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Štatút Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne schválený akademickým 
senátom univerzity dňa 17.12.2008 a zaregistrovaný Ministerstvom školstva Slovenskej 
republiky  dňa 16.1.2009 pod č.: CD-2008-25837/54056-1:sekr., ktorý nadobudol  účinnosť 
dňom 13.3.2009 (ďalej len „štatút“) sa mení a dopĺňa takto:  
 
1. V čl. 1 ods. 6. písmeno b) znie:  
„b) iné pedagogické, výskumné, vývojové, hospodársko-správne a informačné pracoviská 
univerzity, ktorými sú 

1. rektorát, v skratke R TnUAD, so sídlom v Trenčíne, Študentská ul. 2, 
2. univerzitná knižnica, v skratke UK TnUAD so sídlom v Trenčíne, ul. Horný Šianec 9, 
3. centrum informačných technológií, v skratke CIT TnUAD so sídlom v Trenčíne, 

Študentská ul. 2, 
4. celouniverzitné pedagogické,  výskumné a vývojové pracoviská  so sídlom 

v Trenčíne, Študentská ul. 2,“. 
 

2. V čl. 8 odsek 4 znie: 
„(4) Funkčné obdobie členov akademického senátu univerzity je štvorročné.“. 
 
3. V čl. 8 odsek 6 znie: 
„(6) Členstvo v akademickom senáte univerzity zaniká 

a) skončením funkčného obdobia člena, 
b) vymenovaním člena do niektorej z funkcií podľa odseku 3, 
c) skončením pracovného pomeru s univerzitou u členov zamestnaneckej časti 

akademického senátu univerzity a prerušením alebo skončením štúdia u členov 
študentskej časti akademického senátu univerzity, 

d) vzdaním sa funkcie člena, a to  dňom uvedenom v písomnom vyhlásení člena 
doručenom predsedovi akademického senátu univerzity, ktorým sa  vzdáva 
členstva, alebo dňom jeho doručenia predsedovi, ak v písomnom vyhlásení nie 
je deň, ktorým sa vzdáva funkcie, uvedený; ak sa členstva vzdáva predseda, 
písomné vyhlásenie o vzdaní sa funkcie doručuje  podpredsedovi akademického 
senátu univerzity, 

e) odvolaním člena z funkcie príslušnou časťou akademickej obce univerzity; 
dôvody odvolania a postup pri voľbe a odvolaní určuje vnútorný predpis 
univerzity (čl. 20 ods. 1 písm. f), 

f) úmrtím člena, 
g) zrušením alebo zlúčením súčastí univerzity, ktorej akademická obec člena 

zvolila.“. 
 
4. V čl. 8 odseky 9 a 10 znejú: 
„(9) Predsedníctvo akademického senátu univerzity tvorí predseda, podpredseda, 1 

zástupca zamestnaneckej časti akademického senátu univerzity za každú fakultu, ktorá 
nie je zastúpená predsedom a podpredsedom, a 1 zástupca študentskej časti 
akademického senátu univerzity. Zastúpenie súčastí v predsedníctve, ktoré nie sú 
fakultami, upravujú Zásady volieb do akademického senátu Trenčianskej  univerzity 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len „zásady volieb do akademického senátu 
univerzity“), ktoré sú vnútorným predpisom univerzity podľa čl. 20 ods. 1 písm. f).  

 
(10) Predseda a podpredseda sú volení akademickým senátom univerzity v tajných 

voľbách a môžu byť odvolaní akademickým senátom univerzity tajným hlasovaním. 
Ďalších členov predsedníctva určia akademické senáty tých fakúlt, ktoré nie sú 
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zastúpené predsedom a podpredsedom. Zastúpenie súčastí, ktoré nie sú fakultami,  
upravujú zásady volieb do akademického senátu univerzity.“. 

 
5. V čl. 8 odsek 15 znie: 
„(15) Podrobnosti o voľbách do akademického senátu univerzity a tvorbe jeho orgánov 

upravujú zásady volieb do akademického senátu univerzity, podrobnosti o rokovaní 
a prijímaní uznesení upravuje Rokovací poriadok akademického senátu Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorý je vnútorným predpisom univerzity  
podľa čl. 20 ods. 1 písm. g).“. 

 
6. V čl. 9 ods. 1  písmeno c)  znie: 
„c)  volí kandidáta na rektora a navrhuje odvolanie rektora z funkcie; návrh predkladá 

ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu (ďalej len „ministrovi“) do 15 dní od 
prijatia rozhodnutia; po odvolaní rektora alebo po predčasnom skončení výkonu jeho 
funkcie z iných dôvodov, navrhuje ministrovi osobu, ktorá má byť poverená výkonom 
funkcie rektora do vymenovania nového rektora; spôsob voľby kandidáta na rektora 
a spôsob prijatia návrhu na jeho odvolanie určuje článok 58 a nasledujúce.“. 

 
7. V čl. 10 odsek 5 znie: 
„(5) Rektor predkladá správnej rade univerzity na schválenie návrh rozpočtu univerzity po 
jeho schválení akademickým senátom univerzity. Zodpovedá za dodržiavanie schváleného 
rozpočtu. V prípade závažného porušenia rozpočtových pravidiel niektorou zo súčastí má 
právo po prerokovaní v kolégiu rektora a v správnej rade univerzity zaviesť na danej 
súčasti mimoriadne opatrenia. Podmienky a spôsob ich uplatnenia upravuje vnútorný 
predpis univerzity [čl. 20 ods. 1 písm. n)].“. 
 
8. V čl. 10 odsek 12 znie: 
„(12) Rektor uzatvára, mení a ruší pracovno-právne vzťahy so zamestnancami univerzity, 
ktorí nie sú zaradení na fakultách, s výnimkou uvedenou v  čl. 29 ods. 1 písm. d).“. 
 
9.  Článok 10  sa dop ĺňa odsekom 13, ktorý znie: 
„(13) Rektor má právo v priebehu akademického roka udeliť rektorské voľno študentom 
a zamestnancom univerzity.“. 
 
10. V čl. 11 ods. 3 písmeno b) znie: 
„b) vzdaním sa funkcie člena, a to  dňom uvedenom v písomnom vyhlásení člena 
doručenom predsedovi vedeckej rady univerzity, ktorým sa  vzdáva členstva,  alebo dňom 
jeho doručenia predsedovi vedeckej  rady univerzity, ak v písomnom vyhlásení nie je deň, 
ktorým sa vzdáva funkcie, uvedený; predseda vedeckej rady univerzitysa funkcie vzdať 
nemôže,“. 
 
11. V čl. 12 ods. 1 písmeno m) znie: 
„m) navrhuje rektorovi udeliť čestný titul „profesor emeritus“ podľa čl. 50 profesorom 
starším ako 70 rokov,“. 
 
12. V čl. 16 sa vypúš ťa odsek 10. 
 
Doterajšie odseky 11 a  12 sa označujú ako odseky 10 a 11. 
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13. V čl. 16 odsek 10 znie: 
„(10) Dekan uzatvára, mení a ruší pracovno-právne vzťahy so zamestnancami zaradenými 
na fakulte, s výnimkou uvedenou v  čl. 29 ods. 1 písm. d). Skončenie pracovno-právneho 
vzťahu s garantom študijného programu musí dekan vopred prerokovať s rektorom.“. 
 
14.  Článok 16  sa dop ĺňa odsekom 12, ktorý znie: 
„(12) Dekan má právo v priebehu akademického roka udeliť dekanské voľno študentom 

fakulty.“. 
 
15. V čl. 29 ods. 1 písmeno d) znie: 
„d) uzatváranie, zmeny a zrušovanie pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, ktorí sú 
pracovnoprávne zaradení na fakulte; v prípade zavedenia mimoriadnych opatrení na danú 
súčasť podľa čl. 10 ods. 5 prechádzajú kompetencie v pracovno-právnych vzťahoch 
v plnom rozsahu na rektora,“. 
 
16. V čl. 40 ods. 1 písmeno l) znie:  
„l)   zmeniť študijný program v rámci toho istého študijného odboru alebo príbuzného 

študijného odboru za podmienok určených v študijnom poriadku,“. 
 
17. V čl. 46  odsek 4 znie:  
„(4) Rektor alebo dekan, ak ide o zamestnanca zaradeného na fakulte, môže prijať 
vysokoškolského učiteľa bez výberového konania len na dobu, ktorá je nevyhnutná na 
zabezpečenie pedagogického procesu počas semestra najviac na jeden rok, a to len do  
pracovného pomeru na kratší pracovný čas.“. 
 
18. V čl. 50 odsek 1  znie:  
„(1) Rektor môže udeliť na návrh vedeckej rady univerzity profesorovi staršiemu ako 70 
rokov po skončení pracovného pomeru, ako jej riadnemu profesorovi, čestný titul „profesor 
emeritus“.“. 
 
19. Za článok 56 sa v časti VIII. vkladá nový článok 56a, ktorý znie :  
 

„Článok 56a 
Vyhlásenie volieb kandidáta na rektora 

 
(1) Voľby kandidáta na rektora vyhlasuje akademický senát univerzity tak, aby sa konali 

v lehote najmenej 90 dní pred uplynutím funkčného obdobia rektora; ak sa výkon 
funkcie rektora skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia, voľba kandidáta na 
rektora sa uskutoční najneskôr do 150 dní od ukončenia výkonu funkcie rektora. 

(2) Voľby kandidáta na rektora riadi volebná komisia, ktorú volí akademický senát 
univerzity zo svojich členov.“. 

 
 
20. Článok 57 znie : 

„Článok 57 
Návrh kandidátov na rektora  

 
(1) Kandidátov na rektora z radov profesorov a docentov majú právo navrhovať členovia 

akademickej obce univerzity a členovia správnej rady univerzity. Návrhy predkladajú 
písomne predsedovi volebnej komisie. 
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(2) Kandidáti navrhnutí podľa odseku 1 vypracujú svoju osobnú charakteristiku a  
programové vyhlásenie, ktoré zverejní volebná komisia na webovej stránke univerzity.  
Kandidáti sú povinní vystúpiť s programovým vyhlásením pred akademickou obcou 
univerzity a akademickým senátom univerzity pred vykonaním voľby.“. 

 
21. V čl. 58 odsek 1 znie: 
„(1) Voľba kandidáta na rektora sa vykoná na zasadnutí akademického senátu univerzity 
za prítomnosti aspoň dvoch tretín všetkých jeho členov. Voľby sú tajné.“. 
 
22. V čl. 58 odseky 3 a 4 znejú:  
„(3) Ak žiaden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov 
akademického senátu univerzity, do druhého hlasovania postupujú prví dvaja kandidáti, 
resp. viacerí pri rovnosti hlasov. V druhom hlasovaní sa za zvoleného považuje ten 
z kandidátov, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov akademického 
senátu univerzity. 
(4) Ak nebol zvolený žiadny kandidát, akademický senát univerzity  vyhlási  ďalšie kolo 
volieb, v ktorom nemôžu kandidovať kandidáti z  predchádzajúceho kola.“. 
 
23. Článok 59  sa dop ĺňa odsekom 6, ktorý znie: 
„(6) Návrh osoby, ktorá má byť po odvolaní alebo po predčasnom skončení výkonu funkcie 

rektora poverená výkonom funkcie rektora do vymenovania nového rektora, predkladá 
predsedovi akademického senátu univerzity písomne ktorýkoľvek člen akademického 
senátu univerzity. Na schválenie návrhu sa primerane použijú ustanovenia odsekov 3 a 
4.“. 

 
24. V čl. 61 odsek 2 znie : 
„(2) Tento štatút a jeho dodatky nadobúdajú platnosť odo dňa ich registrácie 

ministerstvom. Účinnosť nadobúdajú odo dňa doručenia rozhodnutia o ich 
zaregistrovaní univerzite.“. 

 
25. Článok 61 sa dop ĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú :  
„(3) Tento štatút bol schválený akademickým senátom univerzity dňa 17.12.2008. 
(4) Dodatok č. 1 Štatútu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne bol 

schválený akademickým senátom univerzity dňa 26.11.2010.“. 
  
 
 
 
 
 
 
doc. RNDr. Dušan Holý, CSc.                               prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. 
predseda Akademického senátu TnUAD            rekto r TnUAD                                   
      


