
 

 

Kolégium rektora 
28. 03. 2022 
 
 
Organizačné zabezpečenie Klubu kvestorov 
v dňoch 07. – 08.04.2022 
 
 
 
Predkladá: Mgr. Rastislav Igliar 
 kvestor 
 
Vypracoval: Mgr. Rastislav Igliar 
                                        kvestor 
 
Zdôvodnenie: STU v Bratislave v zmysle dlhodobého harmonogramu     

organizačne zabezpečuje stretnutie Klubu kvestorov  
                                      v dňoch 07. – 08.04.2022 
 
Návrh uznesenia:        Kolégium rektora STU súhlasí s vyčlenením čiastky 5 000 € na 

organizačné zabezpečenie Klubu kvestorov. 
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3. zasadnutie KR STU, 28.03..2022 
Organizačné zabezpečenie Klubu kvestorov v dňoch 07. -08. 04. 2022 

 Mgr. Rastislav Igliar., kvestor 

Klub kvestorov združuje kvestorov verejných vysokých škôl a štátnych vysokých škôl 
Slovenskej republiky. Je konzultačným a poradným orgánom reprezentácie vysokých 
škôl v oblasti hospodárenia a administratívy vysokých škôl v súlade so zákonom 
č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení 
neskorších predpisov.  
 
Cieľom klubu je výmena skúseností, koordinácia procesov a formulovanie odporúčaní 
v oblasti legislatívy, metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu, financovania 
a tvorby rozpočtu na vysokých školách, účtovníctva, využívania informačných 
systémov a pod. 
Klub kvestorov najmä: 
- podporuje a podľa potreby koordinuje spoluprácu vysokých škôl SR, 
- prerokúva a zaujíma stanoviská k materiálom MŠVVaŠ SR, ktoré sa týkajú 

uvedených oblastí, 
- iniciuje pracovné stretnutia s odborným zameraním zodpovedných zamestnancov 

VŠ s predstaviteľmi ministerstva a ostatných inštitúcií, 
- vytvára podmienky na zlepšenie informovanosti VŠ navzájom a smerom 

k ministerstvu a naopak. 
 
Klub kvestorov riadi predsedníctvo klubu, ktoré tvorí jeden predseda a dvaja 
podpredsedovia. 
Zasadnutie klubu kvestorov zvoláva predseda klubu podľa potreby, minimálne trikrát 
ročne.  
Predseda klubu organizuje zasadnutie klubu vždy v spolupráci s iným členom klubu, 
t. j. kvestorom vysokej školy tak, aby spoluorganizátorom zasadnutia klubu bola vždy 
iná vysoká škola SR. 
Na poslednom on line rokovaní Klubu kvestorov  dňa 01. 03. 2022 bol za hostiteľa 
nasledujúceho zasadnutia Klubu kvestorov navrhnutý kvestor  STU v Bratislave  
Mgr. Rastislav Igliar. 
 
Základné informácie: 
 
V zmysle dohodnutého harmonogramu stretnutie Klubu kvestorov organizačne 
zabezpečuje Slovenská technická univerzita v Bratislave. 
 
Miesto konania:  
Rokovanie:    Hotel Saffron****, Radlinského 27, 811 07 Bratislava 
Ubytovanie hostí:  Hotel Saffron****, Radlinského 27, 811 07 Bratislava 
 
Dátum:   07. - 08. 04. 2022 
 
Účasť na pracovnom stretnutí do 23.03.2022 potvrdilo 12 z 22 kvestorov VVŠ. 
Rokovania Klubu kvestorov sa zúčastnia aj pozvaní zástupcovia MŠVVaŠ SR. 
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3. zasadnutie KR STU, 28.03..2022 
Organizačné zabezpečenie Klubu kvestorov v dňoch 07. -08. 04. 2022 

 Mgr. Rastislav Igliar., kvestor 

Náklady na organizačné zabezpečenie  Klubu kvestorov sú 5 000 €. 
 
 

Príloha č. 1:  Pozvánka KK 07.-08. 04.2022 

Poznámka: 
   Obed/ 07.- 08.04.2022/: Hotel Saffron**** 
                              Radlinského 27, 811 07 Bratislava 

Večera/07.04.2022/: Restaurant Parlament 
Nám. Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 
Neformálny program:  

                          Panoramatický okruh -  95 min. prehliadka mesta Bratislava 
 
 
 
 
 
 
 
 


