Stanovisko EK AS FEI STU k Výročnej správe o hospodárení
FEI STU za rok 2013
na zasadnutie AS FEI STU dňa 20.5.2014

Zoznam podkladov:


Stanovisko EK AS FEI STU k hospodáreniu FEI STU za rok 2013 – Uznesenie AS FEI STU
č. 8/2 c) prijaté väčšinou hlasov na zasadnutí AS FEI STU dňa 18.2.2014



Stanovisko EK AS FEI STU k hospodáreniu FEI STU k 31.1.2014 prerokované na
zasadnutí AS FEI STU dňa 29.4.2014



Výročná správa o hospodárení FEI STU za rok 2013 s tabuľkovými prílohami – materiál
predložený na rokovanie AS FEI STU dňa 20.5.2014 dekanom FEI, prof. Juhásom

Ekonomická komisia AS FEI na základe podrobného oboznámenia sa s Výročnou správou
o hospodárení FEI STU za rok 2013 konštatuje, že:


Rozdiel medzi skutočnými a plánovanými nákladmi je 1 136 182 Euro, rozdiel medzi
skutočnými

a plánovanými

výnosmi

je

- 162 726 Euro,

teda

rozdiel

medzi

skutočnosťou 2013 a plánom 2013 v celkovej sume 1 298 908 Euro nie je v správe
komentovaný.


Vo Výročnej správe nie je uvedená výška „pôžičky“ a ani jej spôsob započítania do
dosiahnutého výsledku hospodárenia za rok 2013.



Výročná správa nereaguje na upozornenie rektora STU o nedostatku likvidity na účte
ZDÚMR k 31.12.2013.



Z celkovej sumy dotácie z MŠ SR, z ktorej sú rozdeľované MP na fakulte na základe
započítavania výkonov ústavov a inštitútov, je podiel 76,48 % v podprograme 077 11
Poskytovanie VŠ vzdelávania a zabezpečenie prevádzky VŠ a podiel 23,52 %
v podprograme 077 12 Vysokoškolská veda a technika.



Pri podrobnom členení nákladov podľa položiek účtovnej triedy 5 – náklady
uvedenom v tabuľke č.5 sú z pohľadu porovnania rokov 2013 a 2012 výrazne vyššie
nasledovné položky:
o

r.59 - dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti (+ 321 294 Euro),

o

r.49 - čistenie verejných priestranstiev (+ 292 012 Euro),

o

r.16 - tepelná energia (+ 152 007 Euro),

o

r.53 - iné analyticky sledované náklady (+ 110 246 Euro).

EK AS FEI odporúča komentovať tieto položky.


Vo Výročnej správe nie sú uvedené mzdové náklady + poistné na zamestnancov
jednotlivých pracovísk fakulty za rok 2013, aj keď o nich AO FEI bola informovaná.

EK AS FEI odporúča doplniť mzdové náklady + poistné na zamestnancov jednotlivých
pracovísk fakulty do Výročnej správy o hospodárení FEI STU za rok 2013.

Toto stanovisko EK AS FEI STU bolo prijaté jednomyseľne.

Stanovisko EK AS FEI STU k výsledkom kontroly hospodárenia
FEI STU za obdobie rokov 2011 - 2013
na zasadnutie AS FEI STU dňa 20.5.2014

Zoznam podkladov:


Záver Správy č.2/2014 o výsledku kontroly hospodárenia FEI STU za obdobie rokov
2011 – 2013 zo dňa 2.4.2014



Vyjadrenia dekana FEI, prof. Juhása, ku kontrolnej správe č.2/2014 o výsledku
hospodárenia FEI STU zo dňa 24.4.2014



Dodatok k Správe č.2/2014 o výsledku kontroly hospodárenia FEI STU za obdobie
rokov 2011 – 2013 zo dňa 28.4.2014



Zápisnica z prerokovania Správy č.2/2014 o výsledku kontroly hospodárenia FEI STU za
obdobie rokov 2011 – 2013 zo dňa 30.4.2014



Návrh opatrení na nápravu nedostatkov uvedených v kontrolnej správe č.2/2014
o výsledku kontroly hospodárenia FEI STU zo dňa 7.5.2014



Záver Správy č.5/2011 o výsledku následnej finančnej kontroly hospodárenia FEI STU
v Bratislave za obdobie roku 2010 zo dňa 6.7.2011



Zápisnica z prerokovania Správy č.2/2011 o výsledku následnej finančnej kontroly
hospodárenia FEI STU za obdobie roku 2010 zo dňa 26.7.2011



Časť Protokolu NKÚ (č.poverenia 386/01) o výsledku kontroly hospodárenia a kontroly
účtovných a finančných výkazov zo dňa 2.7.2013

Ekonomická komisia AS FEI na základe podrobného oboznámenia sa s výsledkami kontroly
hospodárenia FEI STU za obdobie rokov 2011 – 2013 a so súvisiacimi materiálmi konštatuje,
že:


Nasledovné zistené nedostatky sa obdobne vyskytujú aj Správe č.5/2011 a Protokole
NKÚ:
o nedodržanie zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole - § 9, § 10;
o nedodržanie zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve - § 10;
o nedodržanie zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní - § 5, § 5 ods.12,
§ 34, § 91 a nasl., § 99, § 102;



Nasledovné zistené nedostatky sa v predchádzajúcom období nevyskytujú a teda
vznikli za obdobie rokov 2011 - 2013:
o nedodržanie zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách - § 15 ods.1 písm. i)
v nadväznosti na § 9 ods.1 písm. b), § 27 ods.1 písm. e);
o nedodržanie zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
- § 19 ods.1, § 19 ods.4, § 19 ods.6;
o nedodržanie zákona č.552/2004 Z.z. o výkone správy vo verejnom záujme
a Pracovného poriadku STU (na základe uvedených nedostatkov) -§ 8 ods.1
zákona a článok 4 bod 2 Pracovného poriadku.



Proces pripomienkovania návrhov opatrení dekana FEI na nápravu nedostatkov
a odstránenie príčin ich vzniku zistených kontrolou hospodárenia nepovažuje EK AS
FEI za ukončený. Hlavný kontrolór STU ako čiastočne opodstatnenú uznal len 1
námietku dekana FEI. Taktiež nie je známe stanovisko rektora STU k výsledkom
kontroly hospodárenia FEI STU za obdobie rokov 2011 – 2013.

Toto stanovisko EK AS FEI STU bolo prijaté jednomyseľne.

Stanovisko EK AS FEI STU k hospodáreniu FEI STU k 31.3.2014
na zasadnutie AS FEI STU dňa 20.5.2014

Zoznam podkladov:


Stanovisko EK AS FEI STU k hospodáreniu FEI STU za rok 2013 – Uznesenie AS FEI STU
č. 8/2 c) prijaté väčšinou hlasov na zasadnutí AS FEI STU dňa 18.2.2014



Stanovisko EK AS FEI STU k hospodáreniu FEI STU k 31.1.2014 prerokované na
zasadnutí AS FEI STU dňa 29.4.2014



Materiály účtovnej uzávierky k 31.3.2014 + Finančné výkazy o plnení rozpočtu
a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy FIN1-12
k 31.3.2014, zodpovedná za zostavenie finančného výkazu vedúca EO dekanátu FEI,
Ing. Kusalíková, štatutárny orgán subjektu verejnej správy dekan FEI, prof. Juhás



Návrh kritérií pre započítavanie výkonov pri rozdeľovaní MP zo štátnej dotácie
poskytovaných MŠVVaŠ SR predložený dekanom FEI, prof. Juhásom

Ekonomická komisia AS FEI na základe podrobného oboznámenia sa s uvedenými materiálmi
súvisiacimi s nakladaním s finančnými prostriedkami FEI konštatuje, že:


Podľa predložených materiálov celkovej rekapitulácie príjmov a výdavkov k 31.3.2014
môžeme predpokladať, že schválený (?) rozpočet FEI STU k 31.3.2014 je nižší o 1,6 %
oproti 31.12.2013. (suma 9 395 738 Euro oproti sume 9 549 282 Euro)



Návrh rozdeľovania MP na FEI nie je dostatočne pripravený, napr. chýbajú
porovnávacie modely, zdôvodnenie zmien v návrhu, nie je zrejmé, či navrhované
úpravy smerujú k ministerským kritériám tak, ako žiadala AO FEI na stretnutí
s dekanom FEI.

EK AS FEI neodporúča prijať predložený návrh kritérií pre započítavanie výkonov pri
rozdeľovaní MP zo štátnej dotácie.

Toto stanovisko EK AS FEI STU bolo prijaté väčšinou hlasov.

