akademického
senátu TnUAD členovia akademickej obce TnUAD a členovia Správnej rady TnUAD do lehoty
stanovenej volebnou komisiou Akademického senátu TnUAD. Členov volebnej komisie
Akademického senátu volí Akademický senát TnUAD výhradne z členov Akademického senátu
TnUAD.
Kandidáti na rektora TnUAD navrhnutí podľa odseku 2 tohto článku vypracujú svoju osobnú
charakteristiku a programové vyhlásenie, ktoré zverejní volebná komisia na webovej stránke
TnUAD. Kandidáti sú povinní verejne vystúpiť so svojim programovým vyhlásením na zasadnutí
akademickej obce konanej najneskôr v deň konania volieb. Voľba kandidáta na rektora sa
vykoná na zasadnutí Akademického senátu TnUAD za prítomnosti aspoň dvoch tretín všetkých
jej členov. Voľby sú tajné, harmonogram volieb je súčasťou vnútorného predpisu TnUAD
„Zásady volieb kandidáta na rektora TnUAD).
V prípade, ak žiadny z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov
Akademického senátu TnUAD, 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 Akademického senátu
TnUAD.
Ak nebol ani v druhom kole zvolený žiadny kandidát, Akademický senát TnUAD vyhlási nové
voľby kandidáta na rektora, v ktorom nemôžu kandidovať uchádzači z predchádzajúcich volieb.
Akademický senát TnUAD podá návrh na odvolanie rektora ministrovi vždy, ak bol rektor
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia
slobody, alebo ak rektor požiada sám o uvoľnenie z funkcie.
Pri prerokovaní návrhu na odvolanie rektora TnUAD je záväzný nasledovný postup:
a) o písomnom návrhu na odvolanie rektora bude Akademický senát TnUAD rokovať na
základe podnetu:
 tretiny členov Akademického senátu TnUAD,
 predsedníctva Akademického senátu,
b) rektor má právo vyjadriť sa k dôvodom na odvolanie,
c) Akademický senát TnUAD rozhoduje o návrhu na odvolanie rektora TnUAD tajným
hlasovaním; návrh je schválený, ak bude hlasovať za odvolanie nadpolovičná väčšina
členov Akademického senátu TnUAD.
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Časť III.
TnUAD a jej súčasti
Článok 16
Fakulty TnUAD
(1)
(2)

(3)

Fakulty TnUAD sú základnými organizačnými zložkami TnUAD. Postavenie fakulty upravuje
§ 22 zákona o VŠ.
Predstaviteľom fakulty je dekan, ktorý fakultu riadi, zastupuje ju a koná v jej mene. Dekan
zodpovedá za svoju činnosť v záležitostiach, v ktorých koná v mene TnUAD (§ 23 ods.1 zákona
o VŠ), za hospodárenie fakulty s pridelenými finančnými prostriedkami a za svoju ďalšiu
činnosť v rozsahu určenom vnútornými predpismi TnUAD rektorovi TnUAD.
Dekana vymenúva a odvoláva na návrh Akademického senátu príslušnej fakulty rektor TnUAD.
Podmienky a spôsob voľby a odvolania dekana upravujú vnútorné predpisy príslušnej fakulty.

Článok 17
Rozsah samosprávnej pôsobnosti fakúlt TnUAD
(1)
(2)

Orgány akademickej samosprávy fakúlt TnUAD majú právo rozhodovať a konať v mene TnUAD
v záležitostiach patriacich do samosprávnej pôsobnosti TnUAD v rozsahu § 23 zákona o VŠ.
Do samosprávnej pôsobnosti fakúlt TnUAD ďalej patrí:
a) uzatváranie, zmeny a zrušovanie pracovnoprávnych vzťahov tých zamestnancov TnUAD,
ktorých miestom výkonu práce dohodnutom v pracovnej zmluve bude alebo je fakulta,
b) určovanie počtu a štruktúry pracovných miest zamestnancov zaradených na fakulte;

Článok 18
Celouniverzitné pracoviská a ďalšie zariadenia TnUAD
(1)

(2)

(3)

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.
Ďalšie zariadenia zabezpečujú hlavné činnosti TnUAD, starostlivosť o študentov
a zamestnancov. Zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a ruší ich rektor TnUAD po prerokovaní
v Akademickom senáte TnUAD.
Podrobnosti o ich organizácii a riadení určuje Organizačný poriadok rektorátu.

Článok 19
Špecializované výučbové zariadenia
(1)
(2)

TnUAD môže zriaďovať špecializované výučbové zariadenia slúžiace na praktickú výučbu
v študijných odboroch, ktoré takúto výučbu vyžadujú a to vo formách určených zákonom.
Špecializovanými výučbovými zariadeniami TnUAD môže byť najmä:
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(3)

 zdravotnícke zariadenia,
 cvičné školy a cvičné školské zariadenia,
 vysokoškolský podnik.
Podrobnosti o štruktúre a organizácii špecializovaných
Organizačný poriadok TnUAD.

výučbových

zariadení

určuje

Časť IV.
Hospodárenie a ďalšie povinnosti TnUAD
Článok 20
Hospodárenie TnUAD
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)
(7)
(8)

TnUAD hospodári podľa zákona o VŠ1 v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie zo štátneho
rozpočtu prostredníctvom rozpočtu ministerstva na príslušný rok, podľa vnútorných pravidiel
hospodárenia a na základe pravidiel o vykonávaní podnikateľskej činnosti TnUAD.
TnUAD hospodári na základe viaczdrojového financovania. Zdrojmi financovania sú:
 dotácia zo štátneho rozpočtu,
 príjmy zo školného,
 poplatky spojené so štúdiom,
 výnosy z ďalšieho vzdelávania,
 príjmy z podnikateľskej činnosti,
 výnosy z majetku TnUAD,
 a iné zdroje.
TnUAD na finančné zabezpečenie svojej hlavnej činnosti zostavuje rozpočet na príslušný
kalendárny rok a hospodári na jeho základe. Návrh rozpočtu predkladá rektor Správnej rade
TnUAD na schválenie, po jeho schválení Akademickým senátom TnUAD.
Hospodárenie TnUAD vychádza zo zásady, že TnUAD je právnym subjektom ako celok.
Rozdelenie dotácie pre jednotlivé fakulty a súčasti TnUAD sa realizuje v zmysle metodiky
rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na príslušný kalendárny rok, Dotačnej zmluvy na príslušný
kalendárny rok, a podľa osobitného zákona2.
Hospodárenie TnUAD sa riadi zákonom o VŠ a ďalšími všeobecne záväznými právnymi
normami a vnútornými predpismi.
Nakladanie s majetkom TnUAD upravuje osobitný predpis 3, ak zákon neustanovuje inak.
TnUAD vykonáva podnikateľskú činnosť 4 v súlade s § 18 zákona o VŠ.
TnUAD vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu 5. Finančné prostriedky TnUAD sa vedú
na účtoch v Štátnej pokladnici6. Ročná účtovná uzávierka musí byť overená audítorom

1

§ 16 až § 19, § 88 a § 89 zákona č. 131/2002 Z. z.
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
3
Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení
neskorších predpisov.
4
§ 2 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
5
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
6
§ 2 ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2
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najmenej raz za tri roky7.
(9) Za účelné a efektívne využívanie dotácií a ich zúčtovanie so štátnym rozpočtom a za
hospodárenie s majetkom TnUAD zodpovedá ministrovi rektor TnUAD. Za hospodárenie fakulty
zodpovedá rektorovi jej dekan.
(10) Základnou formou kontroly hospodárenia je riadne a preukázateľne vedené účtovníctvo, ročná
účtovná závierka a priebežná kontrola vecnej a formálnej správnosti jednotlivých operácií zo
strany poverených vedúcich zamestnancov.
(11) Následnú pravidelnú a mimoriadnu kontrolu dodržiavania právnych predpisov a dodržiavania
hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami
TnUAD uskutočňuje na základe poverenia rektora TnUAD referát kontroly8.

Článok 21
Ďalšie povinnosti TnUAD
(1)

TnUAD každoročne spracováva Výročnú správu o činnosti TnUAD a Výročnú správu
o hospodárení TnUAD. Tieto správy predkladá rektor na schválenie Akademickému senátu
TnUAD. Výročná správa o činnosti je spracovaná na základe podkladov fakúlt a iných súčastí
TnUAD.

(2)

Po schválení v Akademickom senáte TnUAD a prerokovaní v Správnej rade TnUAD sa obe
správy predkladajú ministerstvu v lehote, ktorú určí ministerstvo.

(3)

TnUAD vykonáva ďalšie povinnosti v súlade s § 20 zákona o VŠ.

Časť V.
Zamestnanci a študenti TnUAD
Článok 22
Zamestnanci TnUAD
(1)

Na TnUAD pôsobia ako zamestnanci vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci a ostatní
zamestnanci.

(2)

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 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 TnUAD sa
uskutočňuje výberovým konaním v súlade s § 77 zákona o VŠ a vnútorným predpisom „Zásady
výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných
miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich
zamestnancov TnUAD“.

7

Zákon č. 540/2002 Z. z. o audítoroch, audite a dohľad nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
8
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a zmene a doplnení niektorých zákonov
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Článok 23
Pracovnoprávne vzťahy
(1)

Pracovnoprávne vzťahy vysokoškolských učiteľov sa riadia zákonom o VŠ, a osobitnými
predpismi9.

(2)

Pracovný pomer vysokoškolských učiteľov TnUAD na ustanovený týždenný pracovný čas sa
uzatvára len na základe výberového konania.

Článok 24
Študenti TnUAD, práva a povinnosti študentov TnUAD
(1)

Postavenie študenta TnUAD (ďalej len „študent“) je vymedzené v § 69 až 71 zákona o VŠ.

(2)

Študent TnUAD má právo využívať a povinnosť dodržiavať akademické slobody a akademické
práva na akademickej pôde TnUAD v zmysle § 4 zákona o VŠ.

(3)

Študent má okrem práv podľa § 70 zákona o VŠ a v Študijného poriadku TnUAD najmä tieto
práva:
a) právo mať zastúpenie v študentskej rade vysokých škôl, v Akademickom senáte TnUAD
a Akademickom senáte fakulty,
b) právo v rámci svojho štúdia uchádzať sa o štúdium na inej fakulte a vysokej škole
v zahraničí,
c) právo využívať zariadenia TnUAD v súlade s pravidlami určenými TnUAD a príslušnou
fakultou,
d) právo využívať formy systému sociálnej podpory študentov (§ 94 až 101 zákona o VŠ),
ak spĺňa podmienky predpísané na ich poskytnutie.

(4)

Študentovi za príkladné plnenie povinností alebo za mimoriadne výsledky nad rámec povinností
môže byť udelené na návrh rektora alebo dekana, čestné uznanie, pochvala, prípadne cena
rektora TnUAD alebo dekana fakulty.

(5)

Študent 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 tej fakulty, na
ktorej sa uskutočňuje študijný program, na ktorý je zapísaný,
d) dodržiavať pravidlá etiky a morálky.

(6)

Zavinené porušenie povinnosti zo strany študenta je disciplinárnym priestupkom v zmysle § 72
zákona o VŠ. Disciplinárny priestupok rieši Disciplinárna komisia TnUAD alebo príslušnej
fakulty v súlade s Disciplinárnym poriadkom TnUAD, resp. fakulty.

9

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.
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Článok 25
Sociálna podpora študentov
(1)
(2)

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

Sociálna podpora sa študentom TnUAD poskytuje priamou a nepriamou formou v zmysle
§ 94 zákona o VŠ.
Systém sociálnej podpory študentov TnUAD tvoria:
a) štipendiá,
b) stravovanie,
c) ubytovanie,
d) športová a kultúrna činnosť,
e) špecifické potreby,
f) pôžičky.
Každý študent TnUAD má právo uchádzať sa o poskytnutie sociálnej podpory. 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.
TnUAD podľa svojich možností vytvára podmienky a podporuje športovú a kultúrnu činnosť
študentov.
Vysoká škola vytvára všeobecne prístupné akademické prostredie aj vytváraním
zodpovedajúcich podmienok štúdia pre študentov so špecifickými potrebami bez
znižovania požiadaviek na ich študijný výkon.

Časť VI.
Vzdelávacia činnosť TnUAD
Článok 26
Štúdium na TnUAD
(1)

TnUAD poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch v dennej
a externej forme štúdia v troch stupňoch:
a) bakalársky študijný program,
b) inžiniersky alebo magisterský študijný program,
c) doktorandský študijný program.

(2)

TnUAD poskytuje vzdelávacie činnosti podľa § 51 ods. 2 zákona o VŠ a to :
a) prezenčnou metódou,
b) dištančnou metódou,
c) kombinovanou metódou.

(3)

TnUAD môže poskytovať aj iné druhy vzdelávacích aktivít, akými sú napr. ďalšie vzdelávanie,
rôzne kurzy a podobne.

(4)

Študovať na TnUAD zvolený študijný program má právo každý, ak splní základné podmienky
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prijatia na štúdium uvedené v § 56 zákona o VŠ a ďalšie podmienky na prijatie určené TnUAD.

(5)

Vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore alebo v kombinácii študijných odborov sa získava
štúdiom podľa akreditovaného študijného programu podľa § 83 ods. 1 zákona o VŠ.

(6)
(7)

Štúdium v jednom akademickom roku sa člení na dva semestre.
Podrobnosti o bakalárskom, inžinierskom, magisterskom a doktorandskom študijnom programe
určuje Študijný poriadok TnUAD.

Článok 27
Prijímanie na štúdium a spôsoby ukončenia štúdia na TnUAD
(1)

TnUAD alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, určuje počet prijímaných
študentov na štúdium daného študijného programu na základe návrhu rektora schváleného
Akademickým senátom TnUAD alebo dekana fakulty schváleného Akademickým senátom
fakulty, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, pričom vychádza z dlhodobého zámeru
TnUAD, rozvojových programov fakúlt a personálnych možností.

(2)

Ak splní podmienky prijatia na štúdium daného študijného program u väčší počet uchádzačov,
prijatí budú tí, ktorí preukázali vyššiu mieru schopností na štúdium, podľa podmienok určených
TnUAD alebo fakultou, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte.

(3)
(4)
(5)

Podrobnosti prijímania študentov na štúdium upravuje vnútorný predpis TnUAD10.
Štúdium na TnUAD sa skončí riadne podľa § 65 zákona o VŠ.
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.

(6)

Podmienky skončenia štúdia, prípadne podmienky pri prerušení štúdia podrobne upravuje
Študijný poriadok TnUAD a § 64, § 65 a § 66 zákona o VŠ.

(7)

Podmienky prijímania občanov cudzej štátnej príslušnosti (ďalej len „cudzinci“) sú rovnaké ako
pre občanov SR.

(8)

Cudzinci študujú na TnUAD ako:
a) študenti podľa zákona o VŠ a tohto štatútu,
b) na základe vyhlásených medzinárodných zmlúv s ktorými je SR viazaná,

c) na základe dohôd o spolupráci uzatváraných v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 písm. i) zákona
o VŠ, najmä v rámci medzinárodných programov, programov Európskej únie pre akademickú
mobilitu, ako i dohôd medzi vysokými školami.

10

Študijný poriadok TnUAD
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Článok 28
Školné a poplatky spojené so štúdiom
(1) 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.

(2) Výšku školného a výšku poplatkov spojených so štúdiom určuje rektor po schválení
v Akademickom senáte TnUAD. Pre študijné programy uskutočňované na fakulte rektor určí
ročné školné na návrh dekana fakulty v zmysle Smernice o určení výšky školného a poplatkov
spojených so štúdiom na TnUAD.

(3) Rektor môže na základe žiadosti študenta 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 sa štúdia školné neodpúšťa a neznižuje, s výnimkou ods. A písm. c).
A. Rektor môže školné odpustiť:
a) ak študentovi rodičia poberajú dávku v hmotnej núdzi a posudzovanou osobou je aj
študent,
b) ak sa jedná o úplne osirelého študenta, najviac však do dovŕšenia 25 rok ov veku,
c) ak je študent zamestnancom TnUAD,
d) v odôvodniteľných prípadoch podľa § 100 ods. 4 písm. e) zákona o VŠ,
e) ak študent prekročil štandardnú dĺžku štúdia z dôvodu akademickej mobility, schválenej
TnUAD/fakultou, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte.
B. Rektor môže školné znížiť o:
a) 25% ak študent:
1. reprezentoval v predchádzajúcom akademickom roku TnUAD v Trenčíne na
národnom podujatí,
2. má v čase podania
v nezamestnanosti,

žiadosti

jedného

rodiča

poberajúceho

dávku

3. ide o študentku/študenta na materskej dovolenke a má aspoň jedno dieťa,
b) 50% ak študent:
1. reprezentoval v predchádzajúcom akademickom roku 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. uskutoční zápis do ďalšieho roku štúdia iba z dôvodu absolvovania štátnej
skúšky,
4. poberal v predchádzajúcom akademickom roku sociálne štipendium v mesačnej
výške aspoň 150 EUR,
5. má v čase podania žiadosti jedného rodiča
o zamestnanie po uplynutí podporného obdobia,

v evidencii

uchádzačov

c) 75% ak študent:
1. má v čase podania žiadosti oboch rodičov v evidencii uchádzačov o zamestnanie
bez nároku na podporu v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred podaním
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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 môže odložiť termín splatnosti školného ak o to študent požiada, maximálne na
obdobie 4 mesiacov.

(4)

Rektor poplatky spojené so štúdiom neodpúšťa, neznižuje ani neodkladá ich splatnosť, to
neplatí pre zamestnancov TnUAD, študujúcich na TnUAD, okrem poplatku za preukaz študenta
a za prolongačnú známku.

(5)

Školné a poplatky spojené so štúdiom sa uhrádzajú bezhotovostne, na účet TnUAD v Trenčíne,
zverejnený na internetovej stránke 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 .

(6)

Neuhradenie školného alebo poplatkov spojených so štúdiom za príslušný akademický rok
v lehote stanovenej TnUAD a v súlade so zákonom o VŠ je porušením ustanovenia § 71 ods.
3 písm. b) zákona o VŠ a vnútorných predpisov TnUAD a bude posudzované ako zavinené
porušenie právnych predpisov a vnútorných predpisov TnUAD podľa § 72 ods. 1 zákona o VŠ
s dôsledkami vylúčenia zo štúdia podľa § 72 ods. 2 písm. c) zákona o VŠ v nadväznosti na §
66 ods. 1 písm. d) zákona o VŠ.

(7)

Neuhradené školné bude vymáhané súdnou cestou.

Článok 29
Štipendiá
(1)

Študentom sa priznávajú štipendiá podľa príslušných ustanovení § 96a, a § 97 zákona o VŠ
a pravidiel stanovených Štipendijným poriadkom TnUAD.

(2)

Študentom prvého a druhého stupňa v dennej forme štúdia sa priznávajú štipendiá podľa § 96
zákona o VŠ a študentom tretieho stupňa v dennej forme sa priznávajú štipendiá podľa § 54
ods. 18 zákona o VŠ.

(3)

Štipendijný poriadok vydáva rektor TnUAD po schválení v Akademickom senáte TnUAD ako
vnútorný predpis.

Článok 30
Celoživotné a ďalšie vzdelávanie
(1)

Vzťahy pri poskytovaní celoživotného a ďalšieho vzdelávania upravuje osobitný zákon 11.
Realizujú sa na zmluvnom základe.

(2)

Pravidlá pre prípravu, schvaľovanie a uskutočňovanie vzdelávacích programov ďalšieho
vzdelávania, pre výber uchádzačov a pre určenie výšky poplatku stanovuje vnútorný predpis
TnUAD.

11

Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní, Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej
spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov,
sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.
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Článok 31
Akademické tituly a doklady o ukončení štúdia
(1)

Ak má TnUAD priznané práva udeľovať absolventom štúdia v jednotlivých stupňoch
vysokoškolského vzdelávania akademické tituly, udeľuje ich nasledovne:
a) po absolvovaní bakalárskeho štúdia TnUAD, udelí akademický titul „bakalár“ (v skratke
„Bc.“) a vydá vysokoškolský diplom ako doklad o absolvovaní študijného programu
v príslušnom študijnom odbore a o udelení akademického titulu, vysvedčenie o štátnej
skúške a dodatok k diplomu,
b) po absolvovaní inžinierskeho alebo magisterského štúdia, TnUAD udelí akademický titul
„inžinier“ alebo „magister“ (v skratke „Ing“ alebo „Mgr.“) a vydá vysokoškolský diplom ako
doklad o absolvovaní študijného programu v príslušnom študijnom odbore a o udelení
akademického titulu, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu; absolventi
študijných programov, ktorí získali titul „magister“, alebo v obdobných študijných
programoch v zahraničí, môžu vykonať rigoróznu skúšku. Po obhájení rigoróznej práce
im TnUAD udelí akademický titul „doktor filozofie“ v skratke „PhDr.“. Podmienky
a získanie titulu bližšie špecifikuje § 53 ods. 9 a 10 zákona o VŠ,
c) po absolvovaní doktorandského štúdia, TnUAD udelí akademický titul „doktor“
(philosophiae doctor“ v skratke „PhD.“, uvádza sa za menom) a vydá diplom ako doklad
o absolvovaní študijného programu v príslušnom študijnom odbore s uvedením názvu
fakulty alebo externej vzdelávacej inštitúcie, na ktorej sa doktorandské štúdium konalo,
vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu.

(2)
(3)

TnUAD vydáva doklady o absolvovaní štúdia podľa ods. 1 v slovenskom a v anglickom jazyku.
Uznávanie dokladov o vzdelaní vydaných v zahraničí upravuje § 106 zákona o VŠ.

Článok 32
Akademické insígnie a obrady
(1)

Akademické insígnie sú symbolom právomoci a zodpovednosti rektora, prorektora, dekana
a prodekana.

(2)

Akademické insígnie sa používajú pri akademických obradoch, pri slávnostných zasadnutiach
vedeckých rád a pri ďalších významných príležitostiach TnUAD a fakúlt.

(3)

Akademickými insígniami TnUAD sú:
a) žezlo rektora,
b) rektorské, prorektorské, dekanské a promótorské reťaze a reťaze Dr.h.c. s medailami.

(4)

Akademické obrady sú vyjadrením zachovávania tradícii. Ich súčasťou je zloženie
akademického sľubu.

(5)

Medzi akademické obrady patrí:
a) imatrikulácia – slávnostné prijatie nových študentov do akademickej obce,
b) promócia – slávnostné udelenie akademických titulov,
c) slávnostné udeľovanie čestného doktorátu – Dr.h.c.,
d) inaugurácia – slávnostné uvedenie rektora, dekana do funkcie.

(6)

Promócie absolventov a imatrikulácie všetkých stupňov vysokoškolského štúdia, ako aj

19

ON 1-U-001
absolventov rigorózneho konania a štúdia tretieho veku uskutočňovaného v rámci ďalšieho
vzdelávania sa konajú za účasti rektora TnUAD alebo prorektora, dekana a prodekana fakulty
a predsedu Akademického senátu TnUAD alebo fakulty.

(7)

Počas akademických obradov sa povinne používajú oslovenia:
a) rektora „Magnificencia“;
b) dekana „Spektabilita“;
c) ostatných akademických funkcionárov „Honorabilita“.

Článok 33
Akademické taláre
(1)

Taláre sú slávnostným odevom, ktoré sa používajú pri akademických obradoch, pri
slávnostných zasadnutiach vedeckých rád a pri ďalších významných príležitostiach TnUAD
a fakúlt.

(2)

Univerzitné taláre sú oprávnení používať:
a) rektor, prorektori,
b) dekan, prodekani,
c) predsedovia Akademických senátov,
d) osoby, ktorým Vedecká rada TnUAD udeľuje ocenenie „doctor honoris causa“,
e) osoby, ktoré pre akademický obrad určí rektor TnUAD alebo dekan fakulty,
f)

pedeli.

Článok 34
Ocenenia TnUAD
(1)

Najvyšším ocenením TnUAD je čestný titul „doctor honoris causa“ (v skratke „Dr. h. c.“), ktorý
môže rektor navrhnúť mimoriadne významným a zaslúžilým spolupracovníkom TnUAD. Návrh
na udelenie čestného titulu Dr. h. c. TnUAD iniciuje rektor alebo dekani fakúlt a rektor ho
predkladá vedeckej rade TnUAD na schválenie. Titul sa priznáva významným domácim
a zahraničným osobnostiam. Udeľovanie titulov sa riadi vnútorným predpisom TnUAD „Štatút
udeľovania Dr. h. c.

(2)

Prestížnym ocenením TnUAD je medaila, ktorú rektor udeľuje významným osobnostiam za
zásluhy o rozvoj TnUAD alebo za prínos k rozvoju vedy a vzdelanosti.

(3)

TnUAD a fakulty majú právo udeľovať medaily osobám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj TnUAD alebo
fakulty, vedy, vzdelanosti alebo demokracie.

Článok 35
Vnútorné predpisy
(1)
(2)

12

Vnútorné predpisy TnUAD upravuje § 15 ods. 1 písm. a) až l) zákona o VŠ.
Proces tvorby, obehu a zverejňovania zmlúv a dokumentov upravuje vnútorný predpis
TnUAD12.

Organizačná smernica Riadenie dokumentácie
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(3)

TnUAD a fakulty povinne zverejňujú úplné a platné znenie vnútorných predpisov na webovej
stránke TnUAD a fakúlt v zmysle § 20 zákona o VŠ.

Článok 36
Vnútorný systém kvality
(1)

TnUAD zodpovedá za zabezpečovanie kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania
v zmysle § 87a zákona o VŠ.

(2)

Vnútorný systém kvality je upravený vo vnútornom predpise TnUAD.

Časť VII.
Záverečné ustanovenia
Článok 37
Záverečné a prechodné ustanovenia
(1)

Fakulty a ostatné súčasti TnUAD zosúladia svoje štatúty a iné vnútorné predpisy s týmto
štatútom najneskôr do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti. Časti štatútov
a iných vnútorných predpisov TnUAD a fakúlt, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami tohto štatútu,
sú po uplynutí tejto doby neplatné.

(2)

Dňom účinnosti tohto štatútu sa ruší doteraz platný Štatút TnUAD, ktorý Akademický senát
TnUAD schválil 06. 09. 2013 a registrovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky dňa 30. 09. 2013,

(3)

Štatút TnUAD môže Akademický senát TnUAD kedykoľvek zmeniť, prípadne doplniť. Všetky
zmeny a dodatky musia byť predložené ministerstvu na registráciu.

(4)

Tento štatút nadobúda platnosť dňom registrácie na ministerstve a účinnosť dňom doručenia
rozhodnutia TnUAD o jeho zaregistrovaní ministerstvom.

(5)

Výklad štatútu v sporných veciach podáva Akademický senát TnUAD. Výklad nadobúda
záväznosť po schválení Akademickým senátom TnUAD.

(6)

Tento štatút bol v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona o VŠ schválený Akademickým senátom
dňa 27. 06. 2018.

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
rektor TnUAD

doc. Ing. Ján Kútik, CSc.
predseda Akademického senátu TnUAD
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