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DODATOK č. 2 

K ŠTATÚTU TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE 

 

Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave podľa § 9 ods. 1 písm. b) 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 a čl. 58 ods. 3 Štatútu Trnavskej univerzity v Trnave sa uzniesol na 

tomto dodatku č. 2 k Štatútu Trnavskej univerzity v Trnave zo dňa 20. mája 2013: 

 

Čl. I 

Siedma časť, čl. 38 a čl. 39, znie: 

 

„SIEDMA ČASŤ 

VNÚTORNÝ SYSTÉM A RADA PRE VNÚTORNÉ HODNOTENIE KVALITY 

VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA 

 

Čl. 38 

Vnútorný systém a pravidlá univerzity v oblasti zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania 

 

(1) Pravidlá univerzity upravujúce jej vnútorný systém zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania (ďalej len „vnútorný systém univerzity“), tvorbu a akreditáciu 

študijných programov a habilitačného konania a inauguračného konania sú záväzné pre všetky 

súčasti a iné organizačné zložky univerzity, ako aj jej orgány, zamestnancov a študentov. 

 

(2) Pravidlá univerzity podľa ods. (1) a všetky vnútorné predpisy univerzity a jej súčastí  

implementujú vo všetkých činnostiach univerzity a v celom rozsahu zák. č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vysokých 

školách“), zák. 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 (ďalej len „zákon o zabezpečení kvality“), 

ďalšie normy právneho poriadku Slovenskej republiky, Štandardy a usmernenia na 

zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ďalej len 

„európske štandardy“), ako aj príslušné dokumenty Slovenskej akreditačnej agentúry pre 
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vysoké školstvo, najmä Štandardy pre vnútorný systém zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania, Štandardy pre študijný program a Štandardy pre habilitačné 

konanie a konanie na vymenúvanie profesorov (ďalej len „štandardy kvality vzdelávania“). 

 

(3) Univerzita trvale zabezpečuje, vyhodnocuje a zlepšuje kultúru kvality vysokoškolského 

vzdelávania, ktorú charakterizuje najmä hodnotová orientácia, internacionalizácia, digitálna 

kompetencia, vedecká integrita, orientácia na študenta a komplexný rozvoj jeho osobnosti, 

spoločenská zodpovednosť, ako aj poskytovanie prenositeľných spôsobilostí.  

 

(4) Univerzita implementuje vo svojej činnosti vlastný koherentný, integrovaný,  

dynamický a funkčný vnútorný systém univerzity. Špecifické podmienky na jednotlivých 

súčastiach univerzity môžu byť prostriedkom zlepšovania vnútorného systému univerzity. 

 

(5) Politiku, postupy a komplexnú úpravu práv a povinností v činnosti univerzity a jej 

súčastí v oblasti zabezpečovania kvality vzdelávania upravuje v súlade so zákonom o vysokých 

školách, zákonom o zabezpečovaní kvality, európskymi štandardmi a štandardmi kvality 

vzdelávania osobitný vnútorný predpis univerzity o vnútornom systéme univerzity, s ktorým sú 

v súlade všetky vnútorné predpisy univerzity.  

 

Čl. 39 

Rada pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania 

 

(1) Zriaďuje sa Rada pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania  

Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „rada pre vnútorné hodnotenie“), ktorá vykonáva 

pôsobnosť ako nezávislá štruktúra univerzity v oblastiach podľa čl. 38. 

 

(2) Pravidlá týkajúce sa tvorby, pôsobnosti a činnosti rady pre vnútorné hodnotenie, najmä 

jej štruktúry a personálneho zloženia, funkčného obdobia a jej členov, nominácií 

a rozhodovania o členstve, funkciách a kompetenciách členov, spôsobu a rozsahu 

rozhodovania, autonómie, výlučnosti a vonkajšej nezávislosti, kompetencií a procedurálnej 

stránky jej činnosti v kontexte činnosti iných orgánov univerzity a jej súčastí, zaistenia 

objektívnosti, nezaujatosti a odbornosti, úpravy vzťahov k iným orgánom a funkcionárom 

univerzity a jej súčastí, ako aj materiálnych, organizačných a finančných podmienok činnosti 

rady pre vnútorné hodnotenie a jej členov upravuje štatút rady pre vnútorné hodnotenie. 
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(3) Členov rady pre vnútorné hodnotenie vymenúva a odvoláva rektor univerzity na 

princípe pomerných nominačných práv rektora univerzity, fakúlt univerzity a akademického 

senátu univerzity, ktoré bližšie upravuje štatút rady pre vnútorné hodnotenie. 

 

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

rektora univerzity a po vyjadrení rady pre vnútorné hodnotenie, alebo na návrh rady pre 

vnútorné hodnotenie, akademický senát univerzity podľa § 15 ods. (1) písm. m) zákona 

o vysokých školách. Prvý štatút rady pre vnútorné hodnotenie schvaľuje na návrh rektora 

univerzity akademický senát univerzity podľa § 15 ods. (1) písm. m) zákona o vysokých 

školách. 

 

(5) Štatút rady pre vnútorné hodnotenie, vrátane jeho zmien a doplnení, nadobúda po 

podpísaní rektorom univerzity, predsedom akademického senátu a predsedom rady pre 

vnútorné hodnotenie platnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia na úradnej výveske univerzity. 

Prvý štatút rady pre vnútorné hodnotenie nadobúda po podpísaní rektorom univerzity a 

predsedom akademického senátu platnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia na úradnej 

výveske univerzity.“ 

 

Čl. II 

Tento dodatok nadobúda platnosť odo dňa registrácie a je účinný odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia o jeho registrácii. 

 

 

 

.......................................................... 

Mgr. Katarína Karabová, PhD. 

predsedníčka Akademického senátu v Trnave Trnavskej univerzity v Trnave 

 

 

.......................................................... 

prof. PaedDr. René Bílik, CSc. 

rektor Trnavskej univerzity v Trnave 
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Dodatok č. 2 k Štatútu Trnavskej univerzity v Trnave zo dňa 20. mája 2013 bol schválený 

uznesením Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave č. AS TU 13R-9/17122020 

dňa 17. decembra 2020, nadobudol platnosť dňa 3. februára 2021 a účinnosť dňa 3. februára 

2021. 


