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I N F O R M Á C I E   P O V I N N E   Z V E R E J N E N É  

 
 

I. 

 

Povinné zverejňovanie informácií podľa § 5 ods. 1  

zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

 

a) Spôsob zriadenia Technickej univerzity vo Zvolene (ďalej aj „TU vo Zvolene“ alebo 

„TU“), jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry 

 

Technická univerzita vo Zvolene bola zriadená ako Vysoká škola lesnícka a drevárska 

vo Zvolene vládnym nariadením č. 30/1952 Zb. Zákonom SNR č. 26/1992 Zb. bol zmenený 

názov na Technická univerzita vo Zvolene.  

V zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) je verejnou 

vysokou školou. 

 

 

Právomoci a kompetencie 

 

(1)  Technická univerzita vo Zvolene je právnickou osobou. Je verejnoprávnou 

samosprávnou vzdelávacou, vedeckou a umeleckou ustanovizňou a  zároveň súčasťou 

vedeckovýskumnej a vývojovej základne  Slovenskej republiky. 

 

(2)  Orgány akademickej samosprávy v súlade  so zákonom a v jeho medziach 

rozhodujú o organizácii univerzity  a jej činnosti. Štatutárnym orgánom TU je rektor, v jeho 

neprítomnosti písomne poverený prorektor.  

 

(3) TU svoje práva uplatňuje  a povinnosti plní v súlade so  zásadami demokracie, 

humanity a  právneho poriadku SR. Práva, povinnosti a úlohy TU vyplývajú zo zákona o VŠ, 

naň nadväzujúcich právnych noriem a príslušných súvisiacich právnych predpisov. 

 

(4) Rozsah a oblasti, v ktorých TU vystupuje vo svojom mene a patria do 

samosprávnej pôsobnosti TU ako celku, sú stanovené v § 6 zákona o VŠ, citujem: 

 
§ 6 

Rozsah samosprávnej pôsobnosti verejnej vysokej školy 

 

(1) Do samosprávnej pôsobnosti verejnej vysokej školy patrí 

a) vnútorná organizácia,  

b) určovanie počtu prijímaných uchádzačov o štúdium, určovanie podmienok prijatia na štúdium a rozhodovanie v 

prijímacom konaní,  

c) utváranie a uskutočňovanie študijných programov,  

d) organizácia štúdia,  

e) rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa akademických práv a povinností študentov,  

f) určovanie zamerania a organizovanie výskumnej, vývojovej alebo umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti,  

g) uzatváranie, zmeny a zrušovanie pracovnoprávnych vzťahov a určovanie počtu a štruktúry pracovných miest na vysokej 

škole,  

h) udeľovanie vedecko-pedagogického titulu "docent" a "profesor" (§ 76),  
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i) spolupráca s inými vysokými školami, inými právnickými osobami a fyzickými osobami, a to aj so zahraničnými,  

j) voľba členov orgánov akademickej samosprávy verejnej vysokej školy,  

k) hospodárenie verejnej vysokej školy a nakladanie s jej majetkom v súlade s týmto zákonom,  

l) určovanie výšky príspevku študentov na úhradu časti nákladov na štúdium (ďalej len "školné") a poplatkov spojených so 

štúdiom podľa § 92, ak tento zákon nestanovuje inak. 

 

(5) Fakulty TU vykonávajú samosprávnu pôsobnosť v mene TU v rozsahu 

stanovenom v § 23 zákona o VŠ, a to: 

 

- v ods. 1,  písm. a), b), c) v plnom rozsahu, citujem:  
 

a) určovanie ďalších podmienok prijatia na štúdium [§ 27 ods. 1 písm. i)] a rozhodovanie v prijímacom konaní 

na študijné programy uskutočňované na fakulte (§ 58 ods. 6),  

b) vytváranie nových akreditovaných študijných programov a ich uskutočňovanie na fakulte [§ 30 ods. 1 písm. 

c)],  

c) rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa akademických práv a povinností študentov zapísaných na štúdium 

podľa študijných programov uskutočňovaných na fakulte (§ 70 až 72),  

 

- kompetencie uvedené v ods. 1, písm. d) ostávajú v samosprávnej pôsobnosti TU, 

realizácia je podmienená súhlasom dekana fakulty, citujem: 

 
d) uzatváranie, zmeny a zrušovanie pracovnoprávnych vzťahov v rozsahu a za podmienok určených v štatúte verejnej 

vysokej školy [§ 15 ods. 2 písm. l)],  

 

-   v ods. 1, písm. e) a f) budú realizátormi činností vyplývajúcich zo zmlúv, ktorých     

uzatváranie patrí do výlučnej kompetencie TU, čo sa bude riadiť pravidlami pre 

vykonávanie podnikateľskej činnosti, citujem: 

 
e) vykonávanie podnikateľskej činnosti (§ 18) podľa pravidiel určených v štatúte verejnej vysokej školy [§ 15 ods. 2 písm. 

m)],  

f) spolupráca s inými vysokými školami, právnickými osobami a fyzickými osobami, a to aj so zahraničnými, v oblastiach, v 

ktorých fakulta pôsobí, v rozsahu a za podmienok určených v štatúte verejnej vysokej školy. 

 

          (6) Do samosprávnej pôsobnosti fakulty ďalej podľa § 23 ods. 2 zákona o VŠ patrí, 

citujem: 
 

(2) Do samosprávnej pôsobnosti fakulty ďalej patrí. 

a) vnútorná organizácia fakulty,  

b) určovanie počtu prijímaných uchádzačov o štúdium spôsobom určeným v štatúte verejnej vysokej školy [§ 15 ods. 2 písm. 

f)],  

c) organizácia štúdia v súlade so študijným poriadkom verejnej vysokej školy,  

d) určovanie zamerania a organizovanie výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej činnosti,  

e) určovanie počtu a štruktúry pracovných miest zamestnancov zaradených na fakulte v rozsahu určenom v štatúte verejnej 

vysokej školy [§ 15 ods. 2 písm. b)],  

f) voľba členov orgánov akademickej samosprávy fakulty,  

g) uskutočňovanie zahraničných vzťahov a aktivít v oblastiach, v ktorých fakulta pôsobí,  

h) nakladanie s finančnými prostriedkami pridelenými fakulte vysokou školou a s finančnými prostriedkami, ktoré fakulta 

inak získala na plnenie svojich úloh; fakulta sa tiež vyjadruje k nakladaniu s majetkom, ktorý slúži na plnenie jej úloh (§ 17 

ods. 2). 

 

 

Organizačná štruktúra - popis 

 

(1) TU vo  Zvolene sa člení na tieto organizačné súčasti: 

a) fakulty:  

▪ Lesnícka fakulta TU vo Zvolene, 

▪ Drevárska fakulta TU vo Zvolene, 

▪ Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky TU vo Zvolene, 

▪ Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene. 
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b) iné pedagogické, výskumné, vývojové, hospodársko-správne a informačné pracoviská: 

▪ Ústav cudzích jazykov, 

▪ Ústav telesnej výchovy a športu, 

▪ Arborétum Borová Hora, 

▪ Centrum ďalšieho vzdelávania, 

▪ Centrum informačných technológií, 

▪ Rektorát, 

▪ Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, 

▪ Vývojové dielne a laboratóriá. 

 

c) účelové zariadenia: 

▪ Študentský domov a jedáleň, 

▪ Vydavateľstvo TU, 

▪ iné účelové zariadenia. 

 

d) špecializované výučbové zariadenia: 

▪ Vysokoškolský lesnícky podnik. 

 

(2) Organizáciu a riadenie činností a hospodárenie organizačných súčastí TU určujú 

ich organizačné poriadky. Organizačný poriadok organizačnej súčasti TU s výnimkou fakúlt 

schvaľuje rektor TU. Organizačný poriadok fakulty na návrh dekana fakulty schvaľuje 

akademický senát fakulty. 

 

(3) Za riadenie a hospodárenie súčastí TU s výnimkou fakúlt je zodpovedný riaditeľ 

alebo vedúci, ktorého menuje a odvoláva rektor. Funkcia sa obsadzuje výberovým konaním. 

 

(4) Uzatváranie, zmeny a skončenie pracovnoprávnych vzťahov a určovanie počtu 

a štruktúry pracovných miest jednotlivých súčastí je v samosprávnej pôsobnosti TU. 

 

(5) Počet a štruktúra pracovných miest sa určuje normatívnym spôsobom, ktorý je 

odvodený od výkonových parametrov určených MŠ SR na prideľovanie rozpočtu.  

 

(6)  Počet zamestnancov  ostatných súčastí TU okrem fakúlt sa určuje  podľa  činností 

stanovených právnymi predpismi a pridelených mzdových prostriedkov potrebných na ich 

zabezpečenie. 

 

 

b)  Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie, informácie o tom, kde možno    

     podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie 

 

Tieto informácie (miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie) sú prístupné   

v  Organizačnej smernici  č. 4/2013 o postupe pri sprístupňovaní informácií   

       Miestami pre podávanie písomných žiadostí o sprístupnenie informácií sú: 

1. Rektorát TU: sekretariát rektora alebo podateľňa TU 

  Adresa: T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen 

  Osobne: v pracovných dňoch v čase od 08.00 do 12.00 h.  

  Telefón: 045/5206 103, 5333 271,5206 140 

http://dokumenty.tuzvo.sk/?v=386:238
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  Fax: 045/5330 027 

  E - mail: rektor@tuzvo.sk 

do predmetu uviesť: „Žiadosť o sprístupnenie informácií“.  

  Cez internet: Vyplňte formulár priamo TU! 

Informácie o prijímacích pohovoroch, ich termínoch a podmienkach sa v určenom 

informačnom mieste na Rektoráte TU neposkytujú! Žiadosti o informácie týkajúce sa 

prijímacích pohovorov je potrebné adresovať na príslušnú fakultu. 

 

2.     Fakulty TU vo Zvolene: 

 

  Lesnícka fakulta 

 Adresa:  T.G. Masaryka 24, 960 53  Zvolen 

 Osobne:    v pracovných dňoch v čase od 08.00 do 12.00 h. 

 Telefón: 045/5206 202 

 Fax: 045/5332 654 

 E - mail: dlf@tuzvo.sk 

 

Drevárska fakulta 

Adresa: T.G. Masaryka 24, 960 53  Zvolen 

Osobne: v pracovných dňoch v čase od 08.00 do 12.00 h. 

Telefón:  045/5206 342 

Fax:  045/5321 811 

E - mail: ddf@tuzvo.sk  

 

Fakulta ekológie a environmentalistiky 

   

  

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky 

Adresa: Študentská 26, 960 53  Zvolen 

Osobne: v pracovných dňoch v čase od 08.00 do 12.00 h. 

Telefón:  045/5206 502 

Fax:  045/5320 015 

E - mail: dfevt@tuzvo.sk  

 

Na vyššie uvedené adresy možno podávať tiež iné žiadosti, návrhy, podnety, sťažnosti 

alebo iné podania. 

 

c) Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho   

Adresa: T. G. Masaryka 24, 960 53  Zvolen 

Osobne: v pracovných dňoch od 08.00 do 12.00 h. 

Telefón:  045/5206 492 

Fax:  045/5206 279 

E - mail: dfee@tuzvo.sk  

mailto:rektor@tuzvo.sk
https://www.tuzvo.sk/sk/elektronicka-ziadost
mailto:dlf@tuzvo.sk
mailto:ddf@tuzvo.sk
mailto:dfevt@tuzvo.sk
mailto:dfee@tuzvo.sk


 5 

   preskúmania rozhodnutia TU vo Zvolene vrátane výslovného uvedenia požiadaviek,  

   ktoré musia byť splnené 

 

            Proti rozhodnutiu TU o odmietnutí požadovanej informácie (§ 18 ods. 2 a 3 zák. 

o slobodnom prístupe k informáciám) možno podať odvolanie v lehote 15 dní1 od doručenia 

rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa čl. V. ods. 1 

(resp. ods. 3) tejto smernice. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala 

alebo mala vydať, t.j. na adrese: 

 

Technická univerzita vo Zvolene 

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

rektor TU vo Zvolene 

T. G. Masaryka 24 

960 53  Zvolen 

 

             Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia TU vo Zvolene a požiadavky, ktoré 

musia byť splnené: Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní 

podľa § 244 a nasl. zák. č. 99/1963 Zb. (Občiansky súdny poriadok) v znení neskorších zmien 

a doplnkov. Žaloba o preskúmanie rozhodnutia sa musí podať do dvoch mesiacov od 

doručenia rozhodnutia správneho orgánu v poslednom stupni, pokiaľ osobitný zákon 

neustanovuje inak. Zameškanie lehoty nemožno odpustiť. 

 

 

d) Postup, ktorý musí TU vo Zvolene dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí,    

    návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať 

 

Postup je uvedený v Organizačnej smernici TU vo Zvolene č. 4/2013. 

Smernica je prístupná na webovej adrese  

 

 

e) Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých TU vo   

    Zvolene koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb   

    a právnických osôb vo vzťahu k TU vo Zvolene ako povinnej osobe 

 

 

Zákony: 

▪ Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

▪ Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní 

▪ Zákon č. 200/1997 Z. z. o študentskom pôžičkovom fonde v znení neskorších predpisov 

▪ Zákon č. 53/1964 o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké 

hodnosti v znení zákona NR SR č. 324/1996 Z. z. 

▪ Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

▪ Zákon č. 9/2010 o sťažnostiach 

▪ Zákon NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 

vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

▪ Zákon  NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších zmien a doplnkov  

                                                 
1 § 19 ods. 1 zákona o o slobodnom prístupe k informáciám 

http://dokumenty.tuzvo.sk/?v=386:238
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▪ Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších 

predpisov 

▪ Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

▪ Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 

▪ Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Nariadenia: 

▪ Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 104/2003 Z. z  o Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov 

 

Vyhlášky: 

▪ Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní 

sociálneho štipendia študentom vysokých škôl  v znení neskorších predpisov 

▪ Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 453/2005 Z. z. o rozsahu a 

ďalších podrobnostiach o priznávaní motivačného štipendia  

▪ Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania 

vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor  

▪ Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom 

systéme štúdia  

▪ Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 204/2002 Z. z. o poskytovaní štipendia 

doktorandom v dennej forme doktorandského štúdia v znení vyhlášky č. 505/2004 Z. z.  

▪ Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 357/1991 Zb. o 

finančnom a hmotnom zabezpečení študentov vysokých škôl počas štúdia v zahraničí  

▪ Vyhláška Ministerstva školstva SSR č. 581/2007 Z. z. o doplňujúcom pedagogickom 

štúdiu  

▪ Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti č. 65/1977 Zb. o konaní pri udeľovaní 

vedeckých hodností v znení vyhlášky č. 302/1990 Zb.  

 

Vnútorné predpisy Technickej univerzity vo Zvolene: 

▪ Štatút  

▪ Študijný poriadok  

▪ Študijný poriadok doktorandského štúdia 

▪ Zásady výberového konania na obsadenie pracovných miest (funkcií) vysokoškolských 

učiteľov, výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a miest vedúcich 

zamestnancov 

▪ Organizačný poriadok TU 

▪ Štatút Správnej rady 

▪ Štipendijný poriadok 

▪ Disciplinárny poriadok 

▪ Rokovací poriadok disciplinárnej komisie 

▪ Rokovací poriadok Vedeckej rady TU 

▪ Platový poriadok 

▪ Pracovný poriadok 

▪ Organizačné smernice TU 

 

f) Sadzobník správnych poplatkov, ktoré TU vo Zvolene vyberá za správne úkony   

   a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií a úhrad za opakované použitie   

   informácií na TU vo Zvolene 

 

Sadzobník úhrad je na webovej adrese 

 

http://www.minedu.sk/VZPP/NVSR/104-2003.pdf
http://www.minedu.sk/VZPP/VYHLASKY/2006_102.rtf
http://www.minedu.sk/VZPP/VYHLASKY/2006_102.rtf
http://www.minedu.sk/VZPP/VYHLASKY/2005_453.pdf
http://www.minedu.sk/VZPP/VYHLASKY/2005_453.pdf
http://www.minedu.sk/VZPP/VYHLASKY/2005_6.pdf
http://www.minedu.sk/VZPP/VYHLASKY/2005_6.pdf
http://www.minedu.sk/VZPP/VYHLASKY/2002_614.pdf
http://www.minedu.sk/VZPP/VYHLASKY/2002_614.pdf
http://www.minedu.sk/VZPP/VYHLASKY/2002_204.pdf
http://www.minedu.sk/VZPP/VYHLASKY/2002_204.pdf
http://www.minedu.sk/VZPP/VYHLASKY/1991_357.pdf
http://www.minedu.sk/VZPP/VYHLASKY/1991_357.pdf
http://www.minedu.sk/VZPP/VYHLASKY/1985_68.pdf
http://www.minedu.sk/VZPP/VYHLASKY/1985_68.pdf
http://www.minedu.sk/VZPP/VYHLASKY/1977_65.pdf
http://www.minedu.sk/VZPP/VYHLASKY/1977_65.pdf
https://dokumenty.tuzvo.sk/sites/default/files/priloha_c_6_-_os_4-2013_sadzobnik_uhrad_za_spristupnenie_info_2013.doc
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II. 

 

Povinné zverejňovanie informácií podľa § 5 ods. 6 zákona  

NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

Tieto informácie sú zverejnené v samostatnom dokumente  na webovom sídle  TUZVO. 

 

 

 

 

http://dokumenty.tuzvo.sk/?v=386

