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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia ekonomickej komisie AS FEI STU v Bratislave dňa 27. mája 2019 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

Zoznam podkladov predložených na rokovanie:  

1. Rozpočet FEI STU na rok 2019  

predkladá: prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, dekan 

vypracoval: Mgr. Peter Miklovič, PhD. 

Ing. Simona Kolenčíková 

 

Program rokovania: 

1. Prerokovanie a príprava stanoviska EK k materiálu „Rozpočet FEI STU na rok 2018“. 

 

K bodu 1 programu:  

Doc. Beláň požiadal tajomníka FEI STU Mgr. Mikloviča o vstupný komentár k predloženému 

návrhu rozpočtu. Mgr. Miklovič predstavil filozofiu tvorby rozpočtu jednak na strane príjmov 

a aj na strane výdavkov. Skonštatoval, že v rozpočte sa plánuje na mzdy rovnaký objem 

finančných prostriedkov ako minulý rok a navyše je tam Opatrenie č. 4 navýšenie od 1.1. 2019 

bez odvodov vo výške 598735 € . V rozpočte sú zahrnuté investície do rozvoja  infraštruktúry 

fakulty a finančné prostriedky na podporu hlavnej činnosti fakulty.  

Doc. Beláň otvoril diskusiu k predloženému rozpočtu: 

Doc. Beláň informoval, že prerokoval návrh rozpočtu s Ing. Kolenčíkovou a upozornil na 

niektoré „súčtové“ chyby v rozpočte, ktoré vznikli zaokrúhľovaním  a prepisovaním. Chyby 

boli opravené a predložený rozpočet je už opravený. 

Doc. Vajda požiadal tajomníka Mgr. Mikloviča o porovnanie bežnej dotácie za roky 2018 

a 2019. Mgr. Miklovič uviedol, že pre rok 2019 FEI poklesla o cca 37000 €.  

Ďalej doc. Vajda požiadal aby boli kritéria prerozdeľovania mzdových prostriedkov na ústavy 

zverejnené. K prerozdeleniu mzdových prostriedkov na ústavy vznikli ďalšie otázky:  

Prof. Rosinová sa informovala ako budú kontrolované publikácie a prerozdelenie 

finančných prostriedkov za publikácie. 

Ing. Bisták sa informoval ako bude kontrolovaná pedagogika a rovnako prerozdelenie 

finančných prostriedkov. 

Tajomník FEI Mgr. Miklovič prisľúbil, že metodika prerozdeľovania bude zverejnená 

a rovnako budú kontrolované jednotlivé výkony ústavov. K jednotlivým oblastiam výkonov 

zaujmú stanovisko prodekani. 

Prof. Hotový pripomienkoval, že suma 41330 € na výkony v oblasti karentovaných publikácií 

je nízka. Podľa jeho názoru by mala byť vyššia, aby to bola motivácia v prípadoch viacčlenných 

autorských kolektívov. Mgr. Miklovič odpovedal, že výška plánovaných odmien je vec dohody 

vedenia fakulty. 

Ing. Halgoš sa informoval na rezervu dekana vo výške 51775€ či je to suma len na mzdy. Ďalej 

pripomienkoval plánované výdavky na elektrickú energiu, ktoré sa zvýšili oproti minulému 
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roku. Ďalej sa informoval, či sa v sume pre služby plánuje aj s finančnými prostriedkami na 

umývanie okien a BOZP. 

Ing. Bisták sa informoval ohľadne plánovaných nákladov na tepelnú energiu a na rekreačné 

poukazy. 

Po skončení diskusie doc. Beláň navrhol stanovisko ekonomickej komisie: 

Ekonomická komisia prerokovala predložený návrh rozpočtu FEI STU na rok 2019 a odporúča 

AS FEI STU predložený Rozpočet FEI STU na rok 2019 schváliť. 

Následne dal hlasovať o navrhnutom stanovisku: 

Počet prítomných členov ekonomickej komisie AS FEI STU: 4 

Za predložený návrh stanoviska hlasovalo: 4 

Proti návrhu hlasovalo: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Doc. Beláň konštatoval, že stanovisko ekonomickej komisie bolo prijaté jednohlasne.  

Stanovisko ekonomickej komisie: 

Ekonomická komisia prerokovala predložený návrh rozpočtu FEI STU na rok 2019 a odporúča 

AS FEI STU predložený Rozpočet FEI STU na rok 2019 schváliť. 

 

V Bratislave dňa 27. mája 2019  

Zapísal doc. Ing. Anton Beláň, PhD.  
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