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Dodatok č. 3 k Štatútu Trnavskej univerzity v Trnave zo dňa 20. mája 2013, ktorý 

nadobudol účinnosť 27. mája 2013 

 

Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „akademický senát univerzity“), 

podľa § 9 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) schválil na 

návrh rektora Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „rektor“) tento Dodatok č. 3 k Štatútu 

Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej v súlade s kontextom len „dodatok“ a „štatút“):  

 

Čl. I  

Predmet úpravy dodatku 

 

1. Článok 4 sa nahrádza týmto novým znením: 

 

(1) Orgánmi univerzity sú orgány akademickej samosprávy univerzity a ďalšie orgány 

univerzity.  

 

(2) Orgánmi akademickej samosprávy univerzity sú: 

a) akademický senát univerzity, 

b) rektor, 

c) vedecká rada univerzity, 

d) disciplinárna komisia univerzity. 

 

(3) Ďalšími orgánmi univerzity sú: 

a) kvestor, 

b) správna rada univerzity, 

c) rada univerzity pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania, 

d) etická komisia univerzity. 

 

2. V článku 5 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú týmto novým znením: 

 

(1) Akademický senát univerzity sa skladá z volených zástupcov, ktorí sú členmi  

akademickej obce univerzity. Má 41 členov, z toho 15 študentov. V akademickom senáte 

univerzity má každá fakulta rovnaký počet zástupcov. 

 

(2) Akademický senát univerzity sa volí tak, že každá fakulta má v ňom osem zástupcov, z 

toho vždy troch študentov, ktorí sú na príslušnej fakulte zapísaní na študijný program prvého 

až tretieho stupňa, a jedného zástupcu v akademickom senáte univerzity majú všetky súčasti 

univerzity okrem fakúlt. 
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3. Článok 20 sa dopĺňa o nový odsek 2 tohto znenia: 

 

(2) Orgánmi fakulty sú dekan, akademický senát fakulty, vedecká rada fakulty, rada 

fakulty pre zabezpečenie kvality vzdelávania, disciplinárna komisia fakulty, ako aj iné orgány 

zriadené podľa štatútu fakulty. Dekana vymenúva rektor na základe voľby. Akademický senát 

fakulty a disciplinárna komisia fakulty sú kolektívnymi samosprávnymi orgánmi fakulty, 

v ktorých najmenej jedna tretina členov sú študenti. 

 

4. Článok 23 sa dopĺňa o nový odsek 3 tohto znenia: 

 

(3) Správna rada univerzity má jedenásť členov. Dvoch členov správnej rady univerzity 

volí študentská časť akademického senátu univerzity. Spôsob ustanovovania nových členov 

správnej rady ustanovuje zákon. 

 

5. V článku 38 ods. 5 sa dopĺňa druhá veta tohto znenia: 

 

Vnútorný predpis univerzity o vnútornom systéme univerzity, vrátane jeho zmien a doplnení 

schvaľuje na návrh rektora akademický senát univerzity po predchádzajúcom schválení radou 

pre vnútorné hodnotenie kvality, ktorému predchádza vyjadrenie vedeckej rady univerzity. 

 

6. V článku 39 sa ods. 4 prvá veta nahrádza týmto novým znením: 

 

Štatút rady pre vnútorné hodnotenie, vrátane jeho zmien a doplnení schvaľuje na návrh 

rektora akademický senát univerzity po predchádzajúcom schválení radou pre vnútorné 

hodnotenie kvality, ktorému predchádza vyjadrenie vedeckej rady univerzity. 

 

Čl. II  

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

(1) Všetky pravidlá štatútu sa uplatňujú výlučne v súlade so zákonom a ďalšími 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom v prípade ich vzájomného rozporu má 

prednosť právna úprava zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

(2) Do nadobudnutia účinnosti dodatku je pre univerzitu, vrátane jej súčastí, záväzné 

doterajšie znenie jej štatútu zo dňa 20. mája 2013, ktorý nadobudol účinnosť 27. mája 2013 

v znení jeho dodatkov č. 1 a č. 2, ako aj ďalších vnútorných predpisov univerzity a jej súčastí, 

ktoré sú s týmto štatútom v súlade, ak neodporujú zákonu a ďalším všeobecne záväzným 

právnym predpisom; inak je záväznou a má prednosť právna úprava týchto všeobecne 

záväzných právnych predpisov. 
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(3) Do nadobudnutia účinnosti štatútu univerzity schváleného podľa zákona sa rozsah 

samosprávnej pôsobnosti fakulty, pôsobnosť a spôsob ustanovovania jej orgánov spravuje 

podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účinných do 24. apríla 2022. 

 

(4) Členstvo v správnej rade univerzity, ktoré vzniklo do 24. apríla 2022, zaniká prvým 

ustanovením správnej rady univerzity podľa právnych predpisov účinných od 25. apríla 2022, 

najneskôr však 30. novembra 2022.  

 

(5) Dodatok schvaľuje akademický senát univerzity na návrh rektora. 

 

(6) Dodatok nadobúda platnosť odo dňa jeho registrácie ministerstvom školstva a je účinný 

odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho registrácii ministerstvom školstva. 

 

 

 

 

_____________________________    ___________________________      

doc. JUDr. Peter Varga, PhD., v. r.             prof. PaedDr. René Bílik, CSc., v. r. 

predseda Akademického senátu             rektor 

Trnavskej univerzity v Trnave    Trnavskej univerzity v Trnave 

 

Dodatok schválil na návrh rektora akademický senát univerzity dňa 23. septembra 2022. 

Dodatok nadobudol platnosť jeho registráciou ministerstvom školstva dňa 4. októbra 2022 

a je účinný odo dňa 4. októbra 2022 nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o tejto 

registrácii. 

 


