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Návrh uznesenia: Vedenie  STU schvaľuje zmenu účelu použitia finančných 

prostriedkov vyčlenených pre Rektorát STU v rámci Fondu 
obnovy v r. 2017 a 2018 podľa predloženého materiálu a súhlasí 
s jeho predložením na schválenie v AS STU 
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14. zasadnutie V STU, 22.06.2020 
Zmena účelu použitia finančných prostriedkov z fondu obnovy 

Ing. Dušan Faktor, PhD.  

Akademický senát STU na svojom zasadnutí dňa 19.6.2017 uznensením                                 
č. 2/6/2017schválil rozdelenie finančných prostriedkov z fondu obnovy vytvoreného 
z dotácie MŠ VVaŠ SR roku 2017. 

 
V rozpise dotácie zo štátneho rozpočtu na jednotlivé súčasti STU bola z fondu 

obnovy bola vyčlenená suma 60 000 € na modernizáciu auly na Mýtnej – ozvučenie, 
akustika, zobrazovacia technika. 
Z finančných prostriedkov určených na tento účel bolo k 31.5.2020 vyčerpaných 
42 600,67 €. (Zostatok 17 399, 33€) 
 

Dňa 25.6.2018 schválil Akademický senát STU uznesením č- 1.4/2018 
rozdelenie dotácie STU na rok 2018. V rámci tohto delenia bol schválený fond 
obnovy, z ktorého 100 000 €   bolo pridelených na obnovu vozidlového parku 
rektorátu. Uznesením Akademického senátu č. 3.2/2019 bola schválená zmena 
účelu, ktorou bola táto čiastka redukovaná na 50 000 € (odčlenených bolo 50 000 €  
pre CAŠ – betonáž klietky pre hod kladivom a dofinancovanie LED osvetlenia 
štadióna). 
Z čiastky 50 000€ na obnovu vozidlového parku bolo k 31.5. 2020 vyčerpaných 
27 000 € (zostatok 23 000€). 
 

STU nepredpokladá, že v roku 2020 použije zostatok finančných prostriedkov 
v rámci FO na uvedené účely. Preto navrhujeme 

zmenu účelu použitia finančných prostriedkov vyčlenených pre Rektorát 
STU v rámci Fondu obnovy v r. 2017 a 2018 v celkovej sume 40 399, 33 €  na 
adaptáciu priestorov na ŠD J Hronca a vybudovanie skladu krojov pre ÚZ Technik 
STU. 


