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V zmysle ustanovenia § 40 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 

predpisov Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave na návrh rektora Trnavskej univerzity 

v Trnave určuje tieto pravidlá poskytovania odmien a náhrad členom správnej rady Trnavskej univerzity 

v Trnave. 

 

I. Povinnosti člena správnej rady 

1. Člen správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „správna rada“) je povinný: 

a) plniť si svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o výkone funkcie člena správnej rady verejnej 

vysokej školy, z ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, štatútu správnej rady 

univerzity a ostatných vnútorných predpisov Trnavskej univerzity v Trnave, ktoré sa na členov 

správnej rady vzťahujú, 

b) zúčastňovať sa na zasadnutiach správnej rady, 

c) vykonávať svoju činnosť vo funkcii člena správnej rady s náležitou starostlivosťou, ktorá 

zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami 

Trnavskej univerzity v Trnave, 

d) zaobstarávať si a pri svojom rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce 

sa predmetu rozhodovania počas hlasovania v správnej rade, 

c) zachovávať mlčanlivosť o informáciách a skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone 

svojej funkcie a ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Trnavskej univerzite 

v Trnave spôsobiť škodu alebo ohroziť jej oprávnené záujmy, prípadne poškodiť jej dobré 

meno, 

e) pri výkone svojej funkcie dbať na to, aby neuprednostňoval svoje záujmy alebo záujmy 

tretích osôb pred záujmami Trnavskej univerzity v Trnave, 

e) činnosť vyplývajúcu z funkcie člena správnej rady vykonávať osobne, 

f) dodržiavať ostatné povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú z predpisov uvedených v písmene 

a) tohto článku.  

 

II. Odmeňovanie člena správnej rady 

1.  Za odmenu sa považuje finančná odmena členovi správnej rady za prípravu, účasť na 

zasadnutí správnej rady a za vykonávanie povinností člena správnej rady. 

 

2. Trnavská univerzita v Trnave sa zaväzuje platiť členovi správnej rady pravidelnú odmenu 

za čas výkonu funkcie na zasadnutí správnej rady takto: 

  

a) predsedovi správnej rady za  jedno zasadnutie správnej rady odmenu vo výške 15% 

priemernej mesačnej nominálnej mzdy v Slovenskej republike podľa údajov Štatistického 

úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok. Za jedno zasadnutie správnej rady sa pokladá jeden 

deň prípravy na zasadnutie správnej rady a jeden deň účasti na zasadnutí správnej rady prezenčne 

alebo dištančne. 

b) členovi správnej rady za  jedno zasadnutie správnej rady odmenu vo výške 10 % priemernej 

mesačnej nominálnej mzdy v Slovenskej republike podľa údajov Štatistického úradu SR za 

predchádzajúci kalendárny rok. Za jedno zasadnutie správnej rady sa pokladá jeden deň prípravy 



 

na zasadnutie správnej rady a jeden deň účasti na zasadnutí správnej rady prezenčne alebo 

dištančne. 

3. Odmena člena správnej rady je splatná najneskôr do 10. (desiateho) dňa mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom bolo zasadnutie správnej rady. 

 

 

III. Cestovné náhrady 

1. Univerzita sa zaväzuje platiť členovi správnej rady náhradu výdavkov spojených s výkonom tejto 

funkcie podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. 

2. Členovi správnej rady, ktorý sa dostavil na zasadnutie správnej rady alebo ktorý vykonal cestu za 

účelom plnenia úlohy správnej rady v čase medzi jeho zasadnutiami patrí náhrada:  

a) preukázaných cestovných výdavkov,  

b) preukázaných výdavkov za ubytovanie,  

c) stravné. 

3.  Nároky na cestovné, stravné a ubytovanie člen správnej rady vyúčtuje v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a internými predpismi univerzity. 

 

     IV. Záverečné ustanovenia 

1. Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť dňom schválenia v Akademickom senáte Trnavskej univerzity 

v Trnave a účinnosť zverejnením na úradnej výveske Trnavskej univerzity v Trnave. 

 

V Trnave 14. júla 2022 

 

      doc. JUDr. Peter Varga, PhD., v. r. 

predseda Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave 

 

Tieto Pravidlá boli zverejnené na úradnej výveske Trnavskej univerzity v Trnave dňa 19. júla 

2022. 


