
ZMLUVA O ZDRUŽENÍ 
uzatvorená podľa § 829 a násl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov v spojení s § 18 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „ Zmluva'J 

Zmluvné strany 

Trenčiansky samosprávny kraj 
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
Zastúpený: Ing. Jaroslavom Baškom, predsedom 
IČO: 36 126 624 
DIČ: 2021613275 
(ďalej aj len „ TSK'J 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
Sídlo: študentská 2, 911 50 Trenčín 
Zastúpený: doc. Ing. Jozefom Habánikom, PhD., rektorom 
IČO: 31 118 259 
DIČ: 2021376368 
(ďalej aj len „ TnUAD") 

(ďalej spolu aj ako „účastníci združenia" alebo „zmluvné strany") 

Zmluvné strany sa dohodli, že za podmienok stanovených v tejto Zmluve vytvoria 
združenie za účelom sústredenia finančných prostriedkov a zabezpečenie činností na 
dosiahnutie spoločného účelu dojednaného v Zmluve. 

PREAMBULA 

Zmluvné strany uzatvorili medzi sebou navzájom spolu so Spojenou školou v Púchove, 
Fakultou priemyselných technológií v Púchove TnUAD, Mestom Púchov, významnými 
zamestnávateľmi v regióne a zahraničnými partnermi Memorandum o spolupráci, ktorým 
deklarovali svoju slobodnú vôľu spolupracovať pri uskutočniteľnosti, udržateľnosti a funkčnej 
koexistencii stredoškolsko-vysokoškolského EDUTECH campus-u (ďalej len „študentský 
kampus"), v rámci ktorého sa pripravuje zriadenie a prevádzka inovačne-kreatívneho centra 
pre materiálový výskum a dizajn na FPT TnUAD a profilácia SŠ 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. 

Projekt je súčasťou Integrovanej územnej stratégie TSK, ktorá formou spoločného kampusu 
prepojí kreatívnosť študentov FPT TnUAD a SŠ s výskumom, inováciami a transferom 
poznatkov a technológií do priemyselnej praxe v oblasti nových materiálov pre 21. storočie. 
Rovnaké zameranie špecializácií štúdia FPT TnUAD a SŠ s priamou väzbou na priemyselnú 
prax je výborným predpokladom pre vybudovanie unikátneho spoločného študentského 
kampusu s inovačne-kreatívnym centrom. 
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Primárnym poslaním inovačno-kreatívneho centra pre materiálový výskum a dizajn na FPT 
TnUAD bude aplikovaný výskum a experimentálny vývoj v oblasti materiálov a kompozitov, 
vrátane výpočtového modelovania, konštrukcie a kreatívneho vývoja dizajnu hotových 
výrobkov pre potreby praxe. Ďalšou významnou činnosťou centra bude rozvoj manuálnych 
experimentálnych zručností a umeleckej tvorivosti nielen u študentov FPT TnUAD a SŠ, ale aj 
u žiakov ostatných stredných a základných škôl v regióne. V spolupráci s TSK a Mestom 
Púchov bude slúžiť aj na záujmové vzdelávanie seniorov regiónu formou tvorivých dielní, 
kurzov, kreatívnej tvorby a prezentácie výsledkov tvorby v priestoroch kreatívneho 
prezentačného centra. 

Hlavné očakávané prínosy spolupráce v súlade s Cieľmi politiky súdržnosti EÚ v oblasti 
regionálnej politiky možno definoval' nasledovne: 

• rozšírenie výskumných a inovačných kapacít a využívania pokročilých technológií; 
• podpora a rozvoj transferu inovácií a technológií v oblasti materiálového výskumu 

do praxe; 
• prepojenie vzdelávania s trhom práce, napÍňanie požiadaviek zamestnávateľov 

v regióne, zlepšenie uplatniteľnosti absolventov na trhu práce a intenzívnejší rozvoj 
spolupráce so zamestnávateľmi; 

• rozvoj pozitívneho vzťahu k technickým a kreatívnym odborom u mládeže, podpora 
výučby odborných, technických a umeleckých predmetov, rozvoj manuálnych 
experimentálnych zručností a umeleckej tvorivosti u žiakov základných a stredných 
škôl v regióne; 

• rozvoj záujmového vzdelávania pre seniorov regiónu. 

Dňa 23.08.2022 bola vypracovaná Komplexná štúdia areálu stredoškolského
vysokoškolského kampusu (ďalej aj len "Štúdia"), predmetom ktorej je grafický návrh riešenia 
spoločného, inovačno- kreatívneho centra Fakulty priemyselných technológií 
v Púchove TnUAD a Spojenej školy Púchov. Súčasťou zadania bolo aj skreslenie celého 
areálu podľa priložených podkladov a vyšpecifikovanie odhadu finančných nákladov 
na projektovú dokumentáciu a stavebné úpravy, vrátane spoločnej investície zmluvných strán. 
Vzhľadom na uvedené, zmluvné strany pristupujú k uzavretiu Zmluvy. 

Čl. 1. 
Predmet a účel združenia 

1. Predmetom Zmluvy je vytvorenie združenia pozostávajúceho zo zmluvných strán za 
účelom výstavby spoločných stavebných objektov špecifikovaných nižšie, na princípoch 
zakotvených v Preambule Zmluvy. 

študentský kampus sa vytvorí v areáli FPT TnUAD a SŠ Púchov, v k. ú. Horné 
Kočkovce, obec Púchov, pričom v zmysle Štúdie sa bude realizoval' investícia 
do nasledovných stavebných objektov: 

Stavebné objekty vo výlučnom vlastníctve TSK, na ktorých sa v zmysle Štúdie bude 
realizovať investícia: 

SO 101 - Internát 
SO 102 - Telocvičňa vrátane spojovacieho krčku 
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SO 105 - Park voľnočasových aktivít 
SO 107 - Multifunkčné ihrisko 
SO 108 - Revitalizácia parku, sadové úpravy 
SO 111 - Budova A 
SO 112 - Budova C s prístavbou dielní 

Stavebné objekty vo výlučnom vlastníctve TnUAD, na ktorých sa v zmysle Štúdie 
bude realizovať investícia: 

SO 201 - FPT TnUAD 
SO 202 - Spevnené komunikačné plochy na pozemku FPT TnUAD 

Stavebné objekty, na ktorých sa v zmysle Štúdie bude realizovať spoločná 
investícia a za účelom výstavby ktorých sa združujú finančné prostriedky: 

SO 103 - Trafostanica 
SO 104 - Vjazd a parkovisko vrátane nabíjacej stanice elektromobilov, prístrešku pre 

bicycle 
SO 106 - Vodozádržné opatrenia 
SO 109 - Spevnené komunikačné plochy, alt. s prekrytím ľahkou konštrukciou 
SO 11 O - Oplotenie areálu 

2. Účel združenia (cieľ): uskutočňovať rozvoj študentského kampusu za účelom realizácie 
výchovno-vzdelávacích a inovatívnych projektov, za účelom naplňania poslania a očakávaných 
prínosov spolupráce 

3. Predpokladané náklady výstavby: 

V zmysle Štúdie sú predpokladané náklady výstavby na spoločné stavebné objekty: 

SO 103 - Trafostanica 
SO 104 - Vjazd a parkovisko vrátane nabíjacej stanice elektromobilov, prístrešku pre 

bicycle 
SO 106 - Vodozádržné opatrenia - predpokladané náklady 100 OOO,- Eur bez DPH 
SO 109 - Spevnené komunikačné plochy, alt. s prekrytím ľahkou konštrukciou 
SO 11 O - Oplotenie areálu 

SPOLU: 1 004 150,- Eur bez DPH, t. j. 1 204 980,- Eur s DPH 

Celkové konečné náklady výstavby budú vyčíslené po spracovaní projektovej dokumentácie 
pre stavebné povolenie a na základe výsledkov verejného obstarávania na dodávateľa/ov 
spoločných stavebných objektov. Projektová dokumentácia pre jednotlivé etapy (územné 
konanie, stavebné konanie) bude rozpracovaná do podrobností jednotlivých stavebných 
objektov tak, aby ju každá zo zmluvných strán mohla použiť na realizáciu tak vlastných, ako 
aj spoločných projektov. 

4. Predpoklad realizácie aktivít: od 10/2022 
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5. Na dosiahnutie spoločného cieľa zmluvné strany sa zaväzujú postupne združiť finančné 
prostriedky vo výške, ktorá bude predmetom dodatkov zmluvy a zároveň vykonať 
činnosti súvisiace s cieľom združenia tak, ako je dohodnuté v tejto Zmluve. 

Čl. II. 
Názov a sídlo združenia 

1. Združenie nie je samostatnou právnickou osobou, združeniu nevzniká spôsobilosť na 
práva a povinnosti. 

2. Účastníci združenia sa dohodli, že pri spoločnej činnosti budú používať názov: ,,EDUTECH 
campus". 

Čl. III. 
Základné dojednania na dosiahnutie spoločného cieľa 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že práce a činnosti, ktoré budú vykonávať za účelom 
dosiahnutia spoločného cieľa, pokiaľ v tejto Zmluve nie je dohodnuté inak, budú vychádzať 
z týchto základných dojednaní: 

Projekty týkajúce sa investícií do stavebných objektov vo výlučnom vlastníctve TSK 
a projekty týkajúce sa investícií do stavebných objektov vo výlučnom vlastníctve TnUAD 
nespadajú pod režim združenia finančných prostriedkov. 

Projekty týkajúce sa spoločných stavebných objektov budú podliehať režimu združenia 
finančných prostriedkov v zmysle Zmluvy, pričom platí, že v prípade takýchto projektov: 
a) stavebníkom bude TSK 
b) proces verejného obstarávania bude zabezpečovať TSK, členom komisie bude aj 

zástupca TnUAD 
c) investorom spoločných projektov bude spoločne TSK a TnUAD 
d) správcom združených finančných prostriedkov (účtu) bude TSK 
e) stavebný dozor bude vykonávať TSK 

2. Účastníci združenia sa dohodli na finančnom zabezpečení realizácie spoločných 
projektov: 
a) TSK: 

- zabezpečí prípravné práce na spracovaní dokumentácie pre spoločné projekty 
(projektové, prieskumné, inžinierske činnosti a pod.) potrebné pre vydanie 
rozhodnutia o umiestnení spoločných stavebných objektov a rozhodnutia o vydaní 
stavebného povolenia, 

- zabezpečí obstaranie zhotoviteľa/ov spoločných projektov, 
- zabezpečí výkon stavebného dozoru, 
- vloží na účet združenia 50 % nákladov na prípravné práce na spracovaní 

dokumentácie pre študentský kampus, na zabezpečenie obstarania zhotoviteľa/ov 
spoločných projektov, na výstavbu spoločných stavebných objektov a na 
zabezpečenie výkonu stavebného dozoru pri výstavbe spoločných stavebných 
objektov najneskôr do lehoty splatnosti vzniknutých nákladov, 
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b) TnUAD: 
- vloží na účet združenia 50 % nákladov na prípravné práce na spracovaní 

dokumentácie pre študentský kampus, na zabezpečenie obstarania zhotoviteľa/ov 
spoločných projektov, na výstavbu spoločných stavebných objektov a na 
zabezpečenie výkonu stavebného dozoru pri výstavbe spoločných stavebných 
objektov najneskôr do lehoty splatnosti vzniknutých nákladov, 

- určí osoby podieľajúce sa na prípravných prácach na spracovaní dokumentácie pre 
spoločné projekty (projektové, prieskumné, inžinierske činnosti a pod.) potrebných 
pre vydanie rozhodnutia o umiestnení spoločných stavebných objektov 
a rozhodnutia o vydaní stavebného povolenia. 

3. Konečná výška finančných prostriedkov na realizáciu investície do spoločných stavebných 
objektov bude závisieť od výsledku verejného obstarávania a ďalších nevyhnutných 
výdavkov s tým spojených. 

4. Na dosiahnutie spoločného cieľa sa zmluvné strany zaväzujú združiť finančné prostriedky 
vo výške uvedenej v odseku 2 tohto Čl. III. tejto Zmluvy, a zároveň vykonať činnosti 
súvisiace s realizáciou spoločných stavebných objektov tak, ako je dohodnuté v Zmluve. 
Finančné prostriedky vložené do združenia sú po dobu realizácie výstavby v podielovom 
spoluvlastníctve obidvoch účastníkov združenia v takom pomere, ako ich združili. 

Čl.IV 
Nakladanie s finančnými vkladmi 

1. Finančné prostriedky vnesené do združenia sa budú sústreďovať na samostatnom účte 
zriadenom na tento účel. Správou finančných prostriedkov združenia a dispozíciou 
s účtom je poverený TSK, ktorý bude o tomto viesť samostatnú evidenciu 
(účtovníctvo). Na všetkých účtovných dokladoch, hradených z finančných prostriedkov 
združenia, je povinnosť vyznačiť „Hradené zo združenia EDUTECH campus". 

2. TnUAD má právo vedenie správy finančných prostriedkov združenia priebežne 
kontrolovať. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že priebežne počas realizácie stavby správca účtu bude druhej 
zmluvnej strane podávať štvrťročne, prvý krát k 30.06.2023, písomnú informáciu o priebehu 
stavby a čerpaní združených finančných prostriedkov. Po ukončení celej stavby správca 
vykoná zúčtovanie všetkých vnesených finančných prostriedkov a vykoná vzájomné 
vysporiadanie podľa dohodnutých podielov podľa čl. V tejto Zmluvy, najneskôr do 60 dní 
od dokončenia spoločných stavebných objektov. Za ukončenie výstavby sa považuje 
moment právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 

Čl.V 
Výška podielov na majetku získanom spoločnou činnosťou 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že s prihliadnutím na vnesené majetkové hodnoty výška 
podielov na majetku získanom spoločnou činnosťou, pokiaľ sa nedohodnú inak, bude 
nasledovná: 
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- TSK a TnUAD sa stanú podielovými spoluvlastníkmi v podiele každý po Y, časti 

spoločných stavebných objektov. 

2. Po kolaudácii spoločných stavebných objektov, najneskôr do 60 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, TSK zabezpečí porealizačné 
zameranie spoločných stavebných objektov a následne dôjde k vysporiadaniu v súlade 
s touto Zmluvou o združení. 

3. Po ukončení spoločnej činnosti najneskôr do 90 dní od kolaudácie spoločných 

stavebných objektov, si účastníci združenia dohodnú práva a povinnosti vo vzťahu 
k odpisom nadobudnutých spoločných stavebných objektov a o ich prevádzke a údržbe. 

Čl.Vl 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Každá zmluvná strana (účastník združenia) má právo, najmä: 

a) spolurozhodovať o zabezpečovaní spoločných vecí nie bežnej povahy a právo byť 
informovaný o všetkých aj bežných spoločných veciach združenia, 

b) požadovať od druhého účastníka združenia informácie alebo vysvetlenia ohľadom 
akejkoľvek veci, resp. záležitosti súvisiacej so spoločnou činnosťou združenia, 
informácie o hospodárení s majetkom združenia, 

c) kontrolovať resp. presvedčiť sa o hospodárskom stave združenia, ako aj o veciach 
poskytnutých na činnosť združenia, 

d) zúčastňovať sa kontrolných dní pri realizácii spoločných stavebných objektov, 
e) nahliadať do spoločných dokladov. 

2. Každá zmluvná strana ( účastník združenia) má povinnosť, najmä: 

a) zdržať sa akýchkoľvek aktivít, ktoré by mohli znemožniť alebo sťažiť dosiahnutie 
účelu, na ktorý bolo združenie založené, 

b) na požiadanie druhého účastníka združenia - poskytnúť mu súčinnosť resp. odbornú 
pomoc pri zabezpečovaní úkonov súvisiacich s dohodnutým účelom Zmluvy, 

c) previesť finančné prostriedky na samostatný účet združenia v dohodnutej výške podľa 
Čl. III tejto Zmluvy, a v prípade potreby zabezpečiť aj dofinancovanie tak, aby cieľ 
združenia bol splnený, 

d) vzájomne informovať druhého účastníka združenia o všetkých právne významných 
skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených 
touto Zmluvou ako aj pre realizáciu predmetu Zmluvy, 

e) plniť si svoje povinnosti vo vzťahu k tretím osobám, ktoré im vyplynú z realizácie 
dosiahnutia účelu Zmluvy tak, aby na ťarchu druhého účastníka združenia nevznikli 
voči tretím osobám záväzky, 

f) každá zmluvná strana sa zaväzuje počas doby trvania platnosti a účinnosti tejto 
Zmluvy nepreviesť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy bez súhlasu 
druhého účastníka združenia na tretí subjekt. To neplatí, ak k zmene právnej formy 
dôjde v dôsledku zmeny právnych predpisov.· 
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3. TSK sa ďalej zaväzuje, najmä: 

a) plniť úlohu stavebníka a zabezpečiť prípravu projektov - zabezpečiť všetky 
podklady pre vydanie rozhodnutia pre umiestnenie spoločných stavebných 
objektov a pre vydanie stavebného povolenia, 

b) spravovať finančné prostriedky vložené do združenia v súlade s podmienkami 
dohodnutými v tejto Zmluve, 

c) plniť úlohu verejného obstarávateľa a v rámci verejného obstarávania 
zabezpečiť projektovú a rozpočtovú dokumentáciu, zhotoviteľov projektovej 
dokumentácie a spoločných stavebných objektov a s vybranými dodávateľmi 
/zhotoviteľmi uzatvoriť príslušné zmluvy; 

d) plniť úlohu spoluinvestora spoločných stavebných objektov, 

e) zabezpečiť výkon stavebného dozoru, 
f) koordinovať realizáciu stavby tak, aby bola ukončená v termíne, ktorý si zmluvné 

strany vzájomne odsúhlasia. 

4. TnUAD sa ďalej zaväzuje, najmä 

a) na požiadanie TSK poskytnúť mu súčinnosť resp. odbornú pomoc pri 
zabezpečovaní úkonov súvisiacich s dohodnutým účelom Zmluvy, 

b) plniť úlohu spoluinvestora spoločných stavebných objektov. 

5. Komunikáciu s médiami za účelom presadzovania ciefov združenia môžu vykonávať 
obidvaja členovia združenia. 

Čl. VII 
Doba trvania združenia a zánik združenia 

1. Združenie sa zakladá na dobu určitú - do doby vysporiadania finančných a ostatných 
záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy a z existencie združenia. 

2. K zániku združenia môže dôjsť aj počas plynutia doby uvedenej v odseku 1 tohto článku, 
formou: 
a) vystúpenia člena združenia za podmienok upravených v§ 838 ods. 1 Občianskeho 

zákonníka, alebo 
b) vylúčenia člena združenia za podmienok upravených v § 838 ods. 2 Občianskeho 

zákonníka, alebo 
c) písomnou dohodou účastníkov združenia v prípade jeho rozpustenia. 

3. V prípade zániku združenia rozpustením majú účastníci združenia nárok na vrátenie hodnôt 
poskytnutých na účel združenia a vysporiadajú sa medzi sebou o majetok získaný výkonom 
spoločnej činnosti združenia podielom zodpovedajúcemu dohodnutým podmienkam 
nadobudnutia majetku podľa čl. V. tejto Zmluvy. 

4. V prípade vylúčenia zo združenia sa za vážny dôvod považuje také konanie, keď účastník 
združenia nedodržiava podmienky dohodnuté v tejto Zmluve a napriek písomnému 
upozorneniu druhej zmluvnej strany nedôjde k jej náprave ani v primeranom čase. 
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5. Za záväzky zo spoločnej činnosti združenia zodpovedajú účastníci združenia voči tretím 
osobám vo výške vneseného vkladu do združenia, a to aj po zániku združenia, ak takéto 
záväzky vznikli za existencie združenia. 

6. Účastník, ktorý vystúpil zo združenia, alebo bol zo združenia vylúčený, sa nezbavuje 
zodpovednosti za záväzky z činnosti združenia, ktoré vznikli do dňa jeho vystúpenia alebo 
vylúčenia. 

7. V prípade ukončenia tohto zmluvného vzťahu si zmluvné strany usporiadajú vzájomné 
majetkové práva súvisiace s touto Zmluvou do 60 dní od zániku združenia. 

Čl. VIII 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva bola schválená uznesením Zastupiteľstva TSK č. 911/2022 zo dňa 26.09.2022, 
Akademického senátom TnUAD dňa 28.09.2022 a uznesením Správnej rady TnUAD 
č. 2.3./SR/2022 zo dňa 24.10.2022. 

2. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú vyslovene riešené touto Zmluvou, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení a ďalšími súvisiacimi 
právnymi predpismi. 

3. Zmluvu možno meniť a dopÍňať len písomnými dodatkami k tejto Zmluve, 
odsúhlasenými a podpísanými štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

4. Táto Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia na webových sídlach zmluvných strán. Vzhľadom k tomu, že zmluvné 
strany sú povinnými osobami v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v platnom znení a táto Zmluva je zverejnená viacerými spôsobmi, 
rozhodujúce je jej prvé zverejnenie. Zmluvné strany si vzájomne zašlú oznámenia 
o zverejnení Zmluvy do 5 pracovných dní od jej zverejnenia. 

5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky prípadné spory budú riešiť predovšetkým 
vzájomnou dohodou. 

6. Zmluva sa vyhotovuje v 4 -och rovnopisoch, po 2 rovnopisy pre každú zmluvnú stranu. 

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú: 
- Uznesenie Zastupiteľstva TSK č. 911/2022 zo dňa 26.09.2022 
- Zápisnica Akademického senátu TnUAD zo dňa 28.09.2022 
- Zápisnica Správnej rady TnUAD zo dňa 24.10.2022 

V Trenčíne, dňa··········~ 

···· ···i ·riii." Jaräšiäv"šäši<ä··· · · · · · · · · č:läč'.Tri"g·: "j"ož"et "R"ä5äníi<.""i=ľfic:r 

predseda rektor 

8/8 



Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 

VÝPIS 
uznesenia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 

číslo 91112022 zo zasadnutia, konaného 26.9.2022 

K bodu: 
6. Návrh na udelenie súhlasu s uzatvorením Zmluvy o združení 

finančných prostriedkov a spolupráci s Trenčianskou univer
zitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 
Predkladal: Mgr. Tomáš Baláž - vedúci Odd. právneho, SMaVO 

Uznesenie číslo 911/2022 
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom 
zasadnutí dňa 26.09.2022 prerokovalo a 

s ú h l a s í 
s uzatvorením Zmluvy o združení finančných prostriedkov 
a spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom, Tren
čianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Spojenou 
školou v Púchove a Fakultou priemyselných technológií 
v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne o spôsobe združenia finančných prostriedkov 
a úprave práv a povinností zmluvných strán pri realizácii 
projektu EDUTECH campus. 

Hlasovanie poslancov č.21: ZA: 33 
PROTI: 
ZDRŽAL SA: 
NEHLASOVAL: 2 
PRÍTOMNÍ: 35 
POČET POSLANCOV: 47 

Ing. Jaroslav Ba šk a, v. r. 
predseda 

Trenčianskeho samosorávneho kraja 

Za správnosť výpisu: Mgr. Anna Bájková, 
referent Kancelárie p~seuu ,o~ 



~kademický senát TnUAD 
Studentská 2 
911 50 Trenčín 

Značka: 17-010/AS/2022 Dátum: 28.09.2022 

Zápisnica z riadneho zasadnutia Akademického senátu TnUAD 
zo dňa 28.09.2022 o 13.00 h 

Program podľa pozvánky: 
1. Otvorenie 
2. Voľba overovateľov zápisnice, voľba komisie 
3. Schvaľovanie programu riadneho zasadnutia AS TnUAD 
4. Kontrola plnenia úloh prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach 
5. Prerokovanie a schvaľovanie harmonogramu práce AS TnUAD na akademický rok 

2022/2023 
6. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS TnUAD, harmonogramu volieb a volebných 

komisií 
7. Voľba kandidátov na členov Správnej rady TnUAD a organizácia Verejného 

vypočutia kandidátov 
8. Voľba kandidáta na člena Správnej rady TnUAD voleného študentskou časťou AS 

TnUAD 
9. Prerokovanie a schvaľovanie aktualizácie Organizačnej smernice Určenie výšky 

školného pre akademický rok 2022/2023 a poplatkov spojených so štúdiom na 
TnUAD 

1 O. Prerokovanie a schvaľovanie Organizačnej smernice k organizácii doktorandského 
štúdia na TnUAD 

11. Prerokovanie a schvaľovanie Organizačnej smernice o postupe získavania 
vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 
na TnUAD 

12. Prerokovanie a schvaľovanie Dodatku č. 3 k Štatútu TnUAD 
13. Schvaľovanie Zmluvy o združení finančných prostriedkov TnUAD a TSK za účelom 

vybudovania EDUTECH campusu 
14. Informácia rektora o stave univerzity na začiatku akademického roka 
15. Informácia o zástupcoch študentov v orgánoch TnUAD 
16.Rôzne 

K bodu 1: 
Otvorenie 
Predseda AS TnUAD RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH (ďalej len „predseda AS TnUAD") 
privítal senátorov a pozvaných hostí. Skonštatoval, že na riadnom zasadnutí AS TnUAD je 
prítomných 16 členov AS TnUAD, 13 za zamestnaneckú časť a 3 za študentskú časť 
a AS TnUAD je uznášaniaschopný (prezenčná listina zn. 17-011/AS/2022). 

K bodu 2: 
Voľba overovateľov zápisnice, voľba komisie 
Navrhnutí: PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD. a Ing. Zuzana Matulová 
Hlasovanie: 
Prítomní 16 
Za 16 
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Proti O 
Zdržal sa O 

~kademický senát TnUAD 
Studentská 2 
911 50 Trenčín 

Záver hlasovania: Za overovateľov zápisnice AS TnUAD schválil PhDr. Nikoietu 
Poliakovú, PhD. a Ing. Zuzanu Matulovú. 

Prišiel Ing. Jozef Kraxner, PhD., čím sa počet senátorov zvýšil na 17. 
Schválenie volebnej komisie 
Navrhnutí: RNDr. Ing. Dagmar Petrušová, PhD., Ing. Patrik Klučiar, Bc. Roman Smirnov 
Hlasovanie: 
Prítomní 17 
Za 17 
Proti O 
Zdržal sa O 
Záver hlasovania: Volebná komisia bola schválená a bude pracovať v zložení: 
predseda VK: RNDr. Ing. Dagmar Petrušová, PhD.; členovia VK: Ing. Patrik Klučiar, 
Bc. Roman Smirnov. 

K bodu 3: 
Schvaľovanie programu riadneho zasadnutia 
Predseda AS TnUAD predniesol program riadneho zasadnutia AS TnUAD a dal o ňom 
hlasovať. 
Hlasovanie: 
Prítomní 17 
Za 17 
Proti O 
Zdržal sa O 
Záver hlasovania: AS TnUAD schválil program riadneho zasadnutia. 

K bodu 4: 
Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich zasadnutí 
z predchádzajúcich zasadnutí AS TnUAD nevyplynuli žiadne nesplnené úlohy. 

K bodu 5: 
Prerokovanie a schvaľovanie harmonogramu práce AS TnUAD na akademický rok 
2022/2023 
Predseda AS TnUAD uviedol plánované termíny zasadnutí AS TnUAD s predbežným 
programom. Následne dal o materiáli hlasovať. 
Hlasovanie: 
Prítomní 17 
Za 17 
Proti O 
Zdržal sa O 
Záver hlasovania: AS TnUAD schválil harmonogram práce AS Ti1UAD na 
akademický rok 2022/2023. 
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K bodu 6: 

6kademický senát TnUAD 
Studentská 2 
911 50 Trenčín 

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS TnUAD, harmonogramu volieb a voielbných 
komisií 
Predseda AS TnUAD predniesol uznesenie k vyhláseniu doplňujúcich volieb do 
zamestnaneckej časti za rektorát, do študentskej časti za FSEV a do študentskej časti za 
FZ. Do oboch študentských častí za fakulty sa budú voľby konať elektronickou formou 
v platforme MS Teams. 
Predseda AS TnUAD zároveň navrhol spojiť hlasovanie o uzneseniach doplňujúcich volieb 
do AS TnUAD do jednotlivých častí za súčasti TnUAD do jedného hlasovania. 
Hlasovanie: 
Prítomní 17 
Za 17 
Proti O 
Zdržal sa O 
Záver hlasovania: AS TnUAD schválil, aby sa o uzneseniach doplňujúcich volieb do 
jednotlivých častí za súčasti TnUAD hlasovalo v jednom hlasovani. 

Uznesenie 1 k bodu 6: 
AS TnUAD na svojom zasadnutí dňa 28.09.2022 v súlade s § 8 Zákona č. 131/2002 Z. 
z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj v súlade 
s čl. 7 Štatútom TnUAD a vnútorným predpisom TnUAD „Zásady volieb do AS 
TnUAD v Trenčíne" čl. 5, ods. 2 a 3 vyhlasuje doplňujúce voľby podľa schváleného 
harmonogramu prípravy a vykonania doplňujúcich volieb: 

- do zamestnaneckej časti AS TnUAD za rektorát, 
- do študentskej časti AS TnUAD za FSEV, 
- do študentskej časti AS TnUAD za FZ. 

Zároveň AS TnUAD schvaľuje volebnú komisiu pre voľby za každú časť a súčasť 
TnUAD. 
Pripomienka k úprave dátumu zverejnenia výsledkov volieb v harmonograme prípravy 
a vykonania doplňujúcich volieb za všetky časti a súčasti bola akceptovaná. Výsledky 
volieb budú zverejnené po ukončení volieb dňa 25.10.2022. 
Hlasovanie: 
Prítomní 17 
Za 17 
Proti O 
Zdržal sa O 
Záver hlasovania: AS TnUAD schválil uznesenie 1 k bodu 6 s pripomienkami. 

Uznesenie 2 k bodu 6: 
V súvislosti s ukončením členstva študentov FŠT a FPT v AS TnUAD a v zmysle čl. 5 
ods. 2 Zásad volieb do AS TnUAD, poveruje AS TnUAD vykonanim doplňujúcich 
volieb do AS TnUAD za študentskú časť FŠT a FPT, AS FŠT a AS FPT. 
Hlasovanie: 
Prítomní 17 
Za 17 
Proti O 
Zdržal sa O 
Záver hlasovania: AS TnUAD schválil uznesenie 2 k bodu 6. 
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K bodu 7: 

1kademický senát TnUAD 
Studentská 2 
911 50 Trenčín 

Voľba kandidátov na členov Správnej rady TnUAD a organizácia Verejného 
vypočutia kandidátov 
Návrh kandidátov na členov Správnej rady TnUAD predstavil predseda AS TnUAD. Oba 
návrhy boli doručené v termíne na predkladanie návrhov. 
V zmysle§ 40 ods. 5 Zákona č. 131/2022 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VŠ"), volí AS TnUAD tajným hlasovaním 
kandidátov na členov Správnej rady TnUAD. Podľa Dodatku č. 1 k Štatútu TnUAD volia 
členovia AS TnUAD dvoch kandidátov na členov Správnej rady TnUAD. 
Voľba kandidátov na členov Správnej rady TnUAD (menný zoznam je súčasťou 
záznamu zn. 17-012/AS/2022) prebehla tajne, priebeh a výsledky volieb sú uvedené 
v zázname Volebnej komisie AS TnUAD (zn. 17-012/AS/2022), voľba je platná. Za 
kandidáta na člena Správnej rady TnUAD bol Akademickým senátom TnUAD 
zvolený Dr.h.c. Ing. Milan Cagala, CSc. a MVDr. Stanislav Svatík. 

V zmysle zákona o VŠ zorganizuje TnUAD Verejné vypočutie kandidátov na členov 
Správnej rady TnUAD po voľbe členmi AS TnUAD a výbere ministrom školstva. Verejné 
vypočutie kandidátov na členov Správnej rady TnUAD sa uskutoční dňa 05.10.2022 
o 10:00 hod. v aule FSEV CP 105 v budove C. 
Vtejto súvislosti navrhol predseda AS TnUAD mimoriadne zasadnutie AS TnUAD dňa 
05.10.2022 po Verejnom vypočutí kandidátov na člena Správnej rady TnUAD. 
Hlasovanie: 
Prítomní 17 
Za 17 
Proti O 
Zdržal sa O 
Záver hlasovania: AS TnUAD schválil termín mimoriadneho zasadnutia AS TnUAD 
dňa 05.10.2022. 

K bodu 8: 
Voľba kandidáta na člena Správnej rady TnUAD voleného študentskou časťou AS 
TnUAD 
v zmysle§ 40 ods. 5 Zákona č. 131/2022 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a v zmysle Dodatku č. 1 k Štatútu TnUAD volí jedného kandidáta na 
člena Správnej rady TnUAD len študentská časť AS TnUAD. Návrh kandidáta na člena 
Správnej rady TnUAD predstavil za študentskú časť AS TnUAD Ing. Martin Šrámka. 
Voľba kandidáta na člena Správnej rady TnUAD (menný zoznam je súčasťou záznamu 
zn. 17-013/AS/2022) prebehla tajne, priebeh a výsledky volieb sú uvedené v zázname 
Volebnej komisie AS TnUAD (zn. 17-013/AS/2022), voľba je platná. Za kandidáta na 
člena Správnej rady TnUAD bol študentskou časťou AS TnUAD zvolený 
doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD. 

K bodu 9: 
Prerokovanie a schvaľovanie aktualizácie Organizačnej smernice Určenie výšky 
školného pre akademický rok 2022/2023 a poplatkov spojených so štúdiom na 
TnUAD 
Prorektorka pre výchovu a vzdelávanie, RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH (ďalej len 
„prorektorka pre výchovu a vzdelávanie") vysvetlila senátorom zmeny v ustanoveniach 
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~kademický senát TnUAD 
Studentská 2 
911 50 Trenčín 

o školnom ~ výške školného pri nadštandardnej dÍžke štúdia, ktoré vychádzajú z novely 
zákona o VS. 
Hlasovanie: 
Prítomní 17 
Za 17 
Proti O 
Zdržal sa O 
Záver hlasovania: AS TnUAD prerokoval a schválil Organizačnú smernicu Určenie 
výšky školného pre akademický rok 2022/2023 a poplatkov spojených so štúdiom 
na TnUAD s účinnosťou od 29.09.2022. 

V platforme MS Teams sa pripojila prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD., čím sa počet senátorov 
zvýšil na 18. 
K bodu 10: 
Prerokovanie a schvaľovanie Organizačnej smernice k organizácii doktorandského 
štúdia na TnUAD 
Prorektorka pre výchovu a vzdelávanie oboznámila senátorov so zmenami v smernici. 
Minimálne podmienky pre pokračovanie v štúdiu doktorandského študijného programu boli 
z dokumentu odstránené, nakoľko sú definované v dokumentácii študijného programu. 
V smernici boli aktualizované prílohy, ktoré sa dokladajú k žiadosti o povolenie obhajoby 
dizertačnej práce. Bol tiež špecifikovaný postup odborovej komisie, ktorá sa vyjadruje 
k žiadosti doktoranda o povolenie obhajoby dizertačnej práce. 
Hlasovanie: 
Prítomní 18 
Za 18 
Proti O 
Zdržal sa O 
Záver hlasovania: AS TnUAD prerokoval a schválil Organizačnú smernicu 
k organizácii doktorandského štúdia na TnUAD s účinnosťou od 29.09.2022. 

Odišiel Bc. Roman Smirnov, čím sa počet senátorov znížil na 17. 
K bodu 11: 
Prerokovanie a schvaľovanie Organizačnej smernice o postupe získavania vedecko
pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na 
TnUAD 
V predloženom materiáli boli aktualizované dokumenty, ktoré sa vyžadujú k žiadosti na 
začatie habilitačného konania a na začatie konania na vymenovanie profesora. 
Hlasovanie: 
Prítomní 17 
Za 17 
Proti O 
Zdržal sa O 
Záver hlasovania: AS TnUAD prerokoval a schválil Organizačnú smernicu o postupe 
získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov 
docent a profesor na TnUAD s účinnosťou od 29.09.2022. 
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K bodu 12: 

~kademický senát TnUAD 
Stuctentská 2 
911 50 Trenčín 

Prerokovanie a schvaľovanie Dodatku č. 3 k Štatútu TnUAD 
V Dodatku č. 3 k Štatútu TnUAD bol upravený čl. 30 Školné a poplatky spojené so 
štúdiom. 
Hlasovanie: 
Prítomní 17 
Za 17 
Proti O 
Zdržal sa O 
Záver hlasovania: AS TnUAD prerokoval a schválil Dodatok č. 3 k Štatútu TnUAD. 

Prišiel Bc. Roman Smirnov, čím sa počet senátorov zvýšil na 18. 
K bodu 13: 
Schvaľovanie Zmluvy o združení finančných prostriedkov TnUAD a TSK za účelom 
vybudovania EDUTECH campusu 
Predložená zmluva nadväzuje na podpísané Memorandum o spolupráci, ktorým TnUAD, 
TSK, Mesto Púchov a niekoľko zástupcov zamestnávateľov deklarovali spoluprácu pri 
budovaní EDUTECH campusu. Zmluva združuje finančné prostriedky na projektovú 
dokumentáciu - územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Prorektorka pre výchovu 
a vzdelávanie senátorom prezentovala komplexnú štúdiu areálu stredoškolsko
vysokoškolského campusu, v rámci ktorého sa pripravuje zriadenie a prevádzka 
inovačného centra v Púchove. 
Hlasovanie: 
Prítomní 18 
Za 18 
Proti O 
Zdržal sa O 
Záver hlasovania: AS TnUAD schválil Zmluvu o združení finančných prostriedkov 
TnUAD a TSK za účelom vybudovania EDUTECH campusu. 

K bodu 14: 
Informácia rektora o stave univerzity na začiatku akademického roka 
Prorektorka pre výchovu a vzdelávanie v zastúpení rektora TnUAD oboznámila senátorov 
o zmenách a rozvoji TnUAD v uplynulom období. Informovala: 

- o zosúladených študijných programoch TnUAD so štandardami Slovenskej 
akreditačnej agentúry pre VŠ, 

- o modernizácii výučbových priestorov, prístrojového a technického vybavenia na 
TnUAD, 

- o príprave novinky „sharovnania" e-bicyklov a e-skútrov, 
- o zmodernizovaní študentského domova, 
- o vybudovaní Kreatívneho centra, 
- o finalizácii rekonštrukcie priestorov FunGlassu, 
- ako aj o ďalších aktivitách TnUAD. 
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K bodu 15: 

~kademický senát TnUAD 
Studentská 2 
911 50 Trenčín 

Informácia o zástupcoch študentov v orgánoch TnUAD 
Senátor Ing. Martin Šrámka informoval, že v súvislosti s ukončením štúdia viacerých 
študentov na TnUAD, ktorí boli členmi v orgánoch TnUAD, sa uskutočnia voľby resp. budú 
navrhnutí noví členovia do Rady pre vnútorné hodnotenie TnUAD, do študentskej rady 
vysokých škôl a do Legislatívnej komisie AS TnUAD. 

K bodu 16: 
Rôzne 
Prorektorka pre výchovu a vzdelávanie poskytla informáciu a závery k vyhláseniu 
Slovenskej rektorskej konferencie v súvislosti s energetickou krízou. 

Predseda AS TnUAD RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH, poďakoval členom AS TnUAD 
a pozvaným hosťom za účasť, upozornil na termín mimoriadneho zasadnutia AS TnUAD 
dňa 05.10.2022 a zasadnutie ukončil. 

Zapísala: 

Ing. Janka Verná 

Overovatelia: 

PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD. 

Ing. Zuzana Matulová 

I 

. . ..... ... .. . /1 ..... . . .. . ... .... .... . . 

/ ~ .. ·········7 .... ... ... ... ..... ..... .. 

......... .... . .. . ··· ···-·------· ··········· 
RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH 

predseda AS TnUAD 

Táto zápisnica bude zverejnená na intranete TnUAD a na www.tnuni.sk. 
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ZÁPISNICA 2/SR/2022 

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

Prítomní: 

Ospravedlnení: 

Prizvaní: 

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 

JUDr. Marcel Vysocký, PhD. 
PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský, PhD. 
Ing. Anton Vatala 

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./SR12022 
Správna rada TnUAD schvaľuje program bez pripomienok. 

Hlasovanie : za - 9, proti - O, zdržal sa - O 

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 TnUAO. Zásady voľby 



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 niektorych 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 - O, zdržal sa ~ O 

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 č:inností na dosiahnutie spoločného účelu. ktorým je vybudovanie 
stredoškolsko-vysokoškolského EDUTECH campusu ( študentský kampus ), v rámci ktorého sa 
pripravuje zriadenie a prevádzka inovačno-kreativneho 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 možnosti poskytovaných európskymi štrukturálnymi 
a investičnými fondmi, grantami, dotáciami a vlastnými zdrojmi, za účelom vytvorenia priaznivého 
prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a technologických inovacii. 
študentský kampus sa vytvorí v areáli FPT Púchov a SŠ Púchov, pričom bude realizovana investícia 
zo strany TSK, zo strany TnUAD a vložením finančných prostriedkov do združenia, ktoré budú 
v podielovom spoluvlastníctve obidvoch účastníkov. 
Zmluva o združeni 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 pritomných na diskusiu. 
Na uvedenú tému sa viedla neformálna diskusia. 

UZNESENIE 2,3.ISR/2022 
Správna rada TnUAD schvaľuje „Zmluvu o združení finančných prostriedkov TnUAD a TSK za účelom 
vybudovania EDUTECH campusu v Púchove. 

Hlasovanie : za - 9, proti - O, zdržal sa - O 

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 cieľ och konzorcia. Konzorcium bolo založené v zmysle zákona 
o vysokých školách, je právnickou osobou, ktorá nadobudla právnu spôsobilost 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 prispevku. Členovia sa dohodli na poskytnutí príspevku Konzorciu vo výške 5 OOO 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.ISR/2022 
Správna rada TnUAD schvaľuje príspevok vo výške 5 OOO EUR do Konzorcia slovenských vysokých 
škôl „Konzorcium U10+". 

Hlasovanie : za - 9, proti - O, zdržal sa - O 

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 TnUAO. 

Hlasovanie : za - 9, proti - O, zdržal sa - O 

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 zaroveň 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: 

Zapísala: 

Ing. Jaroslav Baška 
predseda SR TnUAO 

Ing. Miriam Krištofová 
tajomníčka SR TnUAD 
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