ZÁPISNICA
zo zasadnutia ekonomickej komisie AS FEI STU v Bratislave dňa 09. júna 2022
Prítomní:

prof. Ing. Anton Beláň, PhD.
Ing. Pavol Bisták, PhD.
Ing. Anton Kuzma, PhD.
Mgr. Pavel Lackovič, PhD.
Bc. Juraj Stekla
Tomáš Tomčo

Ospravedlnený:
Ing. Michal Tölgyessy, PhD.
Hostia:

Mgr. Peter Miklovič, PhD. – tajomník fakulty

Program rokovania:
1.
2.

Prerokovanie Výročnej správy o hospodárení fakulty za rok 2021
Rôzne.

K bodu 1 programu:
Ing. Kuzma otvoril zasadnutie a privítal členov komisie. Oznámil, že Výročná správa bola
predložená EK dňa 23.05.2022. Jednotliví členovia sa mohli k správe vyjadriť. Následne dal
slovo p. tajomníkovi aby v krátkosti predstavil Výročnú správu a zhrnul aktuálny stav tvorby
rozpočtu.
P. tajomník fakulty predstavil aktuálny stav ohľadne rozpisu dotácie pre fakultu a stav prípravy
rozpočtu. Zdôraznil, že minulý rok bol dosiahnutý kladný hospodársky výsledok a bolo možné
realizovať rôzne investície. Spomenul strategické položky, o ktoré sa pri tvorbe rozpočtu opiera
– mzdy ústavov, štipendiá doktorandov a investičný plán 2020 – 2025. Zhrnul, že hospodárenie
bolo vyrovnané s kladným hospodárskym výsledkom, pričom riziko predstavujú stavby
a verejné obstarávania, ktoré svojou zdĺhavosťou môžu prispieť k výraznému predraženiu
stavieb. Dodal informáciu, že z vytvoreného Doktorandského programu sa vyčerpalo len
približne 10 000€, pričom zdroje predstavujúce prostriedky na nevyčerpané štipendiá
doktorandov do Doktorandského programu kumuluje, z roku 2020 v sume približne 80 000€
a z roku 2021 v sume približne 50 000€.
Ing. Kuzma sa opýtal na Doktorandský program, konkrétne na nízke čerpanie, na prípadné
prekážky pri čerpaní a či bol vyhodnocovaný z hľadiska efektivity a účelnosti, keďže sa z neho
čerpá malé množstvo prostriedkov.
Ing. Bisták poznamenal, že Výročná správa o hospodárení sa v textovej časti odkazuje na
tabuľky, ktoré nie sú pripojené v jej prílohe a tiež sa pýta na objasnenie nárastu nákladov na
účte: „518 Ostatné služby“.
P. tajomník prisľúbil, že tabuľkovú časť obratom dodá a čo sa týka nákladov na účte 518
dôjde k oprave textácie tak, aby vysvetľujúci text bol prehľadnejší.

Ing. Kuzma dal návrh prítomným členom komisie o vytvorení hlasovania prijať uznesenie za
podmienky dodania tabuľkovej časti Výročnej správy p. tajomníkom fakulty, tak ako zaznelo
v diskusii, o odporúčaní AS FEI STU schváliť Výročnú správu o hospodárení fakulty za rok
2021.
Prítomný členovia s návrhom súhlasili a následne Ing. Kuzma vytvoril hlasovanie o odporúčaní
AS FEI STU schváliť Výročnú správu o hospodárení fakulty za rok 2021.

Počet prítomných členov Ekonomickej komisie AS FEI STU: 6
Za odporúčanie schváliť Výročnú správu hlasovalo: 6
Proti odporúčaniu schváliť Výročnú správu hlasovalo: 0
Zdržal sa: 0
Stanovisko EK ku Výročnej správe o hospodárení fakulty za rok 2021:
Ing. Kuzma konštatoval, že Ekonomická komisia AS FEI STU sa uzniesla, že za podmienky
dodania tabuľkovej časti Výročnej správy, odporúča AS FEI STU predloženú Výročnú správu
o hospodárení fakulty za rok 2021 schváliť.
Výsledok hlasovania je podložený printscreenom v prílohe.

K bodu 2 programu:
Do druhého bodu programu sa nikto nevyjadril.

V Bratislave dňa 09. júna 2022
Zapísal Ing. Anton Kuzma, PhD.

Príloha:
1. Printscreen z hlasovania o odporúčaní AS FEI STU schváliť Výročnú správu
o hospodárení fakulty za rok 2021.

Príloha 1.

