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Štatút Tren čianskej univerzity Alexandra Dub čeka v Tren číne (ďalej len 
„štatút“) upravuje postavenie, činnos ť, organizáciu a riadenie Tren čianskej 
univerzity Alexandra Dub čeka v Tren číne ako vrcholnej vzdelávacej, vedecko-
výskumnej a technickej ustanovizne. Je vydaný v súl ade so zákonom č. 131/2002 
Z.z. o vysokých školách a o zmene a o doplnení niek torých zákonov ako vnútorný 
predpis Tren čianskej univerzity Alexandra Dub čeka v Tren číne. 
 

Časť I. 
Všeobecné ustanovenia 

 
Článok 1  

 Postavenie univerzity a jej členenie  
 
(1) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len „univerzita“) v skratke 

„TnUAD“ bola zriadená zákonom č. 155/1997 Z. z.. Jej názov bol zmenený zákonom č. 
209/2002 Z.z.. Názov TnUAD v latinskom jazyku znie „Universitas Trenchiniensis 
Alexander Dubček “; v anglickom jazyku „Alexander Dubček University of  Trenčin“.  

(2) Univerzita je právnickou osobou. 
(3) Sídlom univerzity je Trenčín, Študentská 2.  
(4) Univerzita je verejnou vysokou školou.  
(5) Univerzita používa okrúhlu pečiatku so štátnym znakom SR a textom: Trenčianska 

univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne.  
(6) Univerzita sa člení na tieto súčasti: 

a) fakulty 
• Fakulta špeciálnej techniky TnUAD, v skratke FŠT TnUAD so sídlom v Trenčíne, 

Študentská ul. 1. 
• Fakulta mechatroniky TnUAD, v skratke FM TnUAD so sídlom v Trenčíne – 

Záblatie, ul. Pri parku 19. 
• Fakulta priemyselných technológií TnUAD, 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) iné výskumné, vývojové, hospodársko-správne a informačné pracoviská TnUAD 
• Rektorát TnUAD so sídlom v Trenčíne, Študentská ul. 2 
• Univerzitná knižnica TnUAD, v skratke UK TnUAD so sídlom v Trenčíne, ul. 

Horný Šianec 9 
• Centrum informačných technológií TnUAD, v skratke CIT TnUAD so sídlom 

v Trenčíne, Študentská ul. 2 
 

c) účelové zariadenia TnUAD: 
Zoznam účelových zariadení TnUAD (univerzitné jedálne, študentské domovy) je 
uvedený v Organizačnom poriadku TnUAD. 
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(7) Vnútorná organizácia univerzity je uvedená v Organizačnom poriadku TnUAD, ktorý je 
vnútorným predpisom univerzity (čl. 20 ods. 1 písm. e)). 
Vnútorná organizácia súčastí univerzity je bližšie uvedená vo vnútorných predpisoch:   

• Organizačné poriadky fakúlt   
• Organizačný poriadok rektorátu, CIT, UK a ÚZ TnUAD – skrátený názov 

„Organizačný poriadok rektorátu“ 
 (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 univerzity a jej súčastí.  Štruktúru a počet pracovných miest 
všetkých súčastí univerzity okrem fakúlt určuje rektor. Štruktúru a počet pracovných 
miest fakúlt určuje dekan fakulty podľa čl. 29 tohto štatútu. 

 
 

Článok 2 
Poslanie univerzity 

 
(1) Poslaním univerzity, ktorá je súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského 

vzdelávania a spoločného európskeho výskumného priestoru, je rozvíjať harmonickú 
osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju 
vzdelanosti, vedy, kultúry, zdravia pre blaho celej spoločnosti a tým prispievať 
k rozvoju vedomostnej spoločnosti. Napĺňanie tohto poslania je predmetom hlavnej 
činnosti univerzity.  

(2) Hlavnou úlohou univerzity pri napĺňaní jej poslania je poskytovanie vysokoškolského 
vzdelávania a tvorivé vedecké bádanie alebo tvorivá činnosť.     

(3) Univerzita napĺňa svoje poslanie 
a) výchovou odborníkov s najvyšším vzdelaním, s vysokými morálnymi zásadami, 

občianskou a spoločenskou zodpovednosťou, 
b) výchovou v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie a vedením 

študentov k tvorivému, kritickému a nezávislému mysleniu, k zdravému 
sebavedomiu a k národnej hrdosti, 

c) výchovou k zachovávaniu, šíreniu a zveľaďovaniu národného kultúrneho 
dedičstva a kultúr národností v duchu kultúrneho pluralizmu, 

d) rozvíjaním a šírením poznania prostredníctvom vedeckej, výskumnej, vývojovej 
a tvorivej činnosti, 

e) poskytovaním ďalšieho vzdelávania, 
f) vytváraním modelov rozvoja spoločnosti, hospodárstva a kultúry, najmä pre 

potreby štátnych orgánov a územných orgánov, 
g) spoluprácou s orgánmi štátnej správy, vyššími územnými celkami, mestami 

a obcami najmä regiónu a ustanovizňami z oblasti kultúry a hospodárskeho 
života, 

h) rozvíjaním medzinárodnej, najmä európskej spolupráce podporovaním 
spoločných projektov s vysokými školami v zahraničí, mobilitou zamestnancov 
a študentov a vzájomným uznávaním štúdia a dokladov o vzdelaní. 

(4) Univerzita ďalej 
a) plní integrujúcu úlohu pri organizovaní štúdia v rámci jej súčasti,  
b) posilňuje vzájomné vzťahy medzi fakultami, pričom rešpektuje ich špecifické 

rysy a individualitu študenta pri formovaní jeho osobnosti, 
c) usiluje o vyváženie technických, prírodovedných, ekonomických, sociálnych, 

ekologických a humánnych hľadísk vo všetkých oblastiach svojej činnosti, 
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d) spolupracuje s vedecko-výskumnými, vývojovými, podnikateľskými 
organizáciami, orgánmi štátnej a verejnej správy a ďalšími inštitúciami 
Slovenskej republiky, 

e) podporuje a organizuje medzinárodnú spoluprácu a výmenu informácií 
pracovníkov a študentov so zahraničnými organizáciami a inštitúciami, 

f) poskytuje konzultačnú a poradenskú činnosť, najmä pri prenose vedeckých 
poznatkov do praxe, 

g) poskytuje knihovnícke a informačné služby.  
 
 

Článok 3 
Akademická obec univerzity  

 
Akademickú obec univerzity tvoria vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci a ďalší  
zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním, ktorí sú v pracovnom pomere na ustanovený 
týždenný pracovný čas a študenti univerzity.  Členovia akademickej obce majú právo 
navrhovať kandidátov do volieb kandidáta na rektora.  
 
 

Článok 4 
Akademické práva a slobody  

 
(1) Na univerzite sa zaručujú tieto akademické práva a slobody 

a) sloboda vedeckého bádania, výskumu a vývoja a ďalšej tvorivej činnosti, 
b) sloboda vyučovania spočívajúca najmä v otvorenosti rôznym vedeckým 

názorom, vedeckým a výskumným metódam, 
c) právo učiť sa pri zachovaní slobodného výberu štúdia v rámci akreditovaných 

študijných programov a možnosti fakulty, 
d) právo členov akademickej obce voliť orgány akademickej obce a byť do nich 

volení, 
e) právo používať akademické insígnie a znaky a vykonávať akademické obrady, 
f) právo na slobodné vyjadrovanie a zverejňovanie svojich názorov. 

(2) Využívanie akademických slobôd a akademických práv musí byť v súlade so zásadami 
demokracie, humanity, s právnym poriadkom a týmto štatútom. 

(3) Akademická pôda univerzity je nedotknuteľná, okrem prípadov ohrozenia života, 
zdravia, majetku a v prípadoch živelnej pohromy. Akademickú pôdu univerzity tvorí 
priestor vymedzený jej nehnuteľným majetkom, t.j. budovami a pozemkami, ktoré 
univerzita vlastní, spravuje, má v nájme alebo vo výpožičke, alebo kde sa plní  poslanie  
a hlavné úlohy univerzity  alebo jej fakúlt.  Vstup orgánov činným v trestnom konaní na 
akademickú pôdu povoľuje rektor.  

(4) Na akademickej pôde nesmú politické strany a politické hnutia vykonávať politickú 
činnosť a zakladať svoje organizácie. 
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Časť II. 
Systém akademickej samosprávy 

 
Článok 5 

Univerzita ako samosprávna inštitúcia  
 

(1) Univerzita je verejnoprávna a samosprávna inštitúcia. 
(2) O organizácii a činnosti univerzity rozhodujú v rozsahu ustanovenom týmto štatútom 

orgány akademickej samosprávy.  
 
 

Článok 6 
Rozsah samosprávnej pôsobnosti univerzity  

 
(1) Do samosprávnej pôsobnosti univerzity patria 

a) vnútorná organizácia, 
b) určovanie počtu prijímaných uchádzačov o štúdium, určovanie podmienok 

prijatia na štúdium a rozhodovanie v prijímacom konaní, 
c) utváranie a uskutočňovanie študijných programov, 
d) organizácia štúdia, 
e) rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa akademických práv a povinností 

študentov, 
f) určovanie zamerania a organizovanie výskumnej, vývojovej alebo umeleckej 

a ďalšej tvorivej činnosti, 
g) uzatváranie, zmeny a zrušovanie pracovnoprávnych vzťahov a určovanie počtu 

a štruktúry pracovných miest na univerzite, 
h) udeľovanie vedecko-pedagogických titulov „docent“ a  „profesor“, 
i) spolupráca s inými vysokými školami, právnickými osobami a fyzickými 

osobami, a to aj so zahraničnými, 
j) voľba orgánov akademickej samosprávy univerzity, 
k) hospodárenie univerzity a nakladanie s jej majetkom v súlade s týmto štatútom 

(čl.24), 
l) určovanie výšky príspevku študentov na úhradu časti nákladov na štúdium 

(ďalej len „školné“) a poplatkov spojených so štúdiom    
(2) Základom akademickej samosprávy univerzity je akademická obec (čl. 3) univerzity, 

ktorá volí a odvoláva členov akademického senátu univerzity (čl. 8 ods. 2 a 6 písm. e)).  
(3) Podrobnosti o organizácii a činnosti univerzity, ako aj postavenie členov jej 

akademickej obce, upravuje tento štatút a jej ďalšie vnútorné predpisy (čl. 20). 
(4) Fakulty vykonávajú samosprávnu pôsobnosť v rozsahu ustanovenom v čl. 29 tohto 

štatútu.  
 
 

Článok 7 
Orgány akademickej samosprávy univerzity  

 
(1) Orgány akademickej samosprávy univerzity sú : 

a) akademický senát univerzity, 
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b) rektor,  
c) vedecká rada univerzity, 
d) disciplinárna komisia univerzity pre študentov (ďalej len „disciplinárna komisia“). 

(2) Orgány akademickej samosprávy univerzity sú pri svojej činnosti viazané zákonom  
č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, týmto štatútom a ostatnými vnútornými predpismi univerzity. 

(3) Ak postup alebo rozhodnutie orgánu akademickej samosprávy sú v rozpore 
s predpismi uvedenými v predchádzajúcom bode, je tento orgán povinný uviesť svoj 
postup alebo rozhodnutie do súladu s nimi.   

 
 

Článok 8 
Akademický senát univerzity 

 
(1) Akademický senát univerzity sa skladá z volených zástupcov akademickej obce 

univerzity; má najmenej 15 členov, z toho najmenej jednu tretinu tvoria študenti. 
Akademický senát univerzity sa volí tak, aby každá fakulta v ňom bola zastúpená 
rovnakým počtom členov. 

(2) Akademický senát univerzity sa člení na zamestnaneckú časť a na študentskú časť. 
Členov zamestnaneckej časti akademického senátu univerzity volia tajným hlasovaním 
vo  voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce. Členov študentskej časti 
akademického senátu univerzity volia tajným hlasovaním vo voľbách členovia 
študentskej časti akademickej obce.   

(3) Funkcia člena akademického senátu univerzity je nezlučiteľná s funkciou rektora, 
prorektora, dekana, prodekana, kvestora, tajomníka fakulty.  

(4) Funkčné obdobie členov akademického senátu univerzity je najviac štvorročné. 
(5) Zasadnutia akademického senátu univerzity sú verejné. Rektor alebo v jeho zastúpení 

prorektor alebo kvestor má právo vystúpiť na zasadnutí v súlade s rokovacím 
poriadkom akademického senátu, keď o to požiada. Na žiadosť rektora je predseda 
akademického senátu univerzity povinný bezodkladne, najneskôr však do 14 dní, 
zvolať zasadnutie akademického senátu univerzity. Predseda je povinný zvolať 
zasadnutie senátu, aj vtedy, ak o to požiada aspoň jedna tretina jeho členov. Ak tak 
predseda akademického senátu univerzity neurobí, zvolá zasadnutie akademického 
senátu univerzity rektor. 

(6) Členstvo v akademickom senáte univerzity zaniká 
a) skončením funkčného obdobia člena, 
b) vymenovaním člena do niektorej z funkcií podľa ods. 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, 
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), 
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f) úmrtím člena, 
g) zrušením alebo zlúčením súčastí univerzity, ktorej akademická obec člena 

zvolila. 
(7) Ak zaniklo členovi akademického senátu univerzity členstvo pred skončením 

funkčného obdobia podľa ods. 6 písm. b) až f), zvolí príslušná časť akademickej obce 
na uvoľnené miesto nového člena akademického senátu univerzity, ktorého funkčné 
obdobie trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému členstvo zaniklo.  

(8) Orgánmi akademického senátu univerzity  sú predseda, podpredseda, predsedníctvo 
a komisie. 

(9) Predsedníctvo akademického senátu univerzity tvorí predseda, podpredseda a ďalší 
členovia, z toho jeden študent. Každý člen predsedníctva musí byť z inej fakulty 
zastúpenej v senáte podľa ods. 1.   

(10) Predseda a podpredseda akademického senátu univerzity sú volení akademickým 
senátom univerzity v tajných voľbách na dobu štyroch rokov a môžu byť predčasne 
odvolaní akademickým senátom univerzity (ďalej len „senát“) tajným hlasovaním. 
Ďalších členov predsedníctva určia akademické senáty tých fakúlt, ktoré nie sú 
zastúpené predsedom a podpredsedom.  

(11) Predseda zvoláva zasadnutie senátu, pripravuje program, vystupuje za senát        
navonok. Po dobu jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda. 

(12) Senát si vytvára komisie. Predseda komisie je člen senátu, ktorého volí senát. 
Predseda komisie priamo vstupuje do dohodovacieho konania s predkladateľom 
prerokovávaného materiálu. 

(13) Senát je spôsobilý prijímať uznesenia, ak je na jeho rokovaní prítomná nadpolovičná 
väčšina všetkých členov. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná 
väčšina prítomných členov. Pre prijatie štatútu, rozpočtu a vnútorných predpisov je 
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov senátu. Na schválenie návrhu 
rektora týkajúceho sa  majetku, ktorý slúži na plnenie úloh fakulty, a vyjadrenie 
akademického senátu fakulty k týmto návrhom bolo záporné, je potrebná 
dvojtretinová väčšina všetkých členov akademického senátu univerzity.  

(14) Zasadnutie senátu sa koná najmenej päťkrát za akademický rok. Časový plán 
zasadnutí senátu, ako aj stručný záznam z rokovania senátu, vrátane obsahu 
uznesení, sa obvyklým spôsobom zverejňujú.  

(15) Podrobnosti o voľbách do senátu upravujú zásady volieb do akademického senátu 
univerzity, podrobnosti o rokovaní a prijímaní uznesení upravuje rokovací poriadok 
akademického senátu univerzity, ktoré sú vnútornými predpismi univerzity  20 ods. 1 
písm. f) a g). 

 
 

Článok 9 
Pôsobnos ť akademického senátu univerzity  

                                                        
(1) Akademický senát univerzity 

a) schvaľuje návrh rektora na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zrušenie, 
zmenu názvu alebo zmenu sídla fakúlt univerzity po predchádzajúcom vyjadrení 
Akreditačnej komisie (§ 82 ods. 2 písm. d) zákona), 

b) schvaľuje na návrh rektora vnútorné predpisy univerzity podľa čl. 20 ods. 1 
písm. a) až e) a i) až n), na návrh predsedu akademického senátu univerzity 
vnútorné predpisy univerzity podľa čl. 20 ods. 1 písm. f) a g) a na návrh dekana  
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štatút fakulty, študijný poriadok fakulty a pracovný poriadok fakulty, po 
odsúhlasení akademickým senátom fakulty,  

c) volí kandidáta na rektora a navrhuje odvolanie rektora z funkcie; príslušný návrh 
predkladá ministrovi školstva (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 nasl. tohto štatútu.  

d)  schvaľuje návrh rektora na vymenovanie a odvolanie prorektorov, 
e) schvaľuje návrh rektora na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady 

univerzity, 
f) schvaľuje návrh rozpočtu univerzity, ktorý predložil rektor a kontroluje 

hospodárenie  s finančnými prostriedkami univerzity, tým nie je dotknuté právo 
odborovej organizácie kolektívne vyjednávať, 

g) vyslovuje súhlas s návrhom štatútu správnej rady univerzity predloženým 
rektorom; po súhlase akademického senátu univerzity rektor predloží návrh 
štatútu správnej rady  univerzity na schválenie ministrovi, 

h) schvaľuje návrh rektora na  členov správnej rady univerzity a navrhuje ministrovi 
dvoch členov správnej rady univerzity, jedného za zamestnaneckú časť  
a jedného za študentskú časť akademického senátu univerzity,  

i) schvaľuje návrhy rektora na právne úkony podľa § 41 ods. 1 zákona pred ich 
predložením na schválenie správnej rade univerzity,  

j) schvaľuje dlhodobý zámer univerzity (§ 2 ods. 10 zákona) predložený rektorom 
po prerokovaní vo vedeckej rade univerzity a jeho aktualizáciu, 

k) schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení univerzity 
predloženú rektorom, 

l) pred schválením vo vedeckej rade univerzity prerokúva návrh študijných 
programov, ktoré sa nebudú uskutočňovať na fakulte, ale na univerzite, 
predložený rektorom, 

m) schvaľuje podmienky prijatia na štúdium predložené rektorom, ak ich schválenie 
nepatrí do pôsobnosti akademického senátu fakulty, 

n) vyjadruje sa o návrhu rektora na zriadenie, zmenu názvu, zlúčenie, splynutie, 
rozdelenie alebo zrušenie súčastí univerzity, ktoré nie sú fakultami, 

o) vyjadruje sa o podnetoch a stanoviskách správnej rady univerzity k činnosti 
univerzity, 

p) volí zástupcu univerzity do Rady vysokých škôl, 
q) študentská časť akademického senátu univerzity volí zástupcu univerzity do 

Študentskej rady vysokých škôl, 
r) raz za rok podáva akademickej obci univerzity správu o svojej činnosti 

vyvesením na verejne prístupnom mieste a zverejnením na internetovej stránke 
univerzity a 

s) plní iné úlohy podľa zákona.  
(2) Akademický senát univerzity v otázkach uvedených v ods. 1 písm. c), e), h), p) a q) 

rozhoduje tajným hlasovaním a v ostatných otázkach uvedených v ods. 1 rozhoduje 
tajným hlasovaním, ak o tajnom hlasovaní v danej veci rozhodne.  
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Článok 10 
Rektor 

  
(1) Rektor je štatutárnym orgánom univerzity, riadi ju, koná v jej mene a zastupuje ju 

navonok. Rektor za svoju činnosť zodpovedá akademickému senátu univerzity, ak 
zákon neustanovuje inak.  

(2) Rektora vymenúva a odvoláva na návrh akademického senátu univerzity prezident 
Slovenskej republiky1). Návrh akademického senátu univerzity sa predkladá ministrovi, 
ktorý ho predloží prezidentovi republiky. Akademický senát podá návrh na odvolanie 
rektora vždy, ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo mu bol 
uložený nepodmienečný trest odňatia slobody. 

(3) Funkčné obdobie rektora je štvorročné. Tá istá osoba môže vykonávať funkciu rektora 
najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach. Po odvolaní rektora alebo 
po predčasnom skončení výkonu funkcie z iných dôvodov vykonáva do vymenovania 
nového rektora funkciu rektora univerzity osoba poverená ministrom na návrh 
akademického senátu univerzity. 

(4) Rektor zriaďuje, zlučuje, nariaďuje splynutie, rozdeľuje a zrušuje súčasti univerzity po 
vyjadrení akademického senátu univerzity; ak ide o fakulty, robí tak po schválení 
akademickým senátom univerzity. 

(5) Rektor predkladá správnej rade univerzity na schválenie návrh rozpočtu univerzity po 
jeho schválení akademickým senátom univerzity. Zodpovedá za dodržiavanie 
schváleného rozpočtu. V prípade porušenia rozpočtových pravidiel niektorou zo súčastí 
má právo zaviesť mimoriadne opatrenia (krízový manažment). 

(6) Rektor priznáva v študijných odboroch, v ktorých uskutočňuje univerzita alebo fakulta 
študijné programy, vedecko-pedagogický titul „docent“ po rozhodnutí príslušnej 
vedeckej rady.  

(7) Rektor predkladá ministrovi návrhy na vymenovanie profesorov prezidentom 
Slovenskej republiky schválené vo vedeckej rade univerzity (čl. 12 ods. 1 písm. g)). 

(8) Rektor poveruje do zvolenia nového dekana výkonom funkcie dekana osobu na návrh 
akademického senátu fakulty. 

(9) Rektora zastupujú prorektori v ním určenom rozsahu. Prorektorov vymenúva 
a odvoláva po schválení akademickým senátom univerzity rektor. Funkčné obdobie 
prorektorov je štvorročné. Funkciu prorektora možno vykonávať najviac dve po sebe 
nasledujúce obdobia.  

(10) Rektor určuje plat vedúcim súčastí univerzity uvedeným v čl. 1 ods. 6 a ďalším     
zamestnancom univerzity, s ktorými uzatvára pracovnoprávny vzťah.  

(11) Na plnenie úloh univerzity  uzatvára rektor v jej mene zmluvy s inými právnickými 
a fyzickými osobami.  

(12) Rektor uzatvára, mení a ruší pracovno-právne vzťahy so zamestnancami univerzity, 
ktorí nie sú zaradení na fakultách.   

 
Článok 11 

Vedecká rada univerzity  
                                                 
(1) Členov vedeckej rady univerzity vymenúva a odvoláva rektor so súhlasom 

akademického senátu univerzity (čl. 9 ods. 1 písm. e)). Funkčné obdobie členov 
vedeckej rady univerzity je štvorročné. Členmi vedeckej rady univerzity sú významní 

                                                 
1)  Čl. 102 ods. 1 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky 
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odborníci z oblastí, v ktorých univerzita uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú 
alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Pri vymenúvaní jej členov rektor spravidla zohľadňuje 
zastúpenie hlavných študijných odborov a zameranie fakúlt a pracovísk univerzity.  
Najmenej jedna štvrtina a najviac jedna tretina členov vedeckej rady univerzity sú 
osoby, ktoré nie sú členmi akademickej obce univerzity.  

(2) Predsedom vedeckej rady univerzity je rektor, v nevyhnutných prípadoch ho zastupuje 
podpredseda vedeckej rady, ktorého menuje rektor. 

(3) Členstvo vo vedeckej rade zaniká :  
a) uplynutím funkčného obdobia člena, 
b) vzdaním sa funkcie člena, a to  dňom uvedenom v písomnom vyhlásení člena, 

ktorým sa  vzdáva členstva,  alebo dňom jeho doručenia predsedovi vedeckej      
rady, ak v písomnom vyhlásení nie je deň, ktorým sa vzdáva funkcie, uvedený; 
predseda vedeckej rady sa funkcie vzdať nemôže, 

c) odvolaním člena z funkcie, a to dňom nasledujúcom po dni, kedy akademický 
senát univerzity schválil návrh rektora na odvolanie člena vedeckej rady 
univerzity, 

d) skončením výkonu funkcie rektora, s ktorou sa podľa §11 ods. 3 zákona spája  
menovanie rektora za predsedu vedeckej rady univerzity, 

e) smrťou člena. 
(4) Členstvo vo vedeckej rade univerzity je čestné a nezastupiteľné. 
(5) Zasadnutie vedeckej rady univerzity zvoláva rektor najmenej trikrát do roka.  
(6) Vedecká rada univerzity je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná 

väčšina všetkých jej členov. Uznesenie je platné vtedy, ak zaň hlasovala 
nadpolovičná väčšina prítomných členov. 

(7) Podrobnosti o rokovaní vedeckej rady univerzity  upravuje jej rokovací poriadok (čl. 
20 ods. 1 písm. h)).  

 
 

Článok 12 
Pôsobnos ť vedeckej rady univerzity  

                                                 
(1) Vedecká rada univerzity 

a) prerokúva dlhodobý zámer univerzity, 
b) pravidelne, najmenej však raz za rok, hodnotí úroveň univerzity vo vzdelávacej 

činnosti a v oblasti vedy a techniky, 
c) schvaľuje návrh študijných programov, ak ich prerokovanie nepatrí do 

pôsobnosti vedeckej rady fakulty; na rokovanie vedeckej rady univerzity 
o návrhu študijných programov sú prizývaní zástupcovia študentov určení 
študentskou časťou akademického senátu univerzity, 

d) schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať pri štátnych skúškach pre 
študijné programy uskutočňované na univerzite; schvaľuje školiteľov na 
doktorandské štúdium uskutočňované na univerzite, 

e) schvaľuje kritériá na habilitácie docentov a kritériá na vymenovanie profesorov, 
f) prerokúva habilitácie docentov a rozhoduje o ich výsledku v študijných 

odboroch, v ktorých študijné programy uskutočňuje univerzita, 
g) prerokúva a schvaľuje návrhy na vymenovanie profesorov; ak ide 

o vymenovanie profesora v študijnom odbore, v ktorom študijné programy 
uskutočňuje fakulta, robí tak na návrh vedeckej rady fakulty. Ak návrh neschváli, 
vráti ho s vyjadrením vedeckej rade fakulty, 
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h) schvaľuje všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov; ak ide 
o obsadzovanie miest profesorov a docentov na fakulte, robí tak na návrh 
vedeckej rady fakulty, 

i) schvaľuje konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov; ak ide 
o obsadzovanie miest profesorov na fakulte, robí tak na návrh vedeckej rady 
fakulty, 

j) schvaľuje návrhy rektora na obsadzovanie funkcií hosťujúcich profesorov; ak ide 
o obsadzovanie funkcií hosťujúcich profesorov na fakulte, robí tak na návrh 
vedeckej rady fakulty (čl. 48), 

k) udeľuje vedecké hodnosti „doctor scientiarum“ (v skratke „DrSc.“),2) 
l) udeľuje významným domácim aj zahraničným osobnostiam titul „doctor honoris 

causa“ (skratka „Dr.h.c.“), 
m) navrhuje rektorovi univerzity udeliť čestný titul „profesor emeritus“ podľa čl. 50 

profesorom starším ako 65 rokov, 
n) schvaľuje na návrh predsedu vedeckej rady univerzity rokovací poriadok 

vedeckej rady univerzity (čl. 20 ods. 1 písm. h)). 
(2) Vedecká rada univerzity rokuje o otázkach, ktoré jej predloží predseda vedeckej 

rady univerzity alebo o otázkach, na ktorých sa uznesie.  
 
 

Článok 13 
Poradné orgány rektora  

 
(1) Trvalými poradnými orgánmi rektora sú 

a) kolégium rektora, 
b) vedenie, 
c) komisie rektora. 

(2) Členmi kolégia rektora sú prorektori, kvestor, dekani, predseda akademického senátu 
univerzity a predseda odborovej organizácie, prípadne ďalší vedúci zamestnanci 
univerzity, ktorých písomne určí rektor. K prerokovaniu študijných záležitostí rektor 
pozýva zástupcu študentskej časti akademického senátu univerzity. Rektor  môže na 
kolégium prizývať ďalších vedúcich zamestnancov rektorátu pri prerokovaní 
problematiky, ktorú vykonávajú. V prípade neprítomnosti dekana ho na kolégiu rektora 
môže zastúpiť ním písomne poverený  prodekan. 

(3) Členmi vedenia univerzity sú prorektori, kvestor, predseda akademického senátu 
univerzity, prípadne ďalší vedúci zamestnanci univerzity, ktorých písomne určí rektor.  

(4)  Rokovania kolégia rektora a vedenia sa konajú spravidla raz za mesiac. Programy 
rokovaní sa spracovávajú na polrok. Zápis dostávajú všetci ich členovia.  

(5) Rektor môže vytvárať komisie, ktorých predsedom je spravidla prorektor. Komisie sú 
koordinačnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi pre určité oblasti činnosti  
univerzity. 

(6) Poradné orgány rektora vopred prerokovávajú materiály zásadného charakteru pre 
rokovania samosprávnych orgánov univerzity a správnej rady univerzity. 

 

                                                 
2)  Zákon č. 53/1964 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti v znení zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z.z. 
Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti č. 65/1977 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností v znení 
vyhlášky Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti č. 302/1990 Zb. 
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Článok 14 
Správna rada univerzity  

                                               
(1) Správna rada univerzity je orgán, ktorý v rámci pôsobnosti ustanovenej zákonom 

podporuje posilňovanie väzieb univerzity a spoločnosti. 
(2) Správna rada univerzity je orgán, ktorý uplatňuje a presadzuje  verejný záujem 

v činnosti univerzity, najmä v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných 
prostriedkov poskytnutých univerzite štátom. 

(3) Spôsob menovania, činnosť a pôsobnosť správnej rady určuje § 40 a § 41 zákona a 
štatút správnej rady, ktorý po odsúhlasení akademickým senátom univerzity na návrh 
rektora schvaľuje minister. 

  
 

Článok 15 
Prorektori 

 
(1) Prorektori zastupujú rektora  v rozsahu uvedenom v organizačnom poriadku univerzity. 

Prorektori za svoju činnosť zodpovedajú rektorovi. Prorektorov vymenúva a odvoláva 
rektor po schválení akademickým senátom univerzity. Rektora v čase neprítomnosti  
zastupuje v plnom rozsahu rektorom písomne poverený prorektor.  

(2) Funkčné obdobie prorektora je štvorročné a začína plynúť dňom vymenovania. Funkciu 
prorektora možno vykonávať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.  

(3) 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.  

(4) Oblasti vymedzené pre činnosť prorektorov sú najmä vzdelávacia činnosť, 
veda, výskum, medzinárodná spolupráca, rozvoj univerzity, spolupráca 
s praxou, starostlivosť o študentov a zamestnancov univerzity. 

(5) Vo vymedzenej oblasti prorektori koordinujú činnosť prostredníctvom prodekanov 
fakúlt. Za tým účelom sú oprávnení zvolávať porady prodekanov fakúlt a ďalších nimi 
určených zamestnancov univerzity.  

 
 
 

Článok 16 
Dekan fakulty  

 
(1) Dekan je predstaviteľ fakulty, riadi ju, zastupuje a koná v jej veciach.  
(2) Dekana vymenúva a odvoláva na návrh akademického senátu fakulty rektor. Rektor 

vymenuje za dekana kandidáta navrhovaného akademickým senátom fakulty, ak to nie 
je v rozpore so zákonom. Akademický senát fakulty podá návrh na odvolanie dekana 
vždy, ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ak mu bol uložený 
nepodmienečný trest odňatia slobody. 

(3) Z vlastného podnetu môže rektor so súhlasom akademického senátu fakulty odvolať 
dekana, ak dekan 
a) závažným spôsobom neplní svoje povinnosti,  
b) hrubo alebo opakovane porušil vnútorné predpisy univerzity alebo fakulty alebo  
c) vážne poškodil záujem verejnej univerzity alebo fakulty. 
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(4) Ak akademický senát fakulty opakovane nesúhlasí s návrhom rektora na odvolanie 
dekana, môže rektor odvolať dekana so súhlasom akademického senátu univerzity, ak 
bola naplnená najmenej jedna z podmienok podľa odseku 3. 

(5) Dekan zodpovedá rektorovi za : 
a)  činnosť vo veciach, v ktorých koná v mene univerzity podľa § 23 ods1 zákona,  
b)  dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov 

univerzity, všetkých uznesení prijatých samosprávnymi orgánmi univerzity 
a rozhodnutí rektora, 

c) hospodárenie fakulty v rámci rozpočtových limitov fakulty v súlade s jej 
schváleným rozpočtom, ktorý tvoria dotačné a mimodotačné výnosy fakulty, 

d)  hospodárne využívanie zvereného majetku, zdrojov a kapacít univerzity 
v prospech univerzity, hlavne v mimodotačných aktivitách fakulty. 

(6) Dekan 
a) zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a ruší po vyjadrení akademického senátu fakulty 

pracoviská fakulty  
b) je predsedom vedeckej rady fakulty a členom kolégia rektora. 

(7) Funkčné obdobie dekana je štvorročné. Funkciu dekana možno vykonávať najviac dve 
po sebe nasledujúce funkčné obdobia. 

(8) Po odvolaní dekana, alebo po predčasnom skončení funkčného obdobia dekana 
z iných dôvodov, vykonáva jeho  funkciu do vymenovania  nového dekana osoba 
poverená rektorom na návrh akademického senátu  fakulty. Voľba nového dekana sa 
musí začať do jedného mesiaca po odvolaní dekana  alebo po predčasnom skončení 
jeho funkčného obdobia. Dekana počas jeho neprítomnosti zastupuje ním písomne 
poverený prodekan.  

(9) Dekan aspoň raz ročne informuje akademickú obec fakulty o koncepčných zámeroch, 
plnení úloh a stave fakulty.  

(10) Dekan uzatvára dohody o spolupráci so zahraničnými inštitúciami v oblastiach, 
v ktorých fakulta pôsobí. 

(11) Dekan uzatvára, mení a ruší pracovno-právne vzťahy so zamestnancami zaradenými 
na fakulte. Skončenie pracovno-právneho vzťahu s garantom študijného programu 
musí dekan vopred prerokovať s rektorom. 

(12) Dekan zodpovedá za zabezpečovanie vzdelávacieho procesu, vedecko-výskumnej 
a vývojovej činnosti a za rozvoj študijných odborov na fakulte. 

 
 

Článok 17 
Vedúci zamestnanci univerzity  

 
(1) Vedúcimi zamestnancami univerzity sú kvestor a vedúci výskumných, pedagogických, 

vývojových, hospodársko-správnych a informačných pracovísk a účelových zariadení 
univerzity. Ich funkcie sa obsadzujú výberovým konaním podľa zásad upravených vo 
vnútornom predpise univerzity (čl. 20 ods. 1 písm. c)).  

(2) Kvestor zabezpečuje a zodpovedá za hospodársky a administratívny chod univerzity 
a koná v jej mene v rozsahu určenom rektorom. Riadi ekonomicko-prevádzkové 
činnosti a útvary rektorátu určené organizačným poriadkom. Je priamo podriadený 
rektorovi a zodpovedá mu za svoju činnosť.  

(3) Rozsah právomocí a zodpovedností vedúcich zamestnancov univerzity, ktorí nie sú 
zaradení na fakultách, bližšie určí Organizačný poriadok rektorátu.   
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Článok 18 
Rektorát 

 
(1) Rektorát zabezpečuje metodickú, koordinačnú, konzultačnú, poradenskú, kontrolnú 

a evidenčnú činnosť v študijnej, vedeckovýskumnej, ekonomickej, právnej, personálnej 
a sociálnej oblasti a v oblasti  zahraničných stykov a vnútornej správy univerzity a jej 
súčastí.  

(2) Ako hospodársko-správne pracovisko zabezpečuje materiálnu a administratívnu 
činnosť súčastí univerzity, jej samosprávnych orgánov a správnej rady univerzity .  

(3) Rektorát je výkonným pracoviskom, ktoré najmä 
a) v mene univerzity vykonáva činnosti patriace do jej  kompetencie podľa 

organizačného poriadku univerzity, 
b) pripravuje podklady pre rokovania poradných orgánov rektora alebo dekana,  

samosprávnych orgánov univerzity alebo fakulty a správnej rady univerzity 
c) realizuje rozhodnutia samosprávnych orgánov univerzity alebo fakulty 

a správnej rady univerzity. 
(4) Fakulty a ostatné súčasti univerzity sú povinné poskytovať rektorátu potrebné 

podklady, prehľady a informácie v rozsahu a spôsobom, ktorý určí rektor. 
(5) Podrobnosti o organizácii rektorátu, právach a povinnostiach jeho jednotlivých 

organizačných útvarov a jeho organizačnú štruktúru  upravuje Organizačný poriadok 
rektorátu.  

 
 

Článok 19 
Disciplinárna komisia 

 
(1) Disciplinárna komisia univerzity prerokúva disciplinárne priestupky tých študentov 

univerzity, ktorí nie sú zapísaní na žiadnom študijnom programe uskutočňovanom na 
fakulte, a predkladá návrh na rozhodnutie rektorovi.  

(2) Členov disciplinárnej komisie univerzity a jej predsedu vymenúva z radov členov jej 
akademickej obce po schválení akademickým senátom univerzity rektor. Polovicu 
členov tejto komisie tvoria študenti. 

(3) Činnosť disciplinárnej komisie univerzity sa riadi vnútorným predpisom univerzity (čl. 20 
ods. 1 písm k)). 

 
 

Článok 20 
Vnútorné predpisy univerzity  

 
(1) Univerzita vydáva tieto vnútorné predpisy : 

a) štatút univerzity,  
b) študijný poriadok univerzity,  
c) zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest 

vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií 
profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov, 

d) pracovný poriadok univerzity,  
e) organizačný poriadok univerzity,  
f) zásady volieb do akademického senátu univerzity, 
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g) rokovací poriadok akademického senátu univerzity, 
h) rokovací poriadok vedeckej rady univerzity, 
i) štipendijný poriadok univerzity, 
j) disciplinárny poriadok univerzity pre študentov,  
k) rokovací poriadok disciplinárnej komisie univerzity, 
l) smernica o podnikateľskej činnosti,  
m) smernica o určení výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom, 
n) ďalšie vnútorné predpisy, ak tak určuje tento štatút.  

 
(2) Vnútorné predpisy uvedené v bode 1 písm. a) až g) a i) až n) schvaľuje akademický 

senát univerzity; vnútorný predpis uvedený v bode 1 písm. h) schvaľuje vedecká rada 
univerzity.  

(3) Vnútorné predpisy uvedené v odseku 1 písm. a) až c) podliehajú registrácii na 
Ministerstve školstva Slovenskej republiky. 

 
 

Časť III. 
Hospodárenie 

  
Článok 21 

Rozpočet univerzity a finan čné fondy univerzity  
                                                      

 
(1) Na finančné zabezpečenie hlavnej činnosti si univerzita zostavuje rozpočet, 

pozostávajúci  z výnosov a nákladov (ďalej len „rozpočet univerzity“)  na kalendárny 
rok a hospodári na jeho základe. Dotácia pre jednotlivé fakulty a súčasti univerzity sa 
rozdeľuje podľa tých istých pravidiel, podľa ktorých ju prideľuje univerzite MŠ SR. 

(2) Univerzita vykonáva na konci kalendárneho roka vyúčtovanie svojho hospodárenia 
a zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom Ministerstva školstva Slovenskej 
republiky a predloží mu ho v termíne, ktorý určí Ministerstvo školstva Slovenskej 
republiky. 

(3) Výnosmi univerzity sú 
a) dotácie zo štátneho rozpočtu 
b) školné podľa § 92 ods. 4-9 a § 113a ods. 10 zákona 
c) poplatky spojené so štúdiom podľa §92 ods. 10-14 zákona 
d) výnosy z ďalšieho vzdelávania 
e) výnosy z majetku univerzity 
f) výnosy z duševného vlastníctva 
g) výnosy z vlastných finančných fondov 
h) iné výnosy z hlavnej činnosti univerzity. 

(4) Výnosmi univerzity môžu byť aj dotácie z rozpočtov obcí a z rozpočtov vyšších 
územných celkov. 

(5) Nákladmi univerzity sú náklady, potrebné na zabezpečenie jej hlavnej činnosti 
a rozvoja.  

(6) Univerzita môže so súhlasom správnej rady univerzity a akademického senátu 
univerzity používať ako zdroj financovania aj úvery od bánk na výskumnú a vývojovú 
činnosť a na financovanie kapitálových výdavkov. Podmienky na prijatie úveru sú 
uvedené v § 16 ods. 7 a 9 zákona.    
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(7) Univerzita tvorí najmä tieto finančné fondy: 
a) rezervný fond, 
b) fond reprodukcie, 
c) štipendijný fond, 
d) fond na podporu štúdia študentov so zdravotným postihnutím, 
e) fondy podľa osobitných predpisov (napr. sociálny fond). 

(8) Bližšie podrobnosti o tvorbe a použití finančných fondov univerzity a rozdelení zisku 
univerzity sú uvedené § 16a zákona. 

 
 

Článok 22   
Majetok univerzity  

                                                      
(1) Majetok univerzity tvorí súhrn majetkových hodnôt, nehnuteľných vecí, hnuteľných 

vecí, pohľadávok a iných práv a iných hodnôt vyjadriteľných v peniazoch.  
(2) Univerzita využíva majetok, ktorý vlastní, na plnenie úloh vo vzdelávacej, výskumnej, 

vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti. Môže ho využívať aj na podnikateľskú 
činnosť za podmienok stanovených v čl. 23, ako aj na poskytovanie sociálnych služieb 
pre študentov a zamestnancov univerzity. 

(3) Rozsah obstarávania hmotného a nehmotného majetku univerzity, vrátane jeho 
technického zhodnotenia je určený výškou prostriedkov vo fonde reprodukcie, výškou 
prostriedkov získaných z prijatých úverov a objemom kapitálových prostriedkov zo 
štátneho rozpočtu poskytnutých vo forme dotácie podľa § 89 zákona. 

(4) Nakladanie s majetkom univerzity upravuje osobitný predpis3), ak zákon neustanovuje 
inak. Úlohu samosprávneho orgánu pri nakladaní s majetkom univerzity plní 
akademický senát univerzity. Okrem súhlasu akademického senátu univerzity  je pri 
nakladaní s majetkom univerzity podľa osobitného predpisu potrebný aj súhlas 
správnej rady univerzity (§41 zákona). 

(5) Univerzita môže vložiť svoj nehnuteľný majetok ako vklad na účely uzatvorenia zmluvy 
o združení podľa osobitného predpisu,4) len ak dohodnutý účel združenia súvisí 
s činnosťou univerzity; majetok univerzity, ktorého hodnota prevyšuje 200 000,-- Sk, 
možno vložiť len so súhlasom správnej rady univerzity.  

(6) Univerzita nesmie poskytovať úvery, vydávať dlhopisy a vystavovať, akceptovať ani 
avalovať zmenky. Univerzita môže poskytovať svojim študentom pôžičky (§ 101 ods. 3 
zákona). 

(7) Ak dlžník uhradí pohľadávku, ktorú univerzita odpísala, nepovažuje sa táto úhrada za 
plnenie bez právneho dôvodu a dlžník nemá nárok na vrátenie zaplatenej sumy.  

 

 
 

Článok 23 
Podnikate ľská činnos ť                                                     

 
(1) Univerzita môže vykonávať podnikateľskú činnosť.5) V rámci podnikateľskej činnosti 

univerzita vykonáva za úhradu činnosť nadväzujúcu na jej vzdelávaciu, výskumnú, 

                                                 
3 )  Zákon č. 176/2004 Z.z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií .... 
4)  § 829 až 841 Občianskeho zákonníka. 
5)  § 2 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka. 
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vývojovú, liečebno-preventívnu, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť alebo činnosť 
slúžiacu na účinnejšie využitie ľudských zdrojov a majetku. Podnikateľská činnosť 
nesmie ohroziť kvalitu, rozsah a dostupnosť činností napĺňajúcich poslanie univerzity.  

(2) Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Prostriedky získané 
touto činnosťou používa univerzita na plnenie tých úloh, na ktoré bola zriadená. 

(3) Univerzita vedie vo svojom účtovníctve výnosy a náklady spojené s podnikateľskou 
činnosťou oddelene od výnosov a nákladov, spojených s hlavnou činnosťou. Univerzita 
vedie príjmy a výdavky spojené s podnikateľskou činnosťou na samostatných bežných 
účtoch súčastí (podúčet v internom členení pomocou variabilného symbolu). Výnosy 
a náklady z podnikateľskej činnosti nie sú súčasťou rozpočtu univerzity. 

(4) Zisk z podnikateľskej činnosti je zdrojom pre tvorbu finančných fondov univerzity, pre 
pokrytie činnosti univerzity, fakúlt a riešiteľských kolektívov. 

(5) Podrobnosti o vykonávaní podnikateľskej činnosti sú uvedené vo vnútornom predpise 
univerzity (čl. 20 ods. 1 písm. l)).  

 
 

Článok 24 
Hospodárenie univerzity  

 
(1) Univerzita vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.6) 
(2) Finančné prostriedky univerzity sa vedú na účtoch v štátnej pokladnici.7) 
(3) Ročná účtovná uzávierka univerzity musí byť  overená audítorom najmenej raz za tri 

roky.8) 
(4) Univerzita nie je oprávnená na prevzatie ručenia za záväzky inej osoby. Rovnako nie je 

oprávnená uskutočňovať vklady do spoločností, v ktorých sa ručí celým majetkom. 
Univerzita nie je oprávnená vkladať do obchodnej spoločnosti alebo družstva 
nehnuteľnosti, ktoré získala prevodom od štátu a finančné prostriedky získané dotáciou 
zo štátneho rozpočtu podľa § 16 ods. 3 písm. a) zákona. Podmienkou peňažných 
vkladov alebo nepeňažných vkladov do iných právnických osôb je určenie pravidiel 
vnútorným predpisom univerzity.   

(5) Za účelné a efektívne využívanie dotácií a ich zúčtovanie so štátnym rozpočtom a za 
hospodárenie s majetkom univerzity zodpovedá ministrovi rektor. 

 
 

Článok 25 
Ďalšie povinnosti univerzity 

 
(1) Univerzita je povinná 

a) udržiavať a zverejniť formou, ktorú určí Ministerstvo školstva Slovenskej 
republiky (ďalej len „ministerstvo“), zoznam študijných programov, v ktorých 
poskytuje vysokoškolské vzdelávanie, vrátane ich stupňa, formy výučby, 
štandardnej dĺžky štúdia, študijného odboru, do ktorého patria a aktuálne 
informácie o ich akreditácii (ďalej len „zoznam študijných programov univerzity“); 
univerzita zaradí nový študijný program do zoznamu študijných programov 

                                                 
6)  Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
7)  § 2 ods. 2 zákona č. 291/2002 Z.z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
8) Zákon 466/2002 Z.z. o audítoroch a o Slovenskej komore audítorov.  
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univerzity po priznaní práva udeľovať absolventom tohto študijného programu 
akademický titul, 

b) každoročne vypracovať, predložiť ministerstvu a zverejniť výročnú správu 
o činnosti a výročnú správu o hospodárení univerzity v termíne a formou, ktorú 
určí ministerstvo, ako aj návrh svojho rozpočtu na príslušný rok, 

c) vypracovať, prerokovať s ministerstvom a zverejniť dlhodobý zámer univerzity 
v termíne a formou, ktorú určí ministerstvo, 

d) bezplatne poskytovať Akreditačnej komisii a ministerstvu na ich žiadosť 
v určených termínoch informácie potrebné na ich činnosť, 

e) vypracovať súhrnnú informáciu o možnostiach štúdia na univerzite, ktorej 
štruktúru určuje všeobecne záväzný právny predpis ministerstva, 

f) vybavovať sťažnosti podľa osobitného predpisu 9) 
g) pred uzatvorením zmluvy o úvere písomne oznámiť ministerstvu a Ministerstvu 

financií Slovenskej republiky predpokladanú výšku úveru, podrobnosti jeho 
čerpania a splácania a písomne informovať aj o dohodnutých zmenách v zmluve 
najneskôr 15 dní pred uzatvorením dodatku k zmluve o úvere. 

(2) Výročná správa o činnosti univerzity obsahuje najmä 
a) prehľad činností vykonávaných v predchádzajúcom kalendárnom roku 

súvisiacich s plnením poslania univerzity a jej dlhodobého zámeru, 
b) výsledky hodnotení úrovne univerzity vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy a 

techniky vykonaných vedeckou radou univerzity (čl. 12 ods. 1 písm. b), 
c) zmeny vnútorných predpisov a zmeny v orgánoch univerzity, ktoré nastali 

v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roku. 
(3) Výročná správa o hospodárení univerzity obsahuje najmä 

a) ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov, ktoré obsahuje, 
b) výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak bola audítorom overená, 
c) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch, 
d) prehľad rozsahu príjmov a výnosov v členení podľa zdrojov, 
e) vývoj a konečný stav fondov, 
f) stav a pohyb majetku, záväzkov a pohľadávok, 
g) úplný objem výdavkov s vyčlenením nákladov na podnikateľskú činnosť 
h) návrh na rozdelenie zisku univerzity (§16a ods. 2 zákona) alebo na vyrovnanie 

straty (§16a ods. 3 zákona), 
i) ďalšie údaje, ktoré určí správna rada univerzity. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9)  Zákon č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach  
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Časť IV. 
Súčasti univerzity 

 
 

Článok 26 
Organizácia univerzity 

 
(1) Univerzita sa podľa § 21 ods. 1 zákona môže členiť na tieto súčasti 

a) fakulty, 
b) iné pedagogické, výskumné, vývojové, hospodársko-správne a informačné 

pracoviská, 
c) účelové zariadenia. 

(2) Organizáciu univerzity a jej činnosť upravuje tento štatút a organizačný poriadok 
univerzity (čl. 20 ods. 1 písm. e)). Postavenie a úlohy univerzitnej knižnice ako 
informačného pracoviska univerzity upravuje aj osobitný predpis.10) 

(3) Vnútorné predpisy súčastí univerzity musia byť v súlade s týmto štatútom a ostatnými 
vnútornými predpismi univerzity. Spôsob schvaľovania vnútorných predpisov súčastí 
podľa odseku 1 písm. b) a c) upravuje vnútorný predpis univerzity. (čl. 20 ods. 1 písm. 
n)).  

 
Článok 27 

Fakulty univerzity  
 

(1) Fakulta 
a) prispieva k plneniu poslania univerzity a zúčastňuje sa na plnení hlavných úloh 

univerzity vo vymedzenej oblasti poznania, ktorú vyjadruje spravidla jej názov, 
b) rozvíja študijný odbor alebo viacero príbuzných alebo súvisiacich študijných 

odborov a uskutočňuje jeden alebo viac študijných programov v tomto odbore 
alebo odboroch, 

c) vykonáva v súlade so svojím zameraním výskumnú, vývojovú, umeleckú alebo 
ďalšiu tvorivú činnosť. 

(2) Na fakulte sa ustanovujú orgány akademickej samosprávy. 
(3) Fakulta má právo používať vlastné akademické insígnie a konať akademické obrady 

v súlade s vnútornými predpismi a tradíciami univerzity. 
(4) Fakulty zriaďuje, zlučuje, nariaďuje splynutie, rozdeľuje a zrušuje rektor so súhlasom 

akademického senátu univerzity po predchádzajúcom vyjadrení Akreditačnej komisie. 
Obdobne sa ustanovuje názov a sídlo fakulty. 

(5) Novozriadená fakulta je povinná ustanoviť svoje orgány akademickej samosprávy do 
šiestich mesiacov odo dňa zriadenia. Do ustanovenia týchto orgánov vykonávajú 
v nevyhnutnom rozsahu ich pôsobnosti osoby poverené rektorom.  

 
 
 
 

                                                 
10)  Zákon č. 183/2000 Z.z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej 
pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z.z. o Matici slovenskej v znení neskorších 
predpisov. 
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Článok 28 
Samosprávne orgány fakulty 

 
Samosprávnymi orgánmi fakulty sú: 

a) akademický senát fakulty,  
b) dekan,  
c) vedecká rada fakulty,  
d) disciplinárna komisia fakulty pre študentov. 

 
Článok 29 

Rozsah samosprávnej pôsobnosti a práva fakulty  
 

(1) Orgány akademickej samosprávy fakulty majú v súlade s týmto štatútom právo v mene 
univerzity rozhodovať alebo konať v týchto veciach patriacich do samosprávnej 
pôsobnosti univerzity (čl. 6) 

a) určovanie ďalších podmienok prijatia na štúdium a rozhodovanie v prijímacom 
konaní na študijné programy uskutočňované na fakulte, 

b) utváranie nových a uskutočňovanie akreditovaných študijných programov 
uskutočňovaných na fakulte, 

c) rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa akademických práv a povinností 
študentov zapísaných na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných 
na fakulte, 

d) uzatváranie, zmeny a zrušovanie pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, 
ktorí sú pracovnoprávne zaradení na fakulte,  

e) vykonávanie podnikateľskej činnosti (čl. 23) súvisiacej s plnením svojich 
hlavných úloh v rozsahu a za podmienok určených vo vnútorných predpisoch 
univerzity (čl. 20 ods. 1 písm. l) a m)), 

f) spolupráca s inými vysokými školami, právnickými osobami a fyzickými 
osobami, a to aj so zahraničnými, v oblastiach, v ktorých fakulta pôsobí.  

(2) Do samosprávnej pôsobnosti fakulty ďalej patria 
a) vnútorná organizácia fakulty, 
b) prijímanie uchádzačov o štúdium spôsobom určeným v štatúte fakulty (§33 

ods.2 písm. a) zákona), 
c) organizácia štúdia v súlade so študijným poriadkom univerzity, 
d) určovanie zamerania a organizovanie výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo 

ďalšej tvorivej činnosti, 
e) určovanie počtu a štruktúry pracovných miest zamestnancov zaradených na 

fakulte v súlade s potrebami plnenia úloh v oblasti vzdelávania,  vedy, výskumu 
a zabezpečovania administratívneho a hospodárskeho chodu fakulty a v 
závislosti od pridelených finančných prostriedkoch fakulte pre jednotlivé 
rozpočtové obdobia; o náraste počtu pracovných miest vyššom ako 5% oproti 
schválenej štruktúre rozhoduje rektor v súlade s dlhodobým zámerom, 

f) ustanovovanie orgánov akademickej samosprávy fakulty, 
g) nakladanie s finančnými prostriedkami pridelenými fakulte univerzitou 

a s finančnými prostriedkami, ktoré fakulta získala inak na plnenie svojich úloh; 
fakulta sa tiež vyjadruje k nakladaniu s majetkom, ktorý slúži na plnenie jej úloh 
(čl. 22 ods. 2). 
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(3) Zástupcom fakulty je dekan. Zástupcami fakulty, oprávnenými konať v jej mene na 
zverených úsekoch činnosti, sú prodekani a tajomník fakulty. 

(4) Základnými pracoviskami fakúlt sú katedry. Fakulta môže vytvárať aj iné pracoviská 
a účelové zariadenia. 

(5) Organizáciu riadenia, hospodárenia a štúdia na fakulte určuje štatút fakulty, ktorý musí 
byť v súlade s týmto  štatútom. 

 
 

Článok 30 
Katedry  

                                                       
(1) Katedra je základným pedagogickým a vedeckovýskumným pracoviskom. 
 Katedru tvoria 

a) vysokoškolskí učitelia, t.j. profesori, docenti, odborní asistenti, asistenti a lektori, 
ktorí vyučujú na katedre a pracujú v odboroch výskumu a vývoja 
zabezpečovaných katedrou 

b) vedeckí pracovníci, 
c) ostatní zamestnanci,   

(2) Na katedre ďalej môžu pôsobiť 
a) doktorandi v dennej a externej forme štúdia 
b) iné osoby pôsobiace na univerzite na základe záväzkov zo zmlúv, ktorými je 

univerzita viazaná. 
(3) Na čele katedry je vedúci katedry, ktorým je spravidla profesor alebo docent 

príslušného alebo príbuzného vedeckého odboru. Vedením katedry ho  poveruje  
dekan, a to na dobu štyroch rokov.  Iného vysokoškolského učiteľa možno  poveriť 
vedením katedry len do doby, kým dekan poverí funkciou vedúceho katedry profesora 
alebo docenta. Miesto vedúceho katedry sa obsadzuje výlučne na základe výberového 
konania.  

(4) Vedúci katedry je podriadený dekanovi. 
(5) Vedúci katedry v plnom rozsahu riadi katedru, rozhoduje o vnútorných otázkach 

činnosti a organizácie práce katedry. Dbá, aby sa na katedre vytvárali podmienky pre 
úspešnú vedeckú a pedagogickú prácu, vedeckovýskumnú činnosť a dobrú pracovnú 
klímu.  

(6) Vedúci katedry predkladá dekanovi návrhy týkajúce sa 
a) činnosti katedry, najmä študijnej, vzdelávacej a vedeckej, 
b) personálneho zabezpečenia tejto činnosti, vrátane platových a kvalifikačných 

záležitostí zamestnancov katedry,   
c) materiálneho a finančného zabezpečenia tejto činnosti, 
d) organizácie katedry. 

(7) Zásadné veci prerokúva vedúci katedry s jej zamestnancami, prípadne   s ďalšími 
osobami pôsobiacimi na katedre, ktoré sú uvedené v ods.  2 tohto článku. 

(8) Vedúci katedry vo svojej činnosti uplatňuje všeobecne záväzné právne predpisy 
a vnútorné predpisy univerzity 

(9)  Vedúci katedry zodpovedá za svoju činnosť dekanovi.  
(10) Vedúci katedry si môže ustanoviť svojho zástupcu a tajomníka z radov zamestnancov 

katedry. 
 
 
 



 
          
                                                               ON 1-007-01                                                                         Strana 21 z 32  

 

  TL-3-001-01/07 

Článok 31 
Celouniverzitné pracoviská a ú čelové zariadenia univerzity  

 
(1) Celouniverzitné pracoviská univerzity sú vzdelávacie, vedeckovýskumné, vývojové, 

informačné a hospodárske pracoviská. Zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a ruší ich rektor po 
prerokovaní v akademickom senáte univerzity. 

(2) Účelové zariadenia zabezpečujú hlavné činnosti univerzity, starostlivosť o študentov 
a zamestnancov. Zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a ruší ich rektor po vyjadrení 
akademického senátu univerzity.  

(3) Podrobnosti o ich  organizácii a riadení  určuje organizačný poriadok rektorátu (čl. 20 
ods. 1 písm. n)).  

 
 

Článok 32 
Špecializované výu čbové zariadenia 

                                               
(1) Univerzita môže zriaďovať špecializované výučbové zariadenia slúžiace na praktickú 

výučbu v študijných odboroch, ktoré takúto výučbu vyžadujú, a to vo formách určených 
zákonom. 

(2) Špecializovanými výučbovými zariadeniami univerzity môže byť najmä: 
a) zdravotnícke zariadenia (kliniky), 
b) cvičné školy a cvičné školské zariadenia, 
c) vysokoškolský podnik.   

 
 

Časť V.  
Vzdelávacia činnos ť univerzity 

                                               
 

Článok 33 
Štúdium na univerzite 

 
 

(1) Univerzita poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v dennej  a externej forme v troch 
stupňoch: 

a) bakalársky študijný program, 
b) inžiniersky,  magisterský študijný program, 
c) doktorandsky študijný program. 

(2) Univerzita môže poskytovať aj iné druhy vzdelávacích aktivít, akými sú ďalšie 
vzdelávanie, rôzne kurzy a podobne. 

(3) O štúdium na univerzite sa môžu uchádzať občania Slovenskej republiky, občania 
členského štátu  a občania tretích štátov, ak majú úplné stredné vzdelanie alebo úplné 
stredné odborné vzdelanie a preukážu potrebnú spôsobilosť pre toto štúdium úspešne 
absolvovaným prijímacím konaním. Uchádzač sa stáva študentom dňom zápisu. 

(4) Kritériá pre určenie potrebnej spôsobilosti a spôsob jej overovania schvaľuje na návrh 
rektora akademický senát univerzity, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, 
kritériá na návrh dekana schvaľuje akademický senát fakulty.  
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(5) Štúdium na univerzite obsahovo prebieha v rámci akreditovaného študijného 
programu.  

(6) Študijný program musí vychádzať z niektorého zo základných študijných odborov. 
(7) Pri príprave a uskutočňovaní študijných programov treba dbať na efektívne využívanie 

zdrojov s rešpektovaním univerzitného princípu. 
(8) Študijný program je konkretizovaný v študijných plánoch. 
(9) Univerzita poskytuje vysokoškolské vzdelanie v študijných odboroch a podľa 

akreditovaných študijných programov. 
(10) Študijný program možno uskutočňovať aj v kombinácii dvoch študijných odborov, a to 

alebo formou medziodborového štúdia alebo kombináciou hlavného a vedľajšieho 
študijného odboru (§ 51 ods. 5 zákona). 

(11) Štúdium v jednom akademickom roku sa člení na dva semestre. 
(12) Podrobnosti o bakalárskom, inžinierskom, magisterskom a doktorandskom študijnom 

programe určuje študijný poriadok univerzity (čl. 20 ods. 1 písm. b)). 
 
  

Článok 34 
Uskuto čňovanie študijných programov  

 
(1) Univerzita uskutočňuje akreditované študijné programy v súlade s priznanými právami 

udeľovať ich absolventom zodpovedajúce akademické tituly.  
(2) Koordináciou obsahovej prípravy a vyhodnocovaním bakalárskeho, inžinierskeho, 

magisterského a doktorandského študijného programu sú poverení garanti alebo rada 
garantov študijného programu.  

(3) Garant študijného programu je zodpovedný za kvalitu vzdelávacieho procesu v rámci 
študijného programu. 

(4) Garantom alebo členom rady garantov môže byť len riadny profesor alebo docent, 
ktorý pôsobí na univerzite na ustanovený týždenný pracovný čas. 

(5) Garanti pre bakalárske študijné programy sa vyberajú z radov docentov, garanti pre 
inžinierske, magisterské a doktorandské študijné programy z radov riadnych 
profesorov.  

(6) Doktorandské štúdium v danom študijnom odbore sleduje a hodnotí odborová komisia 
(§ 54 ods. 17 zákona).  

(7) Práva, povinnosti, zloženie a činnosť odborovej komisie upravuje vnútorný predpis 
univerzity (čl. 20 ods. 1 písm. b)).  

 
 

Článok 35 
Prijímanie na štúdium  

 
(1) Univerzita 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 univerzity alebo dekana fakulty 
schváleného akademickým senátom fakulty, ak sa študijný program uskutočňuje na 
fakulte, pričom vychádza z dlhodobého zámeru univerzity, rozvojových programov 
fakúlt a  personálnych a materiálnych možností.  

(2) Ak splní podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu väčší počet 
uchádzačov, prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopností na 
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štúdium podľa podmienok určených univerzitou alebo fakultou, ak sa študijný program 
uskutočňuje na fakulte.  

(3) Na štúdium v jednom akademickom roku môže univerzita prijať na externú formu 
štúdia najviac taký počet uchádzačov o štúdium, aký prijme v príslušnom akademickom 
roku na dennú formu štúdia; v počte uchádzačov o štúdium prijatých na externú formu 
štúdia sa nezohľadňujú uchádzači o štúdium, ktorí v čase podania prihlášky na štúdium 
vykonávajú prácu vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu alebo sú 
v štátnozamestnaneckom pomere alebo v služobnom pomere podľa osobitných 
predpisov. 

(4) Podrobnosti prijímania študentov na štúdium upravuje  vnútorný predpis univerzity (čl. 
20 ods. 1 písm. b)). 

 
 

Článok 36 
Podmienky štúdia cudzincov 

 
(1) Cudzinci môžu študovať na univerzite 

a) ako študenti podľa zákona o vysokých školách, 
b) na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, 
c) na základe dohôd o spolupráci uzatváraných v rámci medzinárodných 

programov, programov Európskej únie pre akademickú mobilitu,  
d) na základe dohôd so zahraničnými vysokými školami, 
e) ako účastníci vzdelávacej aktivity v rámci ďalšieho vzdelávania. 

(2) Rektor alebo dekan fakulty, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, môže 
v prípade, že má odôvodnené pochybnosti o schopnosti uchádzača podľa ods. 1 písm. 
a) študovať v študijnom programe uskutočňovanom v slovenskom jazyku, stanoviť, že 
súčasťou prijímacej skúšky je overenie znalosti slovenského jazyka; to neplatí, ak 
medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, stanoví inak. 

(3) Pri zápise cudzinec preukazuje splnenie podmienok pre pobyt na území Slovenskej 
republiky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. 

(4) Od cudzincov, ktorí nie sú občanmi členského štátu alebo nemajú trvalý pobyt v 
členskom štáte, môže univerzita požadovať školné v osobitnej výške aj počas 
štandardnej dĺžky štúdia. Ak ide o študentov študujúcich v rámci medzištátnych zmlúv, 
školné a poplatky spojené so štúdiom sa riadia ustanoveniami týchto zmlúv. 

(5) Podmienky pre prijatie na štúdium podľa ods. 1 písm. b), c) a d) a štúdium takto 
založené sa riadi príslušnou zmluvou. 

(6) Podrobnosti o štúdiu cudzincov podľa ods. 1 písm. b), c) a d) upravuje vnútorný 
predpis univerzity (čl. 20 ods. 1 písm. b)).  

 
 

Článok 37 
Výmena študentov 

 
(1) Zásady a pravidlá výmeny študentov stanovia dohody o spolupráci uzavreté podľa čl. 6 

ods. 1 písm. i) tohto štatútu. 
(2) Podrobnejšie podmienky výberu študentov univerzity pre účasť na výmene študentov 

stanoví rektor alebo dekan fakulty, ak ide o študenta fakulty. Stanovené podmienky sa 
zverejňujú na úradných výveskách. 
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Článok 38 
Oceňovanie študentov  

 
Rektor alebo dekan môže študentovi udeliť pochvalu, cenu alebo dar. Pravidlá pre ich 
udeľovanie určí vnútorný predpis univerzity alebo fakulty (čl. 20 ods. 1 písm. n)). 
 
 

Článok 39 
Sociálna podpora študentov  

                                                       
(1) Systém sociálnej podpory študentov univerzity tvoria 

a) štipendiá, 
b) stravovanie, 
c) ubytovanie, 
d) športová a kultúrna činnosť 
e) pôžičky. 

(2) Každý študent univerzity má právo uchádzať sa o systém sociálnej podpory, ak spĺňa 
podmienky predpísané na ich poskytovanie. 

(3) Ak počet uchádzačov o niektorú z nenárokových služieb prekročí možnosti univerzity, 
služba sa poskytne len uchádzačom podľa kritérií vopred určených univerzitou.  

(4) Pravidlá pre poskytovanie štipendií, vrátane konania  o žiadostiach určuje vnútorný 
predpis univerzity (čl. 20 ods. 1 písm. i)). 

(5) Ubytovanie a stravovanie študentov univerzity v študentských domovoch sú založené 
na zmluvnom základe medzi študentom a ubytovacím zariadením. 

(6) Zásady pre rozdeľovanie miest v ubytovacích zariadeniach pre študentov univerzity, 
vrátane otázok samosprávy, sú stanovené ubytovacím poriadkom študentského 
domova.  

(7) Študenti univerzity sa môžu stravovať v študentských jedálňach univerzity.  
(8) Univerzita vytvára podmienky pre rozvoj športových aktivít študentov.. 
(9) Univerzita v rámci svojich možností poskytuje osobitnú podporu pri vysokoškolskom 

štúdiu a špeciálnej športovej činnosti študentom so zdravotným postihnutím. 
(10) Poskytovanie pôžičiek zo Študentského pôžičkového fondu sa riadi osobitnými 

predpismi (§ 101 ods. 1 zákona). 
(11) Univerzita môže svojim študentom v dennom štúdiu poskytovať pôžičky zo 

štipendijného fondu. Podrobnosti určuje vnútorný predpis univerzity (čl. 20 ods. 1 
písm. i)). 

 
Článok 40 

Práva a povinnosti študenta, disciplinárny priestup ok  
 

(1) Práva študenta sú najmä: 
a)  študovať študijný program, na ktorý bol prijatý, 
b)  utvoriť si študijný plán podľa pravidiel študijného programu (§ 51 ods.  
      4 písm. g) zákona), 
c)  zapísať sa do ďalšej časti študijného programu, ak splnil povinnosti určené   
študijným programom alebo študijným poriadkom, 
d)  pri rešpektovaní časových a kapacitných obmedzení daných študijným poriadkom  
a študijným programom zvoliť si tempo štúdia, poradie absolvovania jednotiek 
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študijného programu pri zachovaní ich predpísanej nadväznosti a zvoliť si učiteľa pri 
predmete vyučovanom viacerými učiteľmi, 
e)  v rámci svojho štúdia uchádzať sa aj o štúdium na inej vysokej škole, a to aj  
v zahraničí, 
f) zúčastňovať sa na výskumnej, vývojovej alebo umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti 
univerzity, 
g)  zúčastniť sa na zakladaní a činnosti nezávislých združení pôsobiacich na 
akademickej pôde (spolkov, zväzov, stavovských združení) v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, 
h)  aspoň raz ročne mať možnosť formou anonymného dotazníka vyjadriť sa o kvalite 
výučby a o učiteľoch, 
i)  slobodne prejavovať názory a pripomienky k vysokému školstvu, 
j)  na informačné a poradenské služby súvisiace so štúdiom a s možnosťou uplatnenia 
absolventov študijných programov v praxi, 
k)  ak sa na neho vzťahuje povinnosť uhradiť školné podľa § 92 ods. 5 zákona, 
rozhodnúť sa, v ktorom študijnom programe bude v príslušnom akademickom roku 
študovať bezplatne, ak má na bezplatné vysokoškolské štúdium nárok, 
l)   zmeniť študijný program v rámci toho istého študijného odboru alebo kombinácie 
študijných odborov za podmienok určených v študijnom poriadku, 
m) na podávanie sťažností a preskúmanie rozhodnutí vydávaných univerzitou  
v prijímacom konaní a v študijnom procese. 

(2) Povinnosti študenta sú najmä: 
a)  chrániť a hospodárne využívať majetok, prostriedky a služby univerzity, 
b)  uhrádzať školné a poplatky spojené so štúdiom podľa zákona a podľa organizačnej 
smernice – Určenie výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom na univerzite, a 
to výlučne a priamo univerzite a pravdivo uviesť skutočnosti rozhodujúce na ich 
určenie, 
c)  oznámiť univerzite alebo fakulte, ak je zapísaný na študijný program uskutočňovaný 
na fakulte, adresu určenú na doručovanie písomností, 
d)  osobne sa dostaviť na písomné predvolanie rektora, dekana alebo nimi povereného 
zamestnanca univerzity alebo fakulty na prerokovanie otázok týkajúcich sa priebehu 
alebo skončenia jeho štúdia, alebo súvisiacich s jeho právami a povinnosťami, 
e)  písomne oznámiť univerzite alebo fakulte, ak je zapísaný na študijný program 
uskutočňovaný na fakulte, rozhodnutie podľa § 70 ods. 1 písm. k) zákona do 30. 
septembra príslušného akademického roka, 
f) dodržiavať vnútorné predpisy univerzity a jej súčastí, 
g) plniť si študijné povinnosti vyplývajúce zo študijného programu, ktorý študuje, a zo   
študijného poriadku. 

(3) Ak študent zavinene poruší právne predpisy alebo vnútorné predpisy univerzity a jej 
súčastí, dopustí sa disciplinárneho priestupku. Postihy študentov za disciplinárne 
priestupky a disciplinárne konanie  upravuje vnútorný predpis univerzity (čl. 20, ods. 1 
písm. j). 

 
Článok 41 

Školné a poplatky spojené so štúdiom 
                                                         

 
(1) Zásady určovania školného a poplatkov za štúdium upravuje § 92 zákona a vnútorný 

predpis univerzity  (čl. 20 písm. m)). 
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(2) Školné určuje rektor; pre študijné programy uskutočňované na fakulte rektor určí ročné 
školné na návrh dekana fakulty. 

(3) Výšku poplatkov za: 
a) materiálne zabezpečenie prijímacieho konania, 
b) vydanie dokladov o štúdiu a dokladov o absolvovaní štúdia, ak sú požadované 

v cudzom jazyku, 
c) vydanie kópií dokladov o štúdiu a jeho absolvovaní  

 určuje rektor.  
(4) Školné a poplatky sa uhrádzajú poštovým peňažným poukazom alebo bezhotovostne 

prevodom na účet zverejnený na internetovej stránke TnUAD – www.tnuni.sk. Doklad 
o úhrade školného z dôvodu prekročenia štandardnej dĺžky štúdia alebo štúdia dvoch 
a viac študijných programov v tom istom stupni súbežne  je študent povinný predložiť 
referátu akademických činností univerzity/fakulty vždy do 15. novembra príslušného 
akademického roka; študent študijného programu v  externej forme štúdia predloží 
doklad o úhrade školného pri zápise.  So súhlasom akademického senátu univerzity 
môže rektor zmeniť termíny splatnosti školného. 

(5) Rektor môže na základe žiadosti študenta školné a poplatky podľa ods. 2 a 3 znížiť 
alebo odpustiť, alebo odložiť termíny ich splatnosti. Pri rozhodovaní zohľadňuje 
stanovisko dekana fakulty, študijné výsledky študenta, jeho sociálnu a zdravotnú 
situáciu a iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa  podľa vnútorného predpisu 
univerzity (čl. 20 ods. 1 písm. m)). 

(6) Pri zmene alebo odložení termínu splatnosti školného podľa ods. 4 a 5 tohto článku 
predloží študent  doklad o úhrade školného do zmeneného alebo odloženého termínu. 

 
 

Článok 42 
Doručovanie písomností študentom  

                                                       
Doručovanie písomností študentom upravuje vnútorný predpis univerzity (čl. 20 ods. 1 
písm. b)). 
 

Článok 43 
Celoživotné a ďalšie vzdelávanie  

                                                        
(1) Vzťahy pri poskytovaní celoživotného a ďalšieho vzdelávania  upravuje osobitný 

zákon11) . Realizujú sa na zmluvnom základe. 
(2) Pravidlá pre prípravu, schvaľovanie a uskutočňovanie vzdelávacích programov 

celoživotného a ďalšieho vzdelávania, pre výber  uchádzačov a pre určenie výšky 
poplatku stanovuje vnútorný predpis univerzity (čl. 20 ods. 1 písm. n)). 

 
 

Článok 44 
Register študentov  

                                                         
(1) Register študentov príslušnej súčasti vedie jej referát akademických činností, ktorý je 

metodicky riadený oddelením akademických činností univerzity. 

                                                 
11)  Zákon č.  386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších zákonov 
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(2) Do registra študentov sa zaznamenávajú údaje uvedené v § 73 ods. 2 a 3 zákona. 
(3) Zamestnanci univerzity pri práci s registrom sú povinní dodržiavať príslušné právne 

predpisy o ochrane osobných údajov12) .   
(4) Podrobnosti o registri študentov sú uvedené v § 73 zákona. 
 
 

Časť VI. 
Zamestnanci univerzity 

 
Článok 45 

Zamestnanci univerzity  

 
(1) Na univerzite ako zamestnanci pôsobia vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci 

a ostatní zamestnanci. 
(2) Zamestnanci univerzity, ktorých pracovno-právne vzťahy sa riadia zákonom o výkone 

práce vo verejnom záujme, nesmú uprednostňovať pri výkone svojej práce osobný 
záujem pred verejným záujmom13). 

 
 

Článok 46 
Pracovnoprávne vz ťahy vysokoškolských u čiteľov  

 
(1) Pracovnoprávne vzťahy vysokoškolských učiteľov  sa riadia zákonom č.131/2002 Z.z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 552/2003 
Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme, zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  a  Zákonníkom práce .  

(2) Pracovný pomer vysokoškolských učiteľov univerzity na ustanovený týždenný pracovný 
čas sa uzatvára len na základe výberového konania.  

(3) Pracovný pomer na miesto vysokoškolského učiteľa, ktorý nemá vedecko-pedagogický 
titul „profesor“ ani „docent“, možno uzavrieť na základe jedného výberového konania 
najdlhšie na 5 rokov. 

(4) Rektor alebo dekan 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. 

                                                                   
 
 

Článok 47 
Udeľovanie vedecko-pedagogického titulu profesor a doce nt 

 
Podrobnosti o udeľovaní vedecko-pedagogických titulov profesor a docent upravuje §76 
zákona. 
 
 

                                                 
12)  Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 
13) § 1, 2 a 9 zák. č. 552/2003 z.z. o výkone práce vo verejnom záujme 
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Článok 48 
Hosťujúci profesori 

 
(1) Vysokoškolskí učitelia domácich a zahraničných vysokých škôl, ktorí spĺňajú odborné 

a morálne kritériá, môžu byť  na univerzite zaradení vo funkcii  hosťujúceho profesora  
po dobu nepresahujúcu  dva roky.  

(2) Do funkcie hosťujúceho profesora môže byť  zaradený aj významný odborník  
z praxe, ktorý spĺňa odborné, pedagogické a morálne kritériá kladené na profesora.   

(3) Hosťujúci profesori  majú práva a povinnosti členov akademickej obce. 
 
 

Článok 49 
Titul „doctor  honoris causa“  

 
Udeľovanie  titulov „doctor honoris causa“  (v skratke „Dr.h.c.“) upravuje Štatút udeľovania 
čestného titulu Dr.h.c., ktorý je vnútorným predpisom univerzity (článok 20 ods. 1 písm. n)). 
 
 

Článok 50 
Profesor emeritus  

 
(1) Rektor môže udeliť na návrh vedeckej rady univerzity profesorovi staršiemu ako 65 

rokov po skončení pracovného pomeru, ako jej riadnemu profesorovi, čestný titul 
„profesor emeritus“. 

(2) Univerzita umožní emeritným profesorom prístup na univerzitu a primeranú účasť na 
činnostiach univerzity. 

 
     

Článok 51 
Interné hodnotenie činnosti 

 
(1) Podkladom k internému hodnoteniu univerzity ako celku sú hodnotenia fakúlt a ďalších 

súčastí univerzity, tvorené sebahodnotením študentov a zamestnancov, partnerským 
hodnotením medzi zamestnancami a študentmi, hodnotením zamestnancov priamym 
nadriadeným a študentov vyučujúcimi, hodnotením vyučujúcich študentmi a 
hodnotením inými zainteresovanými stranami  (správna rada, akademický senát, 
verejná správa, zamestnávatelia absolventov atď.). 

(2) Systém interného hodnotenia  činností univerzity upraví vnútorný predpis univerzity 
(článok 20 ods. 1 písm. n)). 
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Časť VII. 
Akademické insígnie a obrady 

 
Článok 52 

Akademické insígnie a znaky  
 

(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 univerzity 
a fakúlt. 

(3) Akademickými insígniami univerzity sú :                    
a)   žezlá rektora, prorektora, dekana  
b) rektorská, prorektorské, dekanské a promótorské reťaze a reťaze Dr.h.c.     

s medailami 
(4) Pravidlá pre  používanie insígnií a talárov upraví vnútorný predpis univerzity (článok 20 

ods. 1 písm. n)).   
(5) Znak univerzity tvorí kruh s  nápisom „UNIVERSITAS TRENCHINIENSIS“ po jeho 

obvode a písmenami  „T“ a „U“ uprostred. Z písmena „T“, ktoré  symbolizuje mesto 
Trenčín ako sídlo univerzity a má tvar stromu, vyrastajú štyri lipové lístky predstavujúce  
štyri  fakulty zriadené pri vzniku univerzity. Na jeho konároch je umiestnená štylizovaná 
kresba Trenčianskeho hradu. Písmeno „T“ je vsadené do  písmena „U“ symbolizujúce  
univerzitu. Písmená „T“ a „U“ sú súčasne začiatočné písmená názvu univerzity.  

(6) Znak používa univerzita na označenie svojej externej dokumentácie, t.j. diplomov, 
vysvedčení, osvedčení, publikácií, tlače, potvrdení a ďalšej korešpondencie. 

 
 

Článok 53 
Taláre  

 
(1) Taláre sa používajú pri akademických obradoch, pri slávnostných zasadnutiach 

vedeckých rád a pri ďalších významných príležitostiach univerzity  a fakúlt.  
(2) Taláre sú slávnostným oblečením, ktorých vzhľad sa odlišuje podľa príslušnosti 

k súčasti univerzity a zastávanej funkcie.  
(3) Univerzitné taláre sú oprávnení používať : 

a) rektor a prorektori, 
b) dekani a prodekani, 
c) predsedovia  akademických senátov  
d) osoby, ktorým vedecká rada univerzity udeľuje ocenenie „doctor honoris causa“, 
e) osoby, ktoré pre akademický obrad určí rektor univerzity alebo dekan fakulty a  
f) pedeli. 

 
Článok 54 

Akademické obrady  
 

(1) Akademické obrady sú vyjadrením zachovávania tradícií. Ich súčasťou je zloženie 
akademického sľubu. 
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(2) Medzi akademické obrady patrí : 
a) imatrikulácia – slávnostné prijatie nových študentov do akademickej obce, 
b) promócia – slávnostné udelenie  akademických titulov  
c) slávnostné odovzdávanie vymenúvacích dekrétov docentom, 
d) inaugurácia – slávnostné uvedenie rektora a dekana do funkcie. 

(3) Počas akademických obradov sa povinne používajú oslovenia : 
a) rektora „Magnificencia“, 
b) dekana „Spectabilita“, 
c) promótora, prorektorov a prodekanov „Honorabilita“. 

 (4) Konanie akademických obradov upraví vnútorný predpis univerzity (článok 20 ods. 1 
písm. n)). 
 
 

Článok 55 
Promócie, imatrikulácie a inaugurácie  

 
(1) Promócie  absolventov všetkých stupňov vysokoškolského štúdia, ako aj absolventov 

rigorózneho konania  sa konajú za účasti rektora alebo prorektora, dekana 
a prodekanov a predsedu akademického senátu univerzity alebo fakulty.  

(2) Imatrikulácie študentov sa konajú za účasti rektora alebo prorektora, dekana 
a prodekanov fakulty a predsedu akademického senátu  univerzity alebo fakulty. 

(3) Imatrikulačný sľub upraví vnútorný predpis univerzity (článok 20 ods. 1 písm. n)).  
 
 

Článok 56 
Medaily univerzity a fakúlt  

 
(1) Univerzita a fakulty majú právo udeľovať medaily osobám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj 

univerzity alebo fakulty, vedy, vzdelanosti alebo demokracie.  
(2) Podrobnosti o udeľovaní medailí upravujú vnútorné predpisy univerzity (článok 20 ods. 

1 písm. n)) alebo fakulty. 
 
 

Časť VIII. 
 

Voľba kandidáta na rektora, 
spôsob prijatia návrhu na odvolanie rektora 

                                                 
 

Článok 57 
Návrh kandidátov na rektora 

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

navrhovať členovia akademickej obce univerzity a členovia správnej rady univerzity. 
Návrhy predkladajú prostredníctvom katedier, pracovísk, študentských parlamentov 
a akademických senátov fakúlt,  celouniverzitných pracovísk a akademického 
senátu univerzity.  
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(2) Kandidáti navrhnutí podľa ods. 1  vypracujú krátke programové vyhlásenie, 
s ktorým pred vykonaním voľby majú povinnosť vystúpiť pred akademickou obcou 
univerzity a akademickým senátom univerzity. 

 
 
 

Článok 58 
Voľba kandidáta na rektora 

 
(1) Voľba kandidáta na rektora sa vykoná na neverejnom zasadnutí akademického 

senátu univerzity za prítomnosti aspoň dvoch tretín jeho členov. Voľby sú tajné. 
(2) Za zvoleného sa považuje ten z kandidátov, ktorý získal v prvom hlasovaní 

nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov akademického senátu univerzity. 
(3) Ak žiaden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov 

senátu, do druhého hlasovania postupujú prví dvaja kandidáti, resp. viacerí pri 
rovnosti hlasov. V opakovanej voľbe sa za zvoleného považuje ten z kandidátov, 
ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov akademického senátu 
univerzity. 

(4) Ak v prvom kole volieb nebol zvolený žiadny kandidát, akademický senát univerzity  
vyhlási druhé kolo volieb, v ktorom nemôžu kandidovať kandidáti z prvého kola. 

(5) Akademický senát univerzity vytvorí na čas volieb spomedzi svojich členov volebnú 
komisiu,  ktorej  poslaním je kontrola regulárnosti predvolebnej kampane 
kandidátov, dohľad nad priebehom volieb a písomné overenie správnosti výsledkov 
hlasovania.  

 
 

Článok 59 
Návrh na odvolanie rektora 

 
Akademický senát univerzity rokuje o návrhu na odvolanie rektora, ak o to písomne 
požiada aspoň jedna tretina jeho členov alebo jeho predsedníctvo. Návrh na odvolanie 
rektora z funkcie je prijatý, ak v tajnom hlasovaní bol schválený nadpolovičnou 
väčšinou všetkých členov akademického senátu univerzity. 

 
 

Článok 60 
Vymenovanie a odvolanie rektora 

 
 

V mene akademického senátu univerzity   návrh na vymenovanie alebo odvolanie 
rektora predkladá ministrovi jeho predseda do 15 dní odo dňa schválenia návrhu. 
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                                              Časť IX. 
Záverečné ustanovenie 

 
Článok 61 

Záverečné ustanovenie 
 
 

(1) Zrušuje sa Štatút Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne schválený 
Akademickým senátom univerzity dňa 18.9.2002. 
(2) Tento štatút bol schválený Akademickým senátom Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne dňa 17.12.2008. Platnosť nadobúda odo dňa jeho  
registrácie Ministerstvom školstva  Slovenskej republiky. Účinnosť nadobúda odo dňa 
doručenia rozhodnutia o jeho zaregistrovaní univerzite.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. René Har ťanský, PhD.    doc. Ing. Miroslav Me čár, CSc. 
predseda Akademického senátu TnUAD  rektor TnUAD 
                                                      
        


