
Stanovisko EK AS FEI STU k výsledkom kontroly hospodárenia 

FEI STU za obdobie rokov 2011 - 2013 

na zasadnutie AS FEI STU dňa 7.10.2014 

 

 

Zoznam podkladov: 

 Stanovisko EK AS FEI STU k výsledkom kontroly hospodárenia FEI STU za obdobie 

rokov 2011 – 2013 prerokované na zasadnutí AS FEI STU dňa 20.6.2014 

 Spisový obal pre spis č.2176/2014 – Kontrola hospodárenia FEI 

 Úplné znenie Správy č.2/2014 o výsledku kontroly hospodárenia FEI STU za obdobie 

rokov 2011 – 2013 zo dňa 2.4.2014 

 Správa o splnení opatrení na nápravu nedostatkov uvedených v kontrolnej správe 

č.2/2014 o výsledku kontroly hospodárenia FEI STU zo dňa 29.5.2014 

 Informácia o kontrole hospodárenia FEI STU – materiál predložený na rokovanie AS 

STU dňa 30.6.2014 rektorom STU, prof. Redhammerom 

 

 

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 v Správe č.5/2011 

a v 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. 

 EK nemá pripomienky k správe o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov 

a odstránenie príčin ich vzniku v súvislosti s kontrolnou správou č.2/2014 o výsledku 

hospodárenia FEI STU predloženej dekanom FEI dňa 29.5.2014.  

 

 

Ekonomická komisia AS FEI na základe žiadosti rektora STU o vydanie stanoviska AS FEI STU 

a pokynu predsedu AS FEI STU navrhuje nasledovné znenie uznesenia AS FEI STU k výsledkom 

kontroly v zmysle §27 ods.1 písm.e) zákona o vysokých školách: 

 

Akademický senát FEI STU súhlasí so závermi Správy č.2/2014 o výsledku kontroly 

hospodárenia FEI STU za obdobie rokov 2011 – 2013 zo dňa 2.4.2014 a  odporúča rektorovi 

STU riešiť porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov v zmysle platnej legislatívy 

Slovenskej republiky. 

 

 

Toto stanovisko EK AS FEI STU bolo prijaté jednomyseľne. 

 

 



Stanovisko EK AS FEI STU k návrhu Smernice dekana 

o Implementácii projektov financovaných zo ŠF EÚ 

na zasadnutie AS FEI STU dňa 7.10.2014 

 

 

Zoznam podkladov: 

 Návrh Smernice dekana o Implementácii projektov financovaných zo štrukturálnych 

fondov Európskej únie zo dňa 1.10.2014 

 Návrh Zmluvy o partnerstve - Príloha č.1 k Smernici dekana o Implementácii ... 

 Návrh Dodatku k Zmluve o partnerstve 

 Návrh Podrobného opisu položiek k Zmluve o partnerstve 

 

 

Ekonomická komisia AS FEI na základe podrobného oboznámenia sa s materiálmi návrhu 

Smernice dekana o Implementácii projektov financovaných zo štrukturálnych fondov 

Európskej únie odporúča upraviť článok 11 návrhu Smernice dekana vypustením bodu 2 

z dôvodu zachovania rovnakého prístupu pri vydávaní smerníc dekana fakulty a akýchkoľvek 

ich zmien a doplnení. 

 

 

Toto stanovisko EK AS FEI STU bolo prijaté jednomyseľne. 
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