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    ŠTATÚT  SPRÁVNEJ RADY 
TECHNICKEJ UNIVERZITY VO ZVOLENE 

 
 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
 (1) Správna rada Technickej univerzity vo Zvolene (ďalej aj „SpR TUZVO“) je orgán, ktorý 
v rámci pôsobnosti ustanovenej zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VŠ“) podporuje 
posilňovanie väzby Technickej univerzity vo Zvolene (ďalej aj „TUZVO“) a spoločnosti a 
uplatňuje a presadzuje verejný záujem v činnosti TUZVO, najmä v súvislosti s využívaním jej 
majetku a finančných prostriedkov poskytnutých TUZVO štátom.  
 
 (2) Postavenie SpR TUZVO je dané zákonom o VŠ, Štatútom TUZVO a Štatútom SpR 
TUZVO.  
 

Článok 2 
Členstvo a funkčné obdobie členov v  SpR TUZVO 

 
 (1) SpR TUZVO má 14 členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister školstva, vedy, 
výskumu a športu SR (ďalej aj „minister“). 
 
 (2) Šesť členov SpR TUZVO navrhuje na vymenovanie rektor TUZVO (ďalej aj „rektor“) 
so súhlasom Akademického senátu TUZVO (ďalej aj „AS TU“). Šesť členov SpR TUZVO vyberie 
minister po vyjadrení rektora. Do SpR TUZVO sa navrhujú najmä predstavitelia verejného života 
vrátane predstaviteľov podnikateľskej oblasti a územnej samosprávy a ústredných  orgánov štátnej 
správy zodpovedných za školstvo, financie, hospodárstvo a sociálnu oblasť.  
 

(3) Jedného člena SpR TUZVO navrhuje na vymenovanie  zamestnanecká časť  AS TU. 
 
(4) Jedného člena SpR TUZVO navrhuje na vymenovanie študentská časť AS TU.  

 
(5) Členmi SpR TUZVO, okrem členov navrhnutých AS TU,  nesmú byť zamestnanci 

TUZVO.  
 

(6) Návrh na odvolanie člena SpR TUZVO dáva ministrovi ten orgán, ktorý ho navrhol na 
vymenovanie. V prípade členov SpR TUZVO navrhnutých rektorom, môže návrh na ich odvolanie 
podať aj AS TU.  
 

(7) Členovia  SpR TUZVO  podľa ods. 2 sa vymenúvajú na 6 rokov. 
 

(8) Funkčné obdobie člena SpR TUZVO navrhnutého zamestnaneckou časťou AS TU je 
štvorročné.  
 

(9) Funkčné obdobie člena SpR TUZVO  navrhnutého študentskou časťou AS TU je 
dvojročné.  
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(10) Členstvo v SpR TUZVO zaniká:  
a) skončením funkčného obdobia, 
b) na vlastnú žiadosť člena, 
c) úmrtím člena, 
d) odvolaním. 

 
 

Článok 3 
Voľby predsedu  a podpredsedu SpR TUZVO 

 
 (1) SpR TUZVO si volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu. 
 
 (2) Na uskutočnenie volieb je potrebná účasť najmenej 10 členov SpR TUZVO. Voľby 
predsedu a podpredsedu SpR TUZVO sa uskutočňujú tajným hlasovaním. Na zvolenie predsedu 
SpR TUZVO je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov SpR TUZVO. Pri 
nedostatočnom počte hlasov pre kandidáta na predsedu SpR TUZVO sa voľby opakujú, pričom do 
druhého kola postupuje kandidát, resp. kandidáti s najväčším počtom hlasov. 
 
 (3) Voľby podpredsedu SpR TUZVO sa uskutočňujú rovnakým spôsobom ako voľby 
predsedu SpR TUZVO. Podpredseda sa volí len z inej skupiny členov SpR TUZVO ako bol 
zvolený predseda, pričom sa vychádza zo štruktúry zloženia SpR TUZVO podľa čl. 2 ods. 2 – 4.  
 
 (4) Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu SpR TUZVO trvá do skončenia ich funkčného 
obdobia členstva v SpR TUZVO.  
 
 (5) V prípade, ak na zasadnutí SpR TUZVO, na ktorom sa uskutočňujú voľby predsedu 
a podpredsedu, nie je prítomný požadovaný počet členov SpR TUZVO podľa ods. 2 tohto článku, 
rektor zvolá do 30 dní nové zasadnutie SpR TUZVO. 
 
 (6) Po zvolení predsedu a podpredsedu SpR TUZVO zabezpečí predseda SpR TUZVO 
vyhotovenie záznamu o výsledkoch volieb.  
 
 (7) V prípade, že sa predseda SpR TUZVO vzdá svojej funkcie, prípadne ju z vážnych 
dôvodov nemôže vykonávať, nové voľby predsedu SpR TUZVO sa uskutočnia do 60 dní odo dňa, 
kedy táto skutočnosť nastala.  
 
 (8) Ak SpR TUZVO nemá predsedu, vykonáva jeho funkciu do zvolenia nového predsedu 
podpredseda, ak nemá ani podpredsedu, poverí minister niektorého člena správnej rady výkonom 
funkcie predsedu správnej rady do zvolenia nového predsedu SpR TUZVO. 
 

Článok 4 
Výkon činností predsedu, podpredsedu a tajomníka SpR TUZVO 

 
(1) Predseda SpR TUZVO vykonáva nasledujúce činnosti:  

a) zvoláva zasadnutia SpR TUZVO,  
b) riadi rokovania SpR TUZVO, 
c) navrhuje program rokovaní SpR TUZVO, pripravuje uznesenia,  
d) podpisuje dokumenty SpR TUZVO, osobitne písomné súhlasy SpR TUZVO podľa § 41 ods. 

1 zákona o VŠ, 
e) je oprávnený požadovať podklady a posudky potrebné na činnosť SpR TUZVO podľa § 41  

zákona o VŠ, 
f) z poverenia SpR TUZVO koná v jej mene, 
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g) pozýva hostí na zasadnutie SpR TUZVO, 
h) riadi činnosť tajomníka SpR TUZVO. 
 

(2) Podpredseda SpR TUZVO vykonáva činnosti predsedu SpR TUZVO v prípade, ak 
SpR TUZVO nemá predsedu a tiež v prípade poverenia predsedom SpR TUZVO.  

 
(3) Tajomník SpR TUZVO nie je členom SpR TUZVO; výkonom funkcie ho poveruje 

predseda SpR TUZVO na návrh rektora,  spravidla je to kancelár rektora. Tajomník SpR TUZVO 
vykonáva administratívne a technické úkony potrebné na činnosť SpR TUZVO.  
 

Článok 5 
Rokovanie  SpR TUZVO 

 
 (1) Zasadnutia SpR TUZVO zvoláva jej predseda, a to najmenej dvakrát ročne v termínoch, 
ktoré koordinuje s rektorom. 
 
 (2) Na žiadosť rektora je predseda SpR TUZVO povinný zvolať zasadnutie SpR TUZVO 
najneskôr  do 30 dní. 
 
 (3) SpR TUZVO je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých 
členov, ak zákon o VŠ neustanovuje inak (§ 41 ods. 6 zákona o VŠ). 
 
 (4) Zasadnutia SpR TUZVO vedie predseda SpR TUZVO, v jeho neprítomnosti 
podpredseda, alebo ďalší predsedom poverený člen SpR TUZVO (predsedajúci).  
 

(5) Zasadnutia SpR TUZVO sú verejné.  
 

 (6) Diskusiu ku každému bodu programu začína a končí predsedajúci samostatne. Dĺžka 
diskusného príspevku nie je limitovaná, ale môže byť ukončená zdvihnutím ruky nadpolovičnej 
väčšiny členov SpR TUZVO. 
 
 (7) Účasť členov SpR TUZVO na zasadnutiach je nezastupiteľná.  
 
 (8) O záveroch rokovania k jednotlivým bodom programu rozhoduje SpR TUZVO verejným 
hlasovaním. Na schválenie predloženého návrhu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 
prítomných členov SpR TUZVO.  
 
 (9) Na schválenie právnych úkonov uvedených v čl. 6 ods.1 Štatútu SpR TUZVO  je 
potrebný súhlas najmenej dvoch tretín členov SpR TUZVO.  
 
    
 

Článok 6 
Pôsobnosť  SpR TUZVO 

 
 (1) SpR TUZVO dáva predchádzajúci písomný súhlas k návrhu rektora na právne úkony, 
uvedené v  § 41 ods. 1 písm. a) až e) zákona o VŠ, ktorými  TUZVO chce :  

a) nadobudnúť nehnuteľný majetok, ktorého cena je vyššia ako päťstonásobok sumy, od ktorej 
sa veci podľa osobitného predpisu (Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov) považujú za hmotný majetok  alebo urobiť jeho prevod; za túto cenu 
sa pokladá suma, za ktorú sa v určitom čase a na určitom mieste zvyčajne predáva taký 
alebo porovnateľný nehnuteľný majetok, 
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b) nadobudnúť hnuteľnú vec, ktorej cena je vyššia ako päťstonásobok sumy, od ktorej sa veci 
podľa osobitného predpisu (Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 
predpisov) považujú za hmotný majetok, alebo urobiť jej prevod,  

c) zriadiť vecné bremeno alebo predkupné právo k majetku TUZVO, 
d) založiť inú právnickú osobu, vložiť peňažný alebo nepeňažný vklad do nej, alebo do iných 

právnických osôb (§ 19 ods. 5 zákona o VŠ), 
e) uzavrieť zmluvu o čerpaní úveru (§ 16 ods. 6 zákona o VŠ); SpR TUZVO súhlas neudelí, ak 

účel použitia finančných prostriedkov získaných z úveru nie je v súlade s dlhodobým 
zámerom TUZVO alebo splácanie úveru podľa nej ohrozí zabezpečenie hlavnej činnosti 
TUZVO. 
 
(2) SpR TUZVO sa vyjadruje najmä k :  

a) dlhodobému zámeru TUZVO a k ďalším veciam, ktoré jej na prerokovanie predloží minister, 
rektor alebo predseda AS TU,  

b) výročnej správe o činnosti TUZVO. 
 

(3) Členovia SpR TUZVO majú právo navrhovať kandidátov do volieb kandidáta na rektora  
[§ 9 ods. 1 písm. c) zákona o VŠ]. 
 

(4) SpR TUZVO po schválení v AS TU schvaľuje rozpočet TUZVO. 
 

(5) SpR TUZVO na návrh predsedu SpR TUZVO určuje plat rektora v súlade s osobitným 
predpisom (Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov); kvestor 
verejnej vysokej školy písomne oznámi rektorovi na základe rozhodnutia SpR TUZVO výšku a 
zloženie funkčného platu. 
 

(6) SpR TUZVO dáva podnety a stanoviská k činnosti TUZVO, ktoré zverejňuje. 
 
(7) SpR TUZVO najmenej raz ročne vypracúva a zverejňuje na webovom sídle TUZVO 

správu o svojej činnosti. Správa o činnosti SpR TUZVO obsahuje najmä informácie o jej 
zasadnutiach, účasti jednotlivých členov na zasadnutiach, odporúčaniach SpR TUZVO k činnosti 
TUZVO a súpis jej rozhodnutí. 
  
 

Článok 7 
Agenda  SpR TUZVO 

 
 (1) Z priebehu rokovania jednotlivých zasadnutí SpR TUZVO tajomník SpR TUZVO 
vyhotovuje písomný  záznam, ktorý obdrží každý  člen  SpR  TU  a  rektor .  
 
 (2) V prípade potreby sa uznesenia SpR TUZVO vhodným spôsobom zverejnenia.  
 
 (3) SpR TUZVO má právo vyžiadať si k svojmu rozhodnutiu písomné odborné stanoviská. 
Náklady súvisiace s ich spracovaním sú hradené z prostriedkov TUZVO. 
 
 (4) Rektor je povinný poskytnúť členom SpR TUZVO na požiadanie všetky podklady 
a materiály, ku ktorým je potrebný písomný súhlas alebo vyjadrenie SpR TUZVO v písomnej  
podobe. 
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Článok 8 
Náklady na činnosť  SpR TUZVO 

 
 (1) Činnosť členov SpR TUZVO je úkonom vo všeobecnom záujme (§ 136 ods. 1 zákona  
č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce). TUZVO im poskytuje náhrady podľa osobitného predpisu 
(Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov). 
 

(2) Náklady spojené s činnosťou SpR TUZVO sú hradené z prostriedkov TUZVO.  
 
 

Článok 9 
Záverečné ustanovenia  SpR TUZVO 

 
(1) Štatút SpR TUZVO, jeho zmeny a doplnky po odsúhlasení v AS TU na návrh rektora 

schvaľuje minister. 
 
(2) AS TU odsúhlasil Štatút SpR TUZVO na svojom zasadnutí dňa 3. júna 2013. 

 
(3) Štatút SpR TUZVO nadobúda platnosť odo dňa schválenia ministrom a účinnosť odo 

dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho schválení ministrom.  
 
(4) Ruší sa Štatút SpR TUZVO č. 1338/2008 odsúhlasený v AS TU dňa 03. 12 2008 

a schválený ministrom dňa 15. 04. 2009 pod číslom CD-2009-18581/1268-1:071. 
 
 
 
 
 
 
 
 prof. Ing. Milan Saniga, DrSc.         prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.  
  predseda AS TU     rektor TUZVO 
 
 
 
 
 
 
 

doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. 
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 
 
Tento Štatút Správnej rady TU vo Zvolene bol schválený ministrom školstva, 
vedy, výskumu a športu SR dňa 5. septembra 2013. Rozhodnutie bolo doručené  
TU vo Zvolene dňa 17. septembra 2013.  


