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DODATOK č. 1 

K ŠTATÚTU TECHNICKEJ UNIVERZITY VO ZVOLENE 

č. R-11302/2019 schválenému Akademickým senátom Technickej univerzity vo Zvolene  

dňa 7. októbra 2019 a zaregistrovanému ministerstvom školstva dňa 16. decembra 2019 pod 

č. 2019/17329:5-A1100 

(ďalej aj „Štatút Technickej univerzity vo Zvolene“ alebo len „Štatút TUZVO“) 

 

 

I. 

Štatút Technickej univerzity vo Zvolene sa mení a dopĺňa nasledovne: 

1. Článok 18 vrátane nadpisu znie:  

„Článok 18 

Správna rada TUZVO 

(1) Správna rada TUZVO je orgán, ktorý v rámci svojej pôsobnosti podporuje posilňovanie 

väzby TUZVO a spoločnosti v súlade s poslaním TUZVO. Správna rada TUZVO uplatňuje 

a presadzuje verejný záujem v činnosti TUZVO. 

(2) Členmi Správnej rady TUZVO sú najmä významné vedecké osobnosti alebo umelecké 

osobnosti, predstavitelia verejného života na celoštátnej úrovni alebo na regionálnej úrovni 

a významní predstavitelia podnikateľskej oblasti v súlade s poslaním TUZVO alebo osoby, 

ktoré majú skúsenosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami 

právnickej osoby. 

(3) Členstvo v Správnej rade TUZVO ako aj spôsob voľby a menovania členov Správnej rady 

TUZVO určuje § 40 zákona o vysokých školách.  

(4) Správna rada TUZVO má deväť členov.  

(5) Štyroch členov Správnej rady TUZVO volí a odvoláva AS TUZVO nadpolovičnou 

väčšinou hlasov všetkých členov AS TUZVO, z toho jedného člena Správnej rady TUZVO 

volí a odvoláva len študentská časť AS TUZVO nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých 

členov študentskej časti AS TUZVO. Ďalších štyroch členov Správnej rady TUZVO 

vymenúva a odvoláva minister školstva. Jedného člena Správnej rady TUZVO volia a 

odvolávajú tajným hlasovaním ostatní členovia Správnej rady TUZVO; ak ho členovia 

Správnej rady TUZVO nezvolia do šiestich mesiacov od uvoľnenia funkcie príslušného 

člena, vymenuje a odvolá ho minister školstva na návrh Slovenskej akadémie vied. 

(6) Štatút Správnej rady TUZVO schvaľuje na návrh predsedu Správnej rady TUZVO Správna 

rada TUZVO a registruje ho ministerstvo školstva postupom podľa § 103 zákona 

o vysokých školách. 

(7) Zasadnutia Správnej rady TUZVO sú verejné a konajú sa najmenej dvakrát ročne.“ 

 

2. Článok 19 vrátane nadpisu znie:  

„Článok 19 

Pôsobnosť Správnej rady TUZVO 

Pôsobnosť Správnej rady TUZVO určuje § 41 zákona o vysokých školách.“ 
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II. 

(1) Tento Dodatok č. 1 k Štatútu TUZVO bol v zmysle § 9 ods. 1 písm. a) bod 1. zákona 

o vysokých školách schválený Akademickým senátom TUZVO dňa 22. júna 2022. 

(2) Tento Dodatok č. 1 k Štatútu TUZVO nadobúda platnosť dňom registrácie na ministerstve 

školstva a je účinný odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho registrácii. 

 

 

 

prof. Ing. Ján Tuček, CSc.    Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

predseda AS TUZVO     rektor TUZVO 

 

 

 

 

 

 

 

Tento Dodatok č. 1 k Štatútu TUZVO bol zaregistrovaný Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu SR dňa 18.08.2022 pod č. 2022/19247:2-D2810.  

Dňom 18.08.2022 nadobudol platnosť. Účinnosť nadobudol jeho doručením Technickej 

univerzite vo Zvolene dňa 22.08.2022. 


