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      ZÁPISNICA  2/SR/2022  
 

               zo zasadnutia Správnej rady Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka     
     v Trenčíne konaného dňa 24. októbra 2022 

 
 
 
Prítomní : Ing. Jaroslav Baška 
 Vladimír Bielik 
 dr.h.c. Ing. Milan Cagala, CSc. 
 RNDr. Vladimír Meluš, PhD.,  
 MUDr. Stanislav Pastva 
 Ing. Ľubomír Plško  
 Ing. Milan Sedláček 
 MVDr. Stanislav Svatík 
 Ing. Martin Šramka 
  

 
Ospravedlnení : JUDr. Marcel Vysocký, PhD. 
 PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský, PhD. 
 Ing. Anton Vatala 
  
Prizvaní : doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor TnUAD 
 

 
Na zasadnutí Správnej rady Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej „TnUAD“) 
bolo prítomných 9 členov. 
Správna rada TnUAD bola uznášaniaschopná. 
Zasadnutie správnej rady otvoril a viedol jej predseda Ing. Jaroslav Baška, privítal prítomných 
a následne oboznámil prítomných s návrhom programu zasadnutia. 

 
PROGRAM: 
 

1. Otvorenie ( schválenie programu ) 
2. Kontrola plnenia úloh prijatých z uznesení na predchádzajúcich zasadnutiach 
3. Schválenie Zásad voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora 
4. Schválenie Zmluvy o združení finančných prostriedkov TnUAD a TSK za účelom vybudovania 

EDUTECH campusu v Púchove 
5. Schválenie príspevku do Konzorcia slovenských vysokých škôl „Konzorcium U10+“ 
6. Schválenie Štatútu Správnej rady TnUAD 
7. Rôzne 

 
 
UZNESENIE 2.1./SR/2022 
Správna rada TnUAD schvaľuje program bez pripomienok. 
 
Hlasovanie : za – 9, proti – 0, zdržal sa - 0  

 
K BODU 2 :      Kontrola plnenia úloh prijatých z uznesení na predchádzajúcich zasadnutiach 

 
Tajomníčka Správnej rady TnUAD skonštatovala, že z uznesení zo zasadnutia Správnej rady TnUAD 
konaného dňa 23.05.2022 nevyplynuli žiadne úlohy.  

 
K BODU 3 :      Schválenie „Zásad voľby kandidáta na rektora TnUAD a prijatia návrhu na               
                          odvolanie rektora“ 

 
Na požiadanie predsedu správnej rady materiál uviedol RNDr. Vladimír Meluš, PhD.,MPH, ktorý je 
predsedom Akademického senátu TnUAD a zároveň aj členom Správnej rady TnUAD. Zásady voľby  
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kandidáta na rektora TnUAD a prijatia návrhu na odvolanie rektora upravujú ako vnútorný predpis  
v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
( ďalej len „zákon o vysokých školách“ ) procedurálne otázky súvisiace s voľbou kandidáta na rektora 
TnUAD a otázky súvisiace s odvolaním rektora TnUAD.  
V súvislosti s novelou zákona o vysokých školách bol uvedený vnútorný predpis aktualizovaný 
a v zmysle § 41 ods. 5 zákona tento vnútorný predpis správna rada schvaľuje na návrh predsedu  
akademického senátu po predchádzajúcom schválení akademickým senátom.   
 
Predseda poďakoval za príspevok a vyzval prítomných na diskusiu. 
K materiálu sa neviedla diskusia, bol prijatý bez pripomienok. 
 
UZNESENIE 2.2./SR/2022 
Správna rada TnUAD schvaľuje „Zásady voľby kandidáta na rektora TnUAD a prijatia návrhu na 
odvolanie rektora“. 
 
Hlasovanie : za – 9, proti – 0, zdržal sa - 0  

 
K BODU 4 :       Schválenie Zmluvy o združení finančných prostriedkov TnUAD a TSK za účelom  
                           vybudovania EDUTECH campusu v Púchove 

 
Predseda správnej rady a rektor TnUAD oboznámili bližšie prítomných s uvedeným materiálom. 
Trenčiansky samosprávny kraj a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa dohodli, že 
za podmienok stanovených v zmluve vytvoria združenie za účelom sústredenia finančných 
prostriedkov a zabezpečenie činností na dosiahnutie spoločného účelu, ktorým je vybudovanie 
stredoškolsko-vysokoškolského EDUTECH campusu ( študentský kampus ), v rámci ktorého sa 
pripravuje zriadenie a prevádzka inovačno-kreatívneho centra pre materiálový výskum a dizajn na 
Fakulte priemyselných technológií TnUAD v Púchove a profilácia Spojenej školy v Púchove na strednú 
školu moderného typu, a to s využitím možností poskytovaných európskymi štrukturálnymi 
a investičnými fondmi, grantami, dotáciami a vlastnými zdrojmi, za účelom vytvorenia priaznivého 
prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a technologických inovácií.  
Študentský kampus sa vytvorí v areáli FPT Púchov a SŠ Púchov, pričom bude realizovaná investícia 
zo strany TSK, zo strany TnUAD a vložením finančných prostriedkov do združenia, ktoré budú 
v podielovom spoluvlastníctve obidvoch účastníkov. 
Zmluva o združení bola schválená na zastupiteľstve TSK dňa 26.09.2022, na zasadnutí 
Akademického senátu TnUAD dňa 28.09.2022 a následne na zasadnutí Správnej rady TnUAD dňa 
24.10.2022. 
 
Predseda vyzval prítomných na diskusiu. 
Na uvedenú tému sa viedla neformálna diskusia. 
 
UZNESENIE 2.3./SR/2022 
Správna rada TnUAD schvaľuje „Zmluvu o združení finančných prostriedkov TnUAD a TSK za účelom 
vybudovania EDUTECH campusu v Púchove. 
 
Hlasovanie : za – 9, proti – 0, zdržal sa - 0  

 
K BODU 5 : Schválenie príspevku do Konzorcia slovenských vysokých škôl „Konzorcium U10+ 

 
Predseda správnej rady požiadal rektora TnUAD o informáciu k uvedenému bodu. Rektor TnUAD 
informoval prítomných o poslaní a cieľoch konzorcia. Konzorcium bolo založené v zmysle zákona 
o vysokých školách, je právnickou osobou, ktorá nadobudla právnu spôsobilosť zápisom do registra 
konzorcií vysokých škôl. Sídlom konzorcia je Technická univerzita vo Zvolene.  
V zmysle § 17 ods. 9 zákona o vysokých školách verejná vysoká škola môže so súhlasom správnej 
rady poskytnúť konzorciu vysokých škôl, ktorého je členom, príspevok hradený z prostriedkov 
štátneho rozpočtu poskytnutých v rámci dotácií. Rektor TnUAD požiadal prítomných o návrh 
a schválenie príspevku. Členovia sa dohodli na poskytnutí príspevku Konzorciu vo výške 5 000 EUR, 
a následne jednohlasne príspevok odsúhlasili. 
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Predseda poďakoval za príspevok a vyzval prítomných na diskusiu. 
Na uvedenú tému sa viedla neformálna diskusia. 
 
UZNESENIE 2.4./SR/2022 
Správna rada TnUAD schvaľuje príspevok vo výške 5 000 EUR do Konzorcia slovenských vysokých 
škôl „Konzorcium U10+“. 
 
Hlasovanie : za – 9, proti – 0, zdržal sa - 0  
 
 
K BODU 6 :      Schválenie Štatútu Správnej rady TnUAD 
 
Predseda SR TnUAD oboznámil členov SR TnUAD s predloženým materiálom. Štatút Správnej rady 
TnUAD bol novelizovaný v zmysle zákona o vysokých školách. Štatút Správnej rady TnUAD schvaľuje 
na návrh predsedu Správnej rady TnUAD správna rada a registruje ho Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. 
 
Predseda správnej rady vyzval prítomných na diskusiu. 
Materiál bol prijatý bez pripomienok. 
 
UZNESENIE 2.5./SR/2022 
Správna rada TnUAD schvaľuje Štatút Správnej rady TnUAD. 
 
Hlasovanie : za – 9, proti – 0, zdržal sa - 0  
 
 
K BODU 7 :     Rôzne 
 
Predseda SR podal informáciu, že zasadnutie správnej rady v uvedenom zložení je posledné, 
poďakoval sa prítomným členom správnej rady za doterajšiu spoluprácu a zároveň ocenil spoluprácu 
s TnUAD. Rektor TnUAD bližšie priblížil kreovanie správnej rady v zmysle nových predpisov a taktiež 
poďakoval prítomným za vynikajúcu spoluprácu. 
 
Na záver sa predseda správnej rady poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie ukončil. 
 

 

 
 

 
 
 
Schválil: Ing. Jaroslav Baška           
  predseda SR TnUAD           ................................................. 
 

 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Miriam Krištofová                         
  tajomníčka SR TnUAD 
 
 
 


