
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia ekonomickej komisie AS FEI STU dňa 25. apríla 2017 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Zoznam podkladov predložených na rokovanie:  

Rozpočet FEI STU na rok 2017  
predkladá:  prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, dekan 

Mgr. Peter Miklovič, PhD. 
Ing. Simona Kolenčíková 

 

Program rokovania: 

1. Prerokovanie návrhu rozpočtu FEI STU na rok 2017. 

 

Zasadnutie otvoril a viedol predseda ekonomickej komisie doc. Beláň. Privítal členov 
ekonomickej komisie a hostí.  

K bodu 1 programu:  

Doc. Beláň požiadal tajomníka FEI STU Mgr. Mikloviča o vstupný komentár k predloženému 
návrhu rozpočtu. Mgr. Miklovič oboznámil prítomných s rozdielmi oproti predloženému 
rozpočtu prerokovanom na zasadnutí ekonomickej komisie dňa 5. 4.2017. Skonštatoval, že 
rozpočet je rozdielny v položke „nerozpísaná dotácia“, ktorej použitie bude schválené na 
jesennom zasadnutí AS FEI STU. Ďalej skonštatoval, že bola navýšená celková suma na 
mzdy o 4%. Ďalej Mgr. Miklovič vysvetlil sumu na valorizáciu a vysvetlil ako sa uvedená 
suma prerozdelí na jednotlivé pracoviská. 

Doc. Beláň otvoril diskusiu k predloženému rozpočtu: 

Doc. Rosinová sa informovala o fonde rozvoja či je zahrnutý v sume  3 382 854 €, ktorá ma 
byť prerozdelená medzi ústavy? 

Mgr. Miklovič konštatoval, že fond rozvoja je zahrnutý v uvedenej sume. 

Doc. Vajda pripomienkoval filozofiu predkladania materiálov do AS FEI STU. Konštatoval, 
že by mala byť predložená najskôr, ešte pred podaním daňového priznania, správa 
o minuloročnom hospodárení a až následne by mal byť predložený rozpočet na tento rok. V 
minulosti sa v senáte schvaľovalo najskôr len rozdelenie bežnej dotácie a až následne, po 
zaslaní dodatkov k dotačnej zmluve, sa schvaľoval i celý rozpočet. Ďalej sa informoval, prečo 
nie sú v predloženom rozpočte materiáli uvedené jednotlivé podprogramy 07711 a 07712 tak, 
ako boli schválené v AS STU? V schválenom rozpise dotácie v podprograme 07712 na úrovni 
AS STU  totiž neexistuje položka mzdy, no v predloženom materiáli je už uvedená konkrétna 
suma. Ocenil navýšenie mzdových prostriedkov o 4%. Položil otázku, prečo nedošlo 
k navýšeniu celkovej sumy na tovary a služby na pracoviská (55 000€) a spýtal sa, ako sa 
bude uvedená suma prerozdeľovať? Ďalej sa informoval, ako je možné zmeniť bežnú dotáciu 
na kapitálovú?  

Mgr. Miklovič skonštatoval, že minulý rok boli v rámci dodatku č. 2 prerozdelené na 
jednotlivé pracoviská na tovary a služby prostriedky a jednotlivé pracoviská uvedené 
prostriedky nečerpajú. Z tohto dôvodu nebola suma na tovary a služby na jednotlivé 
pracoviská navýšená. Ďalej uviedol, že suma 55 000€ bude na jednotlivé ústavy prerozdelená 
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