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Zápisnica č. 33/SR/2011 
zo zasadnutia Správnej rady Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

 
 
Termín: 
04. 04. 2011 
 
Miesto: 
zasadačka rektorátu TnUAD 
 
Prítomní: 
členovia SR TnUAD: Ing. Milan Cagala, Ing. Branislav Celler, MUDr. Pavol Dubček, RNDr. Ing. 
Dušan Holý, CSc., Ing. Ľubomír Plško, MUDr. Pavol Sedláček, MPH, Lucia Šmalová; 
navrhnutí členovia SR TnUAD: Ján Bielik, JUDr. Milan Kováčik; 
vedenie TnUAD: prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc., doc. Ing. Dušan Turan, CSc., Ing. Miloš Haščic, PhD. 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia uznesení zápisnice z predchádzajúceho rokovania SR TnUAD 28. 02. 

2011 
predseda správnej rady 

3. Rozpočet  na rok 2011 
rektor 

4. Situácia na TnUAD 
rektor 

5. Rôzne 
 
K bodu 1 
Zasadanie SR TnUAD viedol predseda MUDr. Pavol Sedláček, MPH. 
 
K bodu 2 
 
Uznesenie 1-32/SR/2011 
Správna rada TnUAD berie na vedomie: 
 plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia s pripomienkami: 

a. Organizačný a pracovný poriadok aktualizovať a predložiť na rokovanie SR TnUAD. 
Z: rektor 

T: 28. 03. 2011 
splnené 
b. Písomne predložiť aktualizovaný návrh pripravovaného rozpočtu na rok 2011 ako 

materiál na zasadnutie SR TnUAD 28. 03. 2011. (presunuté na 04. 04. 2011) 
Z: kvestor 

T: 28. 03. 2011 
splnené čiastočne 
 
c. Do vyriešenia trestných oznámení, zastaviť všetky prepojenia TnUAD na neziskové 

organizácie. 
Z: rektor  

T: 28. 03. 2011 
splnené čiastočne 
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Uznesenie 2-32/SR/2011 
Správna rada TnUAD žiada: 
 vypracovať a písomne predložiť krízové varianty hospodárenia  na roky 2011 a 2012. 

Z: kvestor 
T: 28. 03. 2011 

splnené čiastočne – dopracovať krízové varianty s návrhom systémových opatrení na rok 
2012 
 
Uznesenie 3-32/SR/2011 
SR TnUAD žiada: 
 vypracovať a písomne predložiť ako materiál na zasadnutie správnej rady návrh rozpočtu na 
rok 2011 podľa aktuálnych údajov. 

Z: kvestor 
T: 28. 03. 2011 

splnené 
 
Uznesenie 4-32/SR/2011 
Správna rada TnUAD odporúča: 
 vytvoriť systémové opatrenia na motiváciu študentov. 

Z: rektor 
T: 28. 03. 2011; priebežne 

nesplnené –  materiál, ktorý bol predložený priamo na rokovaní nebol kompletný ani po 
obsahovej ani po formálnej stránke.  
 
Uznesenie 5-32/SR/2011 
Správna rada TnUAD žiada: 
Akademický senát TnUAD predložiť stanovisko vo veci zachovania/zrušenia Fakulty 
mechatroniky TnUAD. 

Z: predseda AS TnUAD  
T: 28. 03. 2011 

splnené 
 
Uznesenie 6-32/SR/2011 
Správna rada TnUAD odporúča: 
schváliť prierezový projekt v hodnote 600 tis. EUR. 
splnené 
 
Uznesenie 7-32/SR/2011 
Správna rada TnUAD žiada: 
predložiť menný zoznam členov Etickej komisie TnUAD. 

Z: rektor 
T: 28. 03. 2011 

splnené 
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K bodu 3 
Ing. Haščic, PhD.: kvestor TnUAD k rozpočtu na rok 2011 uviedol, že univerzita skončí 
s odhadovaným prebytkom cca 30 tis. eur, problém podľa neho bude v roku 2012. 
Podpredseda SR TnUAD Ing. Cagala: nie je presvedčený, že univerzita skončí rok 2011 
s prebytkom. Odporúča dopracovať v komentári systémové opatrenia, ktoré zabezpečia 
finančnú stabilitu do konca roka, tak, aby rezerva ostala zachovaná.  
Kvestor: ako jedno z opatrení uviedol prípadné zlúčenie jednotlivých súčastí univerzity.  
MUDr. Sedláček, MPH: táto informácia o zlúčení fakúlt chýba v dôvodovej správe 
k rozpočtu.  
Prorektor doc. Ing. Turan, CSc.: myšlienka zlúčenia fakúlt je osobným názorom Ing. Haščica 
a vedenie sa s jeho myšlienkou nestotožňuje.  
Ing. Plško: prípadné zlúčenie fakúlt neodsudzuje v prípade, že by prinieslo žiadaný efekt. 
 
 
K bodu 4 
Ing. Plško: upozornil na stále pretrvávajúci otáznik nad spoločenskou potrebou študijného 
programu politológia, pričom ako uviedol, región potrebuje konštruktérov a technikov, čo už 
na správnej rade odznelo viac krát v minulosti.  
Rektor prof. Kneppo, DrSc.: je si vedomý tejto potreby, o čom svedčí aj nedávna návšteva 
veľvyslanca NATO Ing. Kašického na pôde univerzity, ktorý vyslovil podporu technicky 
orientovaným študijným programom. Rektor tiež spomenul návštevu u primátora Rybníčka, 
v súvislosti s možnosťou spolupráce s AU Optronics. 
Ing. Celler: stretnutie s vedením AU Optronics  by mala iniciovať priamo univerzita, úlohou 
mesta nie je sprostredkovávať podobné stretnutia.  
Na otázku doc. RNDr.  Holého, CSc. , či vedenie iniciovalo stretnutie priamo u vedenia AU 
Optronics, rektor odpovedal negatívne.  
Ing. Plško: čo sa týka vyjadrenia primátora Rybníčka na adresu univerzity, vyjadril názor, že 
univerzita rozhodne nie je pýchou mesta. Pre Ing. Plška je súčasný manažment univerzity 
veľkým sklamaním aj v súvislosti s nedávno medializovanými nešťastnými výrokmi rektora 
o prípadnej zmene sídla.  
JUDr. Kováčik: poznamenal, že vnútorné spory univerzity si musia vyriešiť na univerzite. 
MUDr. Sedláček, MPH:  vyjadril poľutovanie nad tým, že zatiaľ čo Správna rada TnUAD sa 
snaží univerzite pomôcť, vnútorné rozpory a neochota prijímať nepopulárne rozhodnutia ju 
rozkladajú zvnútra. 
 
 
Uznesenie 1-33/SR/2011 
Správna rada odporúča: 
 dopracovať systémové opatrenia na motiváciu študentov po obsahovej aj formálnej stránke. 
 

Z: rektor 
T: do najbližšieho zasadnutia SR TnUAD; priebežne 

 
Uznesenie 2-33/SR/2011 
Správna rada TnUAD podmienečne schvaľuje: 
rozpočet TnUAD na rok 2011 s podmienkou dopracovať systémové opatrenia v záujme 
vyrovnaného rozpočtu v roku 2011 pri zachovaní súčasnej rezervy; vrátane opatrení pre 
vyrovnaný rozpočet na rok 2012 s ohľadom na očakávaný pokles študentov. 

Z: rektor 
T: do najbližšieho zasadnutia SR TnUAD 
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Uznesenie 3-33/SR/2011 
Správna rada TnUAD navrhuje: 
rektorovi TnUAD, aby sa vzdal funkcie vzhľadom na celkovú nespokojnosť s manažovaním 
TnUAD. Tento návrh podporili všetci prítomní členovia SR TnUAD vrátane navrhnutých 
členov.  
 
Uznesenie 4-33/SR/2011 
Správna rada berie na vedomie: 
súhlas rektora s vyššie uvedeným návrhom. 

 
 
 
 
 
 
Zapísala: 
Ing. Eva Eliášová 
tajomníčka SR TnUAD 
 
Schválil:  
MUDr. Pavol Sedláček, MPH 
predseda SR TnUAD 


