
 

D O D A T O K  č. 1 

k Štatútu Trnavskej univerzity v Trnave  

zo dňa 20. mája 2013, ktorý nadobudol účinnosť 27. mája 2013 

 

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 zo 

dňa 20. mája 2013 sa uzniesol na tomto dodatku k Štatútu Trnavskej univerzity v Trnave zo 

dňa 20. mája 2013:  

 

Čl. I 

1. Čl. 14 znie: 

„Čl. 14 

Poradné orgány rektora 

 

(1) Stále poradné orgány rektora univerzity sú 

a) Grémium rektora, 

b) Kolégium rektora, 

c) Študentská rada Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „ŠRTU“), 

d) stále komisie rektora. 

(2) Okrem rektora sú členmi Grémia rektora, ktorých vymenúva a odvoláva rektor, prorektori 

a kvestor. Rektor môže vymenovať do funkcie člena Grémia rektora, ako aj odvolať z tejto 

funkcie, dočasne aj ďalšie osoby, ktoré sa podieľajú významným spôsobom na plnení cieľov 

univerzity a jej poslaní. 

(3) Grémium rektora rokuje o hlavných úlohách univerzity, ktorých riešenie navrhujú 

členovia Grémia rektora spravidla v písomnej forme a pripravuje návrhy a podklady na 

rokovanie Kolégia rektora, akademického senátu univerzity a vedeckej rady univerzity vo 

veciach, ktoré predkladá na rokovanie týchto orgánov univerzity rektor. 

(4) Grémium rektora zasadá spravidla raz do týždňa, okrem týždňa, v ktorom zasadá 

Kolégium rektora; jeho zasadnutia zvoláva a vedie rektor. 

(5) Členmi Kolégia rektora sú členovia Grémia rektora a dekani. 

(6) Kolégium rektora rokuje o hlavných úlohách univerzity a pripravuje podklady pre 

rokovanie akademického senátu univerzity, vedeckej rady univerzity a správnej rady 

univerzity, vo veciach, ktoré predkladá na rokovanie týchto orgánov univerzity rektor. 

(7) Zasadnutí Kolégia rektora sa zúčastňuje predseda akademického senátu univerzity,  

hlavný kontrolór a riaditeľ Kancelárie rektora. Rektor môže na Kolégium rektora prizvať 

riaditeľov súčastí univerzity a ďalšie osoby. 

(8) Kolégium rektora zasadá spravidla raz za mesiac; jeho zasadnutia zvoláva a vedie rektor. 

Písomný záznam z rokovania Kolégia rektora, ktorý sa doručuje všetkým jeho členom, 

zabezpečuje Kancelária rektora. 

(9) ŠRTU sa skladá zo zástupcov študentov, ktorých vymenúva rektor v rovnakom počte za 

každú fakultu so súhlasom študentskej časti akademického senátu univerzity. 

(10) ŠRTU zastupuje priamo záujmy študentov vo vzťahu k rektorovi a Kolégiu rektora. 

(11) Rektor prizýva na zasadnutie Kolégia rektora predsedu ŠRTU pri prerokúvaní záležitostí 

a návrhov týkajúcich sa študentov. Predseda ŠRTU môže k týmto záležitostiam a návrhom 

vyjadrovať a zaujímať stanoviská. Tieto práva predsedu ŠRTU sa nedotýkajú právomocí 

akademického senátu univerzity ani akademických senátov fakúlt. 

(12) Podrobnosti o stálych komisiách upravuje organizačný poriadok univerzity a vnútorné 

predpisy univerzity. Rektor má právo zriadiť komisiu aj ako svoj poradný orgán ad hoc.“ 



 

2. Z čl. 40 ods. 12 sa vypúšťajú slová: „a je splatné posledný pracovný deň kalendárneho 

mesiaca, v ktorom začal príslušný semester“. 

 

 

Čl. II 

 

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

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho registrácii.  

 

 

 

 

 

 

 

prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.          prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

predsedníčka Akademického senátu            rektor 

    Trnavskej univerzity v Trnave            Trnavskej univerzity v Trnave 

 

 

 

Dodatok č. 1 k Štatútu Trnavskej univerzity v Trnave zo dňa 20. mája 2013 bol schválený 

uznesením Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave č. AS TU 12 R-5/17122015 

dňa 17. decembra 2015, nadobudol platnosť dňa 14. januára 2016 a účinnosť dňa 18. januára 

2016. 


