Dodatok č. 3
Štatútu
Spoločnosti absolventov a priateľov Technickej univerzity
v Košiciach, neinvestičného fondu
(úplné znenie)
________________________________________________________________

I. Názov a sídlo fondu
Názov:

Spoločnosť absolventov a priateľov Technickej univerzity v Košiciach, neinvestičný
fond, v skrátenom znení SAPTU, n. f, pričom obidva názvy sú rovnocenné

Sídlo:

Letná 1/9, 042 00 Košice - Sever

II. Účel fondu
Účelom neinvestičného fondu je podpora rozvoja vzdelávacieho procesu, podpora študijnej aktivity
talentovaných študentov, podpora vedeckého bádania v rámci Technickej univerzity, podpora kultúrnych
aktivít v rámci Technickej univerzity, podpora športu, športových klubov a športovcov v rámci Technickej
univerzity, prezentácie Technickej univerzity a modernizácia technického vybavenia pracovísk Technickej
univerzity v Košiciach.

III. Podmienky použitia prostriedkov fondu
1.
2.
3.

Príjmy fondu tvoria príspevky fyzických a právnických osôb, ktoré sa ukladajú na bežný účet v peňažnom
ústave.
Pri účelovom príspevku fondu rozhoduje prispievateľ o použití prostriedkov na konkrétny účel, akciu,
činnosť.
O použití účelovo nešpecifikovaných prostriedkov rozhoduje správna rada.

IV. Okruh osôb, ktorým môžu byť poskytnuté prostriedky fondu
1.

2.

Prostriedky, ktoré získa fond, môže poskytovať študentom a zamestnancom Technickej univerzity
v Košiciach, všetkým jej organizačným zložkám, ako aj organizáciám a združeniam, ktoré Technická
univerzita založila, alebo je ich členom, ako aj tým, ktoré združujú zamestnancov a študentov Technickej
univerzity v Košiciach (napr. združenia študentov, športové kluby, kultúrne telesá a pod.).
Prostriedky fondu nemožno poskytnúť členom orgánov fondu a ich blízkym osobám, ani členom orgánov
právnických osôb, ktoré do fondu prispeli.

V. Orgány fondu
Orgánmi fondu sú:
A. správna rada,
B. dozorná rada,
C. správca.
A. Správna rada
1. Správna rada je najvyšším orgánom fondu.
2. Do výlučnej právomoci správnej rady patrí:

schvaľovanie rozpočtu fondu a rozhodovanie o použití prostriedkov fondu
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3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
10.


schvaľovanie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy fondu

rozhodovanie o zlúčení, splynutí a zrušení fondu

určenie výšky výdavkov fondu na jeho správu

vymenovanie likvidátora fondu

vykonávanie zmien štatútu fondu,

schvaľovanie žiadostí o pridelenie finančného príspevku z finančných prostriedkov fondu,

volí a odvoláva správcu fondu.
Členom správnej rady môže byť len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je
bezúhonná.
Členom správnej rady nemôže byť osoba, ktorej sa poskytujú prostriedky fondu.
Správna rada má dvanásť (12) členov. Deväť (9) členov tvoria zástupcovia fakúlt Technickej
univerzity v Košiciach, ktorých navrhuje dekan príslušnej fakulty. Dvoch (2) členov správnej rady
navrhuje Kolégium rektora Technickej univerzity v Košiciach a jedného (1) zriaďovateľ. Všetkých
členov správnej rady menuje a odvoláva Kolégium rektora Technickej univerzity v Košiciach.
Na čele správnej rady je predseda, ktorého menuje a odvoláva zriaďovateľ. Funkčné obdobie
predsedu správnej rady je štvorročné.
Predseda správnej rady zvoláva schôdze a predsedá im. Správna rada zasadá aspoň 2x ročne.
Predseda zvolá správnu radu najneskôr do 30 dní, ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov
správnej rady, predseda dozornej rady, alebo správca.
Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov správnej
rady. Na prijatie rozhodnutia/uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
Na prijatie rozhodnutia správnej rady o zlúčení, splynutí a zrušení fondu je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady.
Zo zasadnutí správnej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorá sa uchováva po dobu 5 rokov odo dňa
konania zasadnutia.
Predseda správnej rady:
a) predkladá výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení zriaďovateľovi,
b) zodpovedá za vedenie účtovníctva fondu a dodržiavanie predpisov súvisiacich s hospodárením
fondu,
c) je oprávnený zastupovať fond aj vo vzťahu k tretím osobám na základe osobitného
plnomocenstva udeleného správcom fondu,
d) rozhoduje o pridelení prostriedkov medzi zasadnutiami správnej rady maximálne do výšky 3 000
€, pričom na najbližšie zasadnutie správnej rady predloží prehľad o takto poskytnutých
prostriedkoch,
e) príkazy na čerpanie finančných prostriedkov z bankových účtov podpisuje spoločne
so správcom.
B. Dozorná rada

1. Predsedu a členov dozornej rady menuje zriaďovateľ. Funkčné obdobie členov dozornej rady je
štvorročné.
2. Dozorná rada najmä
 preskúmava ročnú účtovnú uzávierku, výročnú správu a predkladá k nim správnej rade svoje
vyjadrenie,
 kontroluje stav hospodárenia fondu a príslušných dokladov aspoň 2x ročne,
 upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie,
 navrhuje zvolanie mimoriadneho zasadnutia správnej rady, ak to vyžaduje dôležitý záujem
fondu.
3. Členovia dozornej rady majú právo zúčastniť sa zasadnutia správnej rady s hlasom poradným.
4. Členovia správnej rady a správca nemôžu byť súčasne aj členmi dozornej rady.
5. Členstvo v dozornej rade je čestné a nehonorované. Člen dozornej rady má nárok na úhradu
výdavkov, ktoré mu pri výkone funkcie vznikli.
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C. Správca
1. Správca je štatutárnym orgánom fondu, ktorý riadi jeho činnosť. Rozhoduje o všetkých záležitostiach
fondu, ktoré nie sú zákonom, zriaďovacou zmluvou a štatútom vyhradené do pôsobnosti iných
orgánov.
2. Správcu volí a odvoláva správna rada. Funkčné obdobie správcu je štvorročné.
3. Za správcu môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.
4. Za správcu môže byť zvolený aj člen správnej rady.

VI. Výdavky na správu fondu
1. Suma výdavkov fondu nesmie presiahnuť 15 % celkových výdavkov fondu za účtovné obdobie.
2. Do výdavkov na správu fondu sa nezapočítavajú výdavky na:

vykonaný štatutárny audit,

zisťovanie spôsobu použitia prostriedkov fondu,

zverejňovanie údajov zapisovaných do registra.

VII. Spôsob majetkového vysporiadania pri zániku fondu
Ak správna rada rozhodne o zrušení fondu s právnym nástupcom, prechádza majetok na právneho
nástupcu.
2. Ak správna rada rozhodne o zrušení fondu bez právneho nástupcu, menuje likvidátora, ktorý
vykoná likvidáciu. Zároveň určí nadáciu, alebo neinvestičný fond, na ktorý sa prevedie likvidačný
zostatok.

1.

VIII. Rozsah vecí vo vlastníctve fondu
Na účely správy fondu sa umožňuje, aby fond vlastnil nevyhnutne potrebné veci – vybavenie
kancelárskych miestností, administratívny materiál a pod.

IX. Prechod oprávnení zriaďovateľa
V prípade zániku zriaďovateľa prejdú jeho oprávnenia na Technickú univerzitu v Košiciach, Letná 1/9,
042 00 Košice- Sever.

X. Prechodné ustanovenia
Súčasné funkčné obdobie správcu fondu, predsedu správnej rady, správnej rady a dozornej rady podľa
tohto štatútu trvá do 31.08.2023.

XI. Záverečné ustanovenia
1. Štatút SAPTU, n.f. a jeho dodatky schvaľuje Správna rada SAPTU, n.f.
2. Štatút SAPTU, n.f. a jeho dodatky sa v jednom vyhotovení doručujú registrovému úradu.
3. Dňom právoplatnosti tohto Dodatku č. 3 ruší sa Štatút SAPTU, n.f. v znení dodatkov č. 1 a 2.
4. Tento Dodatok č. 3 Štatútu SAPTU, n.f. bol schválený Správnou radou SAPTU, n.f. dňa 28.11.2019,
číslo uznesenia 20/2019 a nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti jeho registrácie.
Košice 29.11.2019

Ing. Marcel Behún, PhD., v.r.
predseda správnej rady

JUDr. Jarmila Ferenčíková, v.r.
správca fondu
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