
Stanovisko EK AS FEI STU k Výročnej správe o hospodárení 

FEI STU za rok 2013 

na zasadnutie AS FEI STU dňa 1.7.2014 

 

 

Zoznam podkladov: 

 Stanovisko EK AS FEI STU k Výročnej správe o hospodárení FEI STU za rok 2013 

prerokované na zasadnutí AS FEI STU dňa 20.5.2014 

 Pripomienky k Výročnej správe o hospodárení FEI STU za rok 2013 spracované na 

základe stanoviska EK AS FEI STU a námetov členov AS FEI STU dňa 21.5.2014 

 Výročná správa o hospodárení FEI STU za rok 2013 – doplnený materiál predložený 

dekanom FEI, prof. Juhásom, na rokovanie AS FEI STU dňa 20.6.2014 

 Písomná informácia k pripomienkam k Výročnej správe o hospodárení FEI STU za rok 

2013 predložená dekanom FEI, prof. Juhásom 

 

Ekonomická komisia AS FEI na základe podrobného oboznámenia sa s doplnenou Výročnou 

správou o hospodárení FEI STU za rok 2013 a s Písomnou informáciou k pripomienkam 

k Výročnej správe o hospodárení FEI STU za rok 2013 konštatuje, že: 

 V tabuľke č.2 – Porovnanie skutočných a plánovaných nákladov a výnosov sú pridané 

riadky pre sumarizáciu skutočných a plánovaných nákladov a výnosov v roku 2013. 

 Predložené porovnanie skutočných a plánovaných mzdových nákladov pracovísk 

z bežnej dotácie dostatočne nevysvetľuje rozdiel mzdových nákladov 577 326 Euro 

medzi skutočnosťou 2013 a plánom 2013. 

 Berie na vedomie stanovisko dekana FEI k problematike zálohovania miezd pre 

pracoviská/pracovníkov financované zo štrukturálnych fondov EÚ z bežnej dotácie. 

 Berie na vedomie stanovisko dekana FEI k nedostatku prostriedkov k výplatnému 

termínu na účte FEI určenom pre výplatu miezd za december 2013 z hľadiska rozpočtu 

fakulty schváleného AS FEI STU.  

 Výška tzv. pôžičky dotačných prostriedkov v sume 300 000 Euro zo strany z R-STU a FA 

STU vo Výročnej správe o hospodárení FEI STU za rok 2013 nie je uvedená, nakoľko 



tzv. pôžička bola pripísaná na účet ZDÚMR FEI vo februári 2014, pričom však dôvody 

jej realizácie vznikli pri hospodárení FEI v roku 2013. 

 Komentáre požadovaných položiek (r.59, 49, 16, 53) uvedené v tabuľke č.5 – Náklady 

sú zapracované v doplnenej Výročnej správe o hospodárení FEI STU za rok 2013. 

 Ekonomická efektívnosť zmluvy s firmou Prima Invest o upratovaní FEI nie je 

jednoznačne preukázaná. 

 Ekonomická efektívnosť koncesnej zmluvy s firmou Delikanti o prevádzke stravovacej 

jednotky do budúcnosti nie je jednoznačne preukázaná. 

 Reprezentatívne informácie o výsledkoch hospodárskej kontroly z úrovne hlavného 

kontrolóra STU za roky 2011-2013 nie sú uvedené v doplnenej Výročnej správe 

o hospodárení FEI STU za rok 2013. 

 Berie na vedomie informácie dekana FEI o právnom subjekte, ktorý predstavuje 

„Spoločnosť“, a o spôsobe úhrady členského príspevku vo výške 100 000 Euro v roku 

2013. 

 

 

Toto stanovisko EK AS FEI STU bolo prijaté jednomyseľne. 
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