
ŠTATÚT 

Nadačného fondu rodiny Slavojovcov 

zriadeného Nadáciou STU pre rozvoj talentov 

 

 

I. 

Zriadenie fondu 

 

1. Správna rada nadácie - Nadácia STU pre rozvoj talentov, so sídlom Vazovova 5, 812 43 

Bratislava (ďalej len „Nadácia“) zriaďuje týmto štatútom v súlade s § 13 ods. 1 zákona č.      

34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a čl. IV. 

bod 1.2 písm. h) nadačnej listiny Nadácie zo dňa 18.10.2004 v znení jej dodatkov nadačný fond 

pod názvom:  Nadačný fond „Nadácia STU pre rozvoj talentov - Štipendium rodiny 

Slavojovcov“ (ďalej len „Fond Slavojovcov“). 

2. Fond Slavojovcov nie je samostatnou právnickou osobou, a nemá preto právnu subjektivitu. 

3. Fond Slavojovcov sa zriaďuje z finančných prostriedkov poskytnutých z poručníckeho majetku 

Prof. Dr. Ing. Desidera E. Slavoja a jeho manželky Very Slavojovej na základe podmienok 

rodinného fondu Slavojovcov, ktoré boli potvrdené Rozhodnutím Krajského súdu v štáte 

Kalifornia, USA, okres San Francisco pod č. PTR-12-296058 dňa 13.05.2015. 

4. Fond Slavojovcov sa zriaďuje ako otvorený fond. V súlade s tým môžu pre napĺňanie jeho poslania 

do Fondu Slavojovcov prispievať aj tretie osoby, a to formou daru alebo odkázaním prostriedkov 

v závete.  

5. Nadácia sa zaväzuje spravovať a nakladať s prostriedkami Fondu Slavojovcov len prostredníctvom 

na tento účel zriadeného osobitného orgánu Nadácie – Osobitná komisia pre Nadačný fond 

„Štipendium rodiny Slavojovcov“ (ďalej len „Osobitná komisia“), pričom tieto prostriedky budú  

investované oddelene od nadačného imania Nadácie a bude o nich vedená samostatná účtovná 

evidencia. O prostriedkoch Fondu Slavojovcov a spôsobe ich použitia bude Nadácia oddelene 

informovať 1 x ročne v rámci svojej výročnej správy. 

 

6. Osobitná komisia rozhoduje o použití prostriedkov Fondu Slavojovcov v súlade s týmto štatútom. 

V tomto rozsahu je vylúčená pôsobnosť a rozhodovanie správnej rady Nadácie. Správna rada 

Nadácie má v súvislosti s Fondom Slavojovcov len schvaľovaciu a kontrolnú pôsobnosť.  

 

7. Osobitná komisia má 3 členov,  z ktorých 2 menuje a odvoláva Katedra geodézie, Stavebnej fakulty 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a 1 člena menuje a odvoláva správna rada Nadácie. 

Členom osobitnej komisie môže byť len fyzická osoba, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na 

právne úkony a je v trvalom pracovnom pomere na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave.  

 

8. Na prijatie rozhodnutia Osobitnej komisie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov.  

 

9. Podrobnosti o podmienkach členstva, funkčnom období, zániku členstva v Osobitnej komisii 

a ďalšie sú upravené v  listine Nadácie STU pre rozvoj talentov registrovanej na Ministerstve vnútra 

Slovenskej republiky dňa 9.12.2004 pod č. 203/Na-2002/784 v znení jej dodatkov. 



 

 

 

II. 

Poslanie fondu 

 

1. V súlade s vôľou Prof. Dr. Ing. Desidera E. Slavoja a jeho manželky Very Slavojovej  je poslaním 

Fondu Slavojovcov finančná podpora študentov Katedry geodézie Stavebnej fakulty Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave. 

2. V súlade s poslaním Fondu Slavojovcov budú prostriedky z Fondu Slavojovcov poskytované 

výlučne len na základe podmienok stanovených Osobitnou komisiou na poskytnutie štipendií 

vybraným študentom Katedry geodézie, Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave, a to: 

a) študentom doktorandského štúdia (3. stupeň) akreditovaného v odbore geodézia a kartografia 

a ktorých školiteľ je pracovníkom na katedre geodézie, 

b) študentom posledného ročníka inžinierskeho štúdia (2. stupeň) akreditovaného v odbore 

geodézia a kartografia, ktorých vedúci diplomovej práce je pracovníkom na katedre geodézie. 

 

 

III. 

Nakladanie s prostriedkami Fondu Slavojovcov 

 

1. O podmienkach nakladania s prostriedkami Fondu Slavojovcov rozhoduje a tieto prostriedky 

spravuje Osobitná komisia, ktorá je osobitným orgánom Nadácie. 

2. Prostriedky Fondu Slavojovcov budú uložené na samostatnom účte vo vybranom bankovom 

ústave, ktorý má bankové povolenie na území Slovenskej republiky. 

3. Prostriedky Fondu Slavojovcov môžu byť v prípade ich zhodnocovania použité len na kúpu: 

a)  štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok, 

b) cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov a podielov listov 

otvorených podielových fondov, 

c)  hypotekárnych záložných listov, 

d) vkladových listov, vkladových certifikátov a depozitných certifikátov, 

e)  nehnuteľností. 

4. Prostriedky Fondu Slavojovcov môžu byť použité len na napĺňanie jeho poslania a v súlade s vôľou 

poručiteľov uvedených v Čl. II bod 1 a s týmto Štatútom.  

5. Osobitná komisia je oprávnená používať na naplnenie účelu Fondu Slavojovcov prednostne len 

výnosy (úroky) z istiny prostriedkov Fondu Slavojovcov. V prípade, ak to nie je možné a tieto 

prostriedky nebudú postačovať na naplnenie účelu Fondu Slavojovcov, je Osobitná komisia 

oprávnená použiť i prostriedky istiny, avšak max. do výšky 1000,- Eur (slovom: jedentisíc eur)/rok. 

6. Podrobné podmienky a výšku poskytovania prostriedkov z Fondu Slavojovcov stanovuje Osobitná 

komisia 1 x ročne pre aktuálny kalendárny rok. Podmienky budú zverejnené na webovej stránke 

Katedry geodézie Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.  



7. Osobitná komisia je povinná písomne odôvodniť a zverejniť na webovej stránke Katedry geodézie 

Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave účel poskytnutia prostriedkov 

z Fondu Slavojovcov, a to do 30 dní odo dňa rozhodnutia o ich poskytnutí.   

8. Osobitná komisia je oprávnená použiť na úhradu nákladov na správu a prevádzku Fondu 

Slavojovcov len výnosy (úroky) z prostriedkov Fondu Slavojovcov. 

 

9. V podrobnostiach neupravených týmto Štatútom sa s prostriedkami Fondu Slavojovcov nakladá 

tak, aby bola v prvom rade naplnená vôľa poručiteľov uvedených v Čl. II bod 1 Štatútu. Ak by  

z akýchkoľvek dôvodov nebolo možné naplniť vôľu poručiteľov uvedených v Čl. II bod 1 Štatútu, 

pri nakladaní s prostriedkami Fondu Slavojovcov sa majú sledovať záujmy rozvoja Katedry 

geodézie Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 

 

 

IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Fond Slavojovcov sa zriaďuje na dobu neurčitú. 

2. Zmena tohto Štatútu alebo zrušenie Fondu Slavojovcov sú možné len s jednohlasným a súčasným 

súhlasom Osobitnej komisie  a vedúceho Katedry geodézie Stavebnej fakulty Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave; Správna rada Nadácie nie je oprávnená tieto kroky uskutočniť 

jednostranne, bez ich súhlasu. 

3. V prípade, ak by došlo v budúcnosti k spojeniu Katedry geodézie Stavebnej fakulty Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave s inou súčasťou Slovenskej technickej univerzity, prechádzajú 

práva a povinnosti plynúce z tohto Štatútu na novovzniknutú organizačnú zložku Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave a na jej vedúceho zamestnanca. 

 

4. V prípade, ak by došlo v budúcnosti k zrušeniu alebo inému zániku Katedry geodézie Stavebnej 

fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, prostriedky Fondu Slavojovcov budú použité 

tak, aby sa rešpektoval zámer a vôľa poručiteľov uvedených v Čl. II bod 1 Štatútu  a zabezpečil sa 

rozvoj Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave .  

 

 

V Bratislave, dňa ............................... 

 

 

Za správnu radu Nadácie: 

 

 

 

............................................ 

 


