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DODATOK č. 1 
K ŠTATÚTU TRENČIANSKEJ UNIVERZITY ALEXANDRA DUBČEKA  

V TRENČÍNE 
 

Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne podľa § 9 ods. 1 písm. a)  

a § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o vysokých školách“ ), a čl. 38 ods. 3 Štatútu 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa uzniesol na tomto Dodatku č. 1 k Štatútu 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zo dňa 23.07.2020 : 

 

I. 
 
Vnútorný predpis Štatút Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa mení a dopĺňa 
v Článku 1, Článku 3, Článku 12 a Článku 20 nasledovne : 

 
1.  V Článku 1 ods. 6, písm. b) sa za slovo „vývojové“ vkladajú slová „inovačné, kultúrno-kreatívne,“ 
  
2.  Článok 3 ods. 1 znie :  
     „Poslaním  TnUAD,  ktorá   je  súčasťou   európskeho  priestoru   vysokoškolského   vzdelávania     
     a  spoločného  európskeho  výskumného  priestoru, je prispievať k rozvoju vzdelanosti, poznania,  
     vedy a kultúry v súlade s potrebami spoločnosti, rozvíjať vedomosti, zručnosti, múdrosť, tvorivosť  
     a dobro človeka a tým prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti. Napĺňanie tohto poslania  
     so zameraním na študenta je predmetom hlavnej činnosti TnUAD.“   
      
3.  Článok 3 ods. 2 znie :  
     „Hlavnou úlohou TnUAD pri  napĺňaní  jej poslania  je  poskytovanie vysokoškolského vzdelávania    
     v súlade s potrebami  spoločnosti a  tvorivé  vedecké bádanie alebo  tvorivá  umelecká činnosť.“ 
 
4. V Článku 3 ods. 3 sa dopĺňa bod h), ktorý znie :  
     „h) poskytovaním služieb zameraných na rozvoj a podporu inovačného, kreatívneho a kultúrneho  
          potenciálu.“ 
 
5.  Článok 12 vrátane nadpisu znie :  

„Článok 12 
Správna rada TnUAD 

 

(1) Správna rada TnUAD je orgán, ktorý v rámci pôsobnosti ustanovenej zákonom podporuje  
posilňovanie väzieb TnUAD a spoločnosti v súlade s poslaním TnUAD. 

 

(2) Správna rada TnUAD je orgán, ktorý uplatňuje a presadzuje verejný záujem do činnosti 
TnUAD, najmä v súvislosti s využívaním majetku TnUAD a finančných prostriedkov 
poskytnutých TnUAD štátom. 

 

(3) Spôsob menovania, činnosť a pôsobnosť Správnej rady TnUAD určuje § 40 a § 41 zákona 
o vysokých školách.   

 

(4) Členmi správnej rady sú najmä významné vedecké osobnosti alebo umelecké osobnosti, 
predstavitelia verejného života na celoštátnej alebo regionálnej úrovni a významní 
predstavitelia podnikateľskej oblasti, alebo osoby, ktoré majú skúsenosti v  oblasti nakladania 
s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej osoby. 
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(5) Počet členov Správnej rady TnUAD je sedem. Počet zodpovedá najmenej jednej štvrtine  
počtu členov Akademického senátu TnUAD a je nepárny.  

 

(6) Jedného člena správnej rady volia a odvolávajú tajným hlasovaním ostatní členovia správnej 
rady. Jednu polovicu ostatných členov správnej rady volí a odvoláva akademický senát 
univerzity, z toho jedného člena správnej rady volí a odvoláva len jeho študentská časť.  
Druhú polovicu ostatných členov správnej rady vymenúva a odvoláva minister školstva. 
 

(7) Zasadnutia Správnej rady TnUAD sú verejné a konajú sa minimálne dvakrát ročne.“ 
 
 

6. V Článku 20 ods. 1 sa za slovo „vývojové,“ vkladá slovo „inovačné, kultúrno-kreatívne,“ 

 
 

II. 

 
(1) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom registrácie na ministerstve a je účinný odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho registrácii. 

 

(2) Tento dodatok bol v zmysle § 9 ods. 1 písm. a) zákona o VŠ schválený Akademickým senátom 
TnUAD dňa 18.05.2022. 

 

 

 

 

 

 

 doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.         RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH 

    rektor TnUAD       predseda Akademického senátu TnUAD 


