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Článok 1 
 

1. Správna rada Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len 
„správna rada“), v rámci pôsobnosti ustanovenej zákonom č. 131/2002 Z. z.  
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon “) 
podporuje posilňovanie väzieb Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka  
v Trenčíne (ďalej len „TnUAD“) a spoločnosti, uplatňuje a presadzuje verejný záujem 
v činnosti TnUAD, najmä v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných 
prostriedkov, ktoré TnUAD poskytuje štát. 

 
 

Článok 2 
 

1. Členov správnej rady vymenúva a odvoláva minister školstva SR (ďalej len 
„minister“). 

2. Do správnej rady sa navrhujú najmä predstavitelia verejného života vrátane 
predstaviteľov podnikateľskej oblasti a územnej samosprávy a ústredných orgánov 
štátnej správy zodpovedných za školstvo, financie, hospodárstvo a sociálnu oblasť. 

3. Správna rada má štrnásť členov. 

4. Šesť členov správnej rady navrhuje na vymenovanie rektor so súhlasom 
Akademického senátu TnUAD (ďalej len „AS TnUAD“). 

5. Šesť členov správnej rady vyberie minister po vyjadrení rektora. 

6. Jedného člena správnej rady navrhuje na vymenovanie zamestnanecká časť AS 
TnUAD a jedného člena študentská časť AS TnUAD. 

7. Členom správnej rady, okrem členov navrhnutých AS TnUAD, nemôže byť 
zamestnanec TnUAD. 

8. Návrh na odvolanie člena správnej rady dáva ministrovi ten orgán, ktorý ho navrhol 
na vymenovanie. Ak ide o členov správnej rady navrhnutých rektorom, návrh na ich 
odvolanie môže podať aj AS TnUAD. 

 
 

Článok 3 
 

1. Členovia správnej rady, okrem členov navrhnutých AS TnUAD, sa vymenúvajú na 
šesť rokov.  

2. Po prvom vymenovaní týchto členov správnej rady sa žrebom určí jedna tretina 
členov, ktorých funkčné obdobie sa skončí po dvoch rokoch, a jedna tretina členov, 
ktorých funkčné obdobie sa skončí po štyroch rokoch.  

3. Návrhy na nových členov predkladá rektor, AS TnUAD alebo minister tak, aby sa 
zachovalo zloženie správnej rady uvedené v článku 2.  

4. Funkčné obdobie člena navrhnutého zamestnaneckou časťou AS TnUAD je 
štvorročné.  

5. Funkčné obdobie člena navrhnutého študentskou časťou AS TnUAD je dvojročné. 
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6. Členstvo v správnej 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 ministrovi, ak 
v písomnom vyhlásení nie je deň, ktorým sa vzdáva funkcie, uvedený, 

c) odvolaním člena z funkcie,  
d) smrťou člena. 

 
Článok 4 

 
1. Správna rada si volí tajnou voľbou zo svojich členov predsedu a podpredsedu na 

funkčné obdobie dvoch rokov. Funkcie predsedu a podpredsedu správnej rady  môže 
rovnaká osoba vykonávať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. 

2. Správna rada je spôsobilá voliť svojho predsedu a podpredsedu, ak je prítomných 
najmenej jej deväť členov. 

3. Voľby predsedu správnej rady riadi vekovo najstarší prítomný člen správnej rady, 
ktorý najprv vyzve všetkých prítomných členov správnej rady, aby navrhli kandidátov 
na funkciu predsedu. Na platnú kandidatúru sa vyžaduje súhlas prítomného 
navrhnutého kandidáta. 

4. Hlasovanie prebieha tak, že hlasujúci uvedie na hlasovací lístok meno a priezvisko 
iba jedného kandidáta na predsedu, ktorému odovzdáva svoj hlas. 

5. Na zvolenie predsedu správnej rady sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny 
prítomných členov správnej rady. 

6. Ak správna rada nezvolí svojho predsedu v prvom kole volieb, voľba sa opakuje tak, 
že do ďalšieho kola postupujú tí kandidáti, ktorí získali najväčší počet odovzdaných 
hlasov. 

7. Voľbu podpredsedu správnej rady riadi jej predseda. Pri voľbe podpredsedu správnej 
rady sa postupuje primerane podľa ods. 1 až 4 tohto článku, za podpredsedu je 
zvolený kandidát s najväčším počtom hlasov prítomných členov. 

 
 

Článok 5 
 

1. Predseda správnej rady 
a) zastupuje správnu radu navonok, 
b) zvoláva zasadnutie správnej rady, 
c) navrhuje program rokovania správnej rady, 
d) riadi rokovanie správnej rady, 
e) pripravuje uznesenia správnej rady, 
f) podpisuje dokumenty správnej rady, 
g) je oprávnený vyžadovať podklady a posudky potrebné pre činnosť správnej rady    
podľa § 41 zákona o vysokých školách, 
h) prizýva hostí na rokovanie správnej rady, 
i) riadi činnosť tajomníka správnej rady. 
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2. Podpredseda správnej rady 
a) zastupuje predsedu správnej rady počas jeho neprítomnosti, 
b) z poverenia predsedu správnej rady  koná v jej mene. 

3. Tajomník správnej rady  
a) nie je členom správnej rady,  
b) vykonáva technicko-administratívne činnosti. 

 
 

Článok 6 
 

1. Správna rada  dáva predchádzajúci písomný súhlas k návrhom rektora na právne 
úkony, ktorými chce TnUAD 
a) nadobudnúť nehnuteľný majetok, ktorého cena je vyššia ako päťstonásobok 

sumy, od ktorej sa veci podľa osobitného predpisu1) považujú za hmotný majetok, 
alebo urobiť jeho prevod. Za túto cenu sa pokladá suma, za ktorú sa v určitom 
čase a na určitom mieste zvyčajne predáva taký alebo porovnateľný nehnuteľný 
majetok, 

b) nadobudnúť hnuteľnú vec, ktorej cena je vyššia ako päťstonásobok sumy, od 
ktorej sa veci podľa osobitného predpisu1) považujú za hmotný majetok, alebo 
urobiť jej prevod, 

c) zriadiť vecné bremeno alebo predkupné právo k majetku verejnej vysokej školy, 
d) založiť inú právnickú osobu alebo vložiť peňažný vklad alebo nepeňažný vklad do 

nej alebo do iných právnických osôb (§ 19 ods. 5 zákona), 
e) uzavrieť zmluvu o čerpaní úveru (§ 16 ods. 6 zákona); správna rada súhlas 

neudelí, ak účel použitia finančných prostriedkov získaných z úveru nie je v 
súlade s dlhodobým zámerom TnUAD alebo splácanie úveru podľa nej ohrozí 
zabezpečenie jej hlavnej činnosti. 

2. Správna rada  sa vyjadruje najmä k 
a) dlhodobému zámeru TnUAD a k ďalším veciam, ktoré jej na prerokovanie predloží 

minister, rektor alebo predseda AS TnUAD, 
b) výročnej správe o činnosti.  

3. Členovia správnej rady  majú právo navrhovať kandidátov do volieb kandidáta na 
rektora (§ 9 ods. 1 písm. c) zákona). 

4. Správna rada  po schválení v AS TnUAD schvaľuje rozpočet TnUAD. 

5. Správna rada na návrh predsedu správnej rady určuje plat rektora v súlade  
s osobitným predpisom.2) Kvestor písomne oznámi rektorovi na základe rozhodnutia 
správnej rady výšku a zloženie funkčného platu. 

6. Správna rada dáva podnety a stanoviská k činnosti TnUAD, ktoré zverejňuje. 
Najmenej raz ročne doručuje ministrovi a zverejňuje na internetovej stránke TnUAD 
správu o svojej činnosti, ktorá obsahuje najmä : 
a) informácie o jej zasadnutiach,  
b) informácie o účasti jednotlivých členov na zasadnutiach,  
c) informácie o odporúčaniach správnej rady k činnosti TnUAD  
d) súpis jej rozhodnutí. 

7. Činnosť členov správnej rady je úkonom vo všeobecnom záujme3). TnUAD im 
poskytuje  náhrady podľa osobitného predpisu 4). 
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Článok 7 

 
1. Predseda správnej rady zvoláva zasadnutia správnej rady najmenej dvakrát ročne, 

na žiadosť rektora zvoláva mimoriadne zasadnutie  najneskôr do 30 dní od podania 
žiadosti rektorom. 

2. Zasadnutia správnej rady sú verejné. 

3. Účasť člena správnej rady na zasadnutí správnej rady je nezastupiteľná. 

4. Rektor, prípadne v jeho zastúpení prorektor alebo kvestor a predseda AS TnUAD 
majú právo vystúpiť na zasadnutí správnej rady. 

 
 

Článok 8 
 

1. Členovia správnej rady musia byť najmenej 14 dní pred dňom, na ktorý predseda 
zvoláva jej zasadnutie, informovaní o dátume, mieste, čase a navrhovanom 
programe rokovania formou pozvánky, ktorej súčasťou sú aj písomné materiály  
k navrhovaným bodom rokovania v listinnej alebo elektronickej podobe. 

2. Vo výnimočných prípadoch sa nemusí zachovať lehota podľa predchádzajúceho 
odseku. V takomto prípade musia postup predsedu správnej rady dodatočne schváliť 
členovia správnej rady na začiatku jej rokovania. 

3. Ak sa niektorý z členov správnej rady nemôže zo závažných dôvodov zúčastniť jej 
rokovania, je povinný ospravedlniť sa predsedovi vopred. V tom prípade môže svoje 
stanovisko k navrhovaným bodom rokovania doručiť predsedovi správnej rady aj 
písomne  v listinnej alebo elektronickej podobe pred jej rokovaním. 

4. Program rokovania správnej rady navrhuje jej predseda. Ak sa správna rada schádza 
na základe žiadosti rektora, rektor navrhne aj program jej rokovania. 

5. Návrh na zmenu alebo doplnenie navrhnutého programu môže podať každý prítomný 
člen správnej rady najneskôr pred hlasovaním o programe rokovania. 

6. Zasadnutie správnej rady sa riadi programom, ktorý schvaľuje na začiatku svojho 
rokovania. 

 
 

Článok 9 
 

1. Závery k jednotlivým bodom programu prijíma správna rada formou uznesenia, ktoré 
obsahuje výsledok hlasovania. 

2. O veciach uvedených v článku 6 bod 1 písm. a) až e) tohto štatútu je správna rada 
schopná uznášať sa, ak je prítomných najmenej jej dvanásť členov a na platné 
uznesenie správnej rady je potrebný súhlas najmenej deviatich členov správnej rady. 

3. V ostatných veciach je správna rada schopná uznášať sa, ak je prítomná najmenej 
nadpolovičná väčšina jej členov. Na platné uznesenie správnej rady je potrebný 
súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov správnej rady. 
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4. O spôsobe hlasovania rozhodne predseda, ktorý zároveň informuje členov správnej 
rady o podmienkach pre prijatie platného uznesenia. 

5. O predložených pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhoch hlasuje správna rada 
podľa poradia, v akom boli predložené. 

 
 

Článok 10 
 

1. Štatút Správnej rady TnUAD odsúhlasuje Akademický senát TnUAD a na návrh 
rektora TnUAD schvaľuje minister školstva Slovenskej republiky.  

2. Dňom účinnosti tohto štatútu sa ruší Štatút Správnej rady Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne schválený ministrom školstva SR dňa 23.1.2003. 

3. Štatút Správnej rady TnUAD bol odsúhlasený AS TnUAD dňa 26.3.2008. 

4. Štatút Správnej rady TnUAD nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia ministrom 
školstva SR. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
            Ing. René Harťanský, PhD.                                 doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. 
            predseda AS TnUAD                                           rektor TnUAD     
            zastúpený  
            doc. RNDr. Štefanom Bošjakom, CSc. 
            podpredsedom AS TnUAD 
 
 
 
 
      minister školstva SR                            
 

................................. 
                                                      dátum schválenia                                                                                           
 
 
1)  Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
2)  Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
3)  § 136 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce 
4)  Zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov 


