
 
 
Štatút univerzitného FS Družba  

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
 
 
 

Článok 1 
Všeobecné ustanovenia 

 
1. Univerzitný Folklórny súbor Družba pri TnUAD ( ďalej len „UFS Družba“) sa zriaďuje ako 

akademické zariadenie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len 
TnUAD). Predmetom činnosti je združovanie záujemcov o rôzne formy ľudovej kultúry, 
predovšetkým hudobnej, tanečnej a zvykoslovnej.  

2. Sídlom univerzitného UFS Družba je Študentská 1, 911 01 Trenčín, Slovenská republika. 
 
 
 

Článok 2  
Ciele, poslanie UFS Družba 

 
1. Hlavným cieľom UFS Družba  je vytváranie podmienok pre aktívne využívanie voľného 

času študentov TnUAD a iných mladých ľudí v oblasti folklóru a zbieranie a spracovávanie 
rôznych foriem ľudovej kultúry, predovšetkým hudobnej, tanečnej a spevnej. 

2. Činnosť UFS Družba  tvorí: 

a) zbieranie a spracovávanie rôznych foriem ľudovej kultúry, predovšetkým 
hudobnej, tanečnej a spevnej, 

b) vytváranie podmienok pre aktívne využívanie voľného času mladých v oblasti 
folklóru, 

c) scénické spracovanie tanečného a hudobného folklóru a jeho prezentáciu, 
d) reprezentácia Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doma a v 

zahraničí. 
 

 
Článok 3 

Správa UFS Družba 

 
1. Činnosť UFS Družba je definovaná stanovami Občianskeho združenia „Folklórneho 

súboru Družba“. 
2. Orgány súboru tvoria:  

a) členská schôdza, 
b) vedenie združenia, 
c) predseda a dvaja podpredsedovia, 
d) dozorná rada. 

 



Článok 4  
Hospodárenie UFS Družba 

 
1. Hospodárenie UFS Družba je samostatné, finančné zdroje získava z grantov, nadácií, 

fondov a finančných inštitúcií, darov, členských a iných príspevkov a príjmov z vlastnej 
činnosti.   

2. Priestory ktoré UFS Družba využíva na svoje aktivity: 
a) Telocvičňa miestnosť č. T 03, Študentská 2, Trenčín   
b) Krojovňa - miestnosť č. 218, Študentská 1, Trenčín, 
c) Miestnosť pre nácvik hudby č. 218, Študentská 1, Trenčín 

       sú vlastníctvom TnUAD.  
d) Dni a časy nácvikov budú stanovené v Zmluve o nájme nebytových priestorov 

a poskytovaných službách.  
 

 
 
 
V Trenčíne, 22. septembra 2014   
 
 
 
       

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 
       rektor  
Trenčianska univerzita  

Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
 


