
V Y H L Á Š K A   

REKTORA TRNAVSKEJ UNIVERZITY  V  TRNAVE č. 1/2021,   

O ZÁSADÁCH TVORBY A POUŽITIA  FONDU  ÚDRŽBY A OPRÁV  

  

Preambula  

  

Fond údržby a opráv Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „Fond údržby“) je vytváraný ako 

účelový fakultatívny fond podľa § 16a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zabezpečenie financovania  

údržby a opráv  budov, ktoré Trnavská univerzita v Trnave (ďalej len “univerzita“) vlastní alebo 

má v dlhodobom prenájme.   

   

Čl. 1 

Využitie prostriedkov Fondu údržby  

  

1. Finančné prostriedky alokované vo Fonde údržby možno použiť na financovanie týchto 

činností v rámci údržby a opráv:  

a) obklady a dlažby  

b) v exteriéri – lokálne opravy poškodených stavebných konštrukcií (napr. fasáda, 

strešný plášť...a pod.) s cieľom zamedziť vzniku materiálnych škôd a zaistenie 

bezpečnosti, 

c) výmena okien, oprava a údržba vonkajších okenných žalúzií, 

d) oprava a údržba vykurovacích systémov a zariadení  (radiátorov, kachlí, iných 

zariadení na kúrenie), 

e) oprava a údržba kanalizácií, vodovodných potrubí, 

f) oprava a údržba elektrických rozvodov, 

g)  údržba vonkajšej zelene a okolia (fontána, výrub,  orezanie stromov, .....), 

h) ďalšie činnosti súvisiace s údržbou budov. 

2. Z Fondu údržby sa nefinancujú pravidelne sa opakujúce servisné činnosti zariadení  a z toho 

vyplývajúce ich opravy ( napr. servis výťahov, klimatizácií, servis kamerových 

systémov,...) a drobné nákupy elektroinštalačného materiálu, rohoží, sanity, posypovej 

soli,.....). 

3. Činnosti uvedené v bode 1 tejto vyhlášky zabezpečuje technický úsek využitím interných 

zamestnancov rektorátu, resp. dodávateľským spôsobom za poskytnutia  súčinnosti 

tajomníkov fakúlt. 



4. Pred realizáciou každej plánovanej aktivity bude s užívateľom príslušnej budovy 

odsúhlasený vecný a časový plán. 

      

Čl. 2   

Spôsob vytvárania Fondu údržby 

  

1. Fond údržby sa vytvára každoročne z neúčelovej dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej 

republiky (ďalej len „dotácie“) poskytovanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na tovary a služby v podprograme 

077 11 „Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky vysokých 

škôl“. 

  

2. Tento fond spravuje a za  účelnosť jeho použitia zodpovedá kvestor univerzity.  

  

  

  

Článok 3  

Spôsob rozdeľovania financií Fondu údržby 

  

1. Z Fondu údržby môžu čerpať finančné prostriedky tieto súčasti univerzity: Filozofická 

fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Právnická fakulta 

a Rektorát a univerzitné pracoviská v zmysle schváleného návrhu rozpočtu v danom roku.  

2. Čerpanie Fondu údržby sa vyčísli k 31.12. podľa súčastí. Nevyčerpané prostriedky sa 

presúvajú do ďalšieho kalendárneho roka.  

3. Ak požiadavky na údržbu prevyšujú výšku pridelených finančných prostriedkov z Fondu 

údržby, súčasť univerzity sa môže rozhodnúť plánované práce dofinancovať z vlastných 

zdrojov. Toto rozhodnutie oznámi písomne kvestorovi univerzity s určením konkrétnych 

prác financovaných z plánu údržby z vlastných zdrojov a výšku alokácie v €. 

Článok 4 

Plán údržby a opráv budov Trnavskej univerzity v Trnave  

(ďalej len „plán údržby“) 

 

1. Podkladom pre pridelenie finančných prostriedkov z Fondu údržby je Plán údržby a opráv 

budov Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „plán údržby“), ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto 

vyhlášky. 

2. Plán  údržby sa  pripravuje vždy na obdobie 2 rokov.  Prvým rokom plánovania je 

kalendárny rok 2021.  

3. Tvorcovia požiadaviek  určia časovú prioritu realizácie  prác ich rozvrhnutím  

do jednotlivých rokov. 



4. Plán údržby predkladajú tajomníci fakúlt vedúcemu zamestnancovi technického úseku 

najneskôr  do 15. 12., príslušného kalendárneho roka. Plán údržby budovy rektorátu 

a univerzitných pracovísk predloží vedúci technického úseku do 15.12. kvestorovi 

univerzity. Zamestnanci  technického úseku  prekonzultujú navrhnuté požiadavky na 

údržbu s tajomníkmi fakúlt a po vykonaní prieskumu trhu doplnia predpokladané   

realizačné ceny jednotlivých prác.   

5. Plán údržby prerokuje  kvestor na porade s tajomníkmi fakúlt za prítomnosti vedúceho 

technického úseku. Schválený plán údržby je podkladom na pridelenie finančných 

prostriedkov z Fondu údržby v aktuálnom kalendárnom roku a je súčasťou schvaľovania 

rozpočtu na príslušný kalendárny rok.  

6. Proces obstarania jednotlivých schválených aktivít bude metodicky riadiť pracovisko 

rektorátu - oddelenie pre verejné obstarávanie.  

 

 

Článok 4  

Záverečné ustanovenia  

1. Fond údržby je ďalší  fakultatívny finančný fond vytvorený v súlade s interným 

predpisom  Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 14/2012 o pravidlách 

hospodárenia Trnavskej univerzity a bude doplnený do tohto predpisu pri jeho aktualizácii. 

  

2. Vyhláška o zásadách tvorby a použitia fondu údržby nadobúda platnosť dňom 

podpísania rektorom univerzity a účinnosť dňom jeho  uverejnenia na úradnej výveske 

univerzity.   

  

V Trnave,  4. marca 2021 

  

  

                Prof. PaedDr. René Bílik, CSc.  

                   rektor Trnavskej univerzity v Trnave   

  


