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Zápisnica č. 02/2016 
zo zasadnutia výboru FOO FCHPT STU dňa 26.01.2016 o 14.00 hod. 

 
Prítomní :  M. Reháková, E. Smrčková, M. Hadvinová,  A. Ujhelyiová, L. Staruch 
Ospravedlnený :   D. Berkeš 
Za RK :   P. Tarapčík 
 
Program : 
1. Kontrola plnenia uznesení   
2. Informácie z vyšších orgánov 
3. Príprava Výročnej konferencie FOO FCHPT STU 
4. Rôzne  
 
1. Kontrola plnenia uznesení  
Uzn. č. 01/2016 až č. 10/2016 týkajúce sa materiálneho a technického zabezpečenia Výročnej 

konferencie FOO FCHPT sú splnené. 
Uzn. č. 11/2016 Výbor FOO ukladá M. Rehákovej predložiť Správu o činnosti výboru FOO za rok 

2015 a rámcový plán činnosti na rok 2016. Splnené. 
Uzn. č. 12/2016 Výbor FOO ukladá E. Smrčkovej predložiť Správu o hospodárení výboru FOO za rok 

2015. Splnené. 
Uzn. č. 13/2016 Výbor FOO ukladá E. Smrčkovej vypracovať návrh rozpočtu FOO na rok 2016 

predložiť výboru FOO. Splnené. 
Uzn. č. 14/2016 Výbor FOO odporúča revíznej komisii FOO oboznámiť výbor FOO so Správou 

revíznej komisie FOO za rok 2015. Splnené. 
Uzn. č. 15/2016 Výbor FOO ukladá M. Rehákovej zabezpečiť informácie o čerpaní SF za rok 2015. 

Splnené. 
Uzn. č. 16/2016 Výbor FOO ukladá M. Hadvinovej zabezpečiť prípravu písomných materiálov 

k výročnej konferencii FOO. Splnené. 
Uzn. č. 17/2016 Výbor FOO ukladá M. Rehákovej predložiť Vedeniu FCHPT návrh na realizáciu 

preventívnych onkologických prehliadok v r. 2016 do 2.2.2016. Splnené. 
 Vedenie posúdi možnosť po preložení návrhu rozpočtu pre FCHPT.  
 
2. Informácie z vyšších orgánov 
 
2.1. Informácia z Vedenia fakulty 19.1.2016 
 
Predsedníčka FOO M. Reháková informovala členov výboru o hlavných bodoch zasadnutia: 
 
• na zasadnutí Vedenia fakulty riaditeľ PS Ing. M. Grančay predložil materiál pre zostavenie internej 
smernice „Pravidlá pre postup pri podávaní, realizácii a financovaní projektov“, ktorý bol následne po 
zasadnutí vedenia predložené na pripomienkovanie riaditeľom ústavov do zasadnutia Kolégia dekana 
9.2.2016. PS bude prostredníctvom newsletteru aktuálne v pravidelných intervaloch informovať 
zamestnancov oddelenia a ústavov o novinkách; 
• tajomníčka fakulty Ing. A. Michalová predložila materiál „Zavedenie elektronického dochádzkového 
systému v sídle FCHPT STU v Bratislave“ týkajúci sa postupnosti krokov a sumarizácie pravidiel pri 
zavádzaní elektronického dochádzkového a prístupového systému na fakulte a materiál „Možnosti 
financovania činnosti ústavov a pracovísk FCHPT STU“, ktorý definuje zdroje financovania pracovísk 
a postup spracovania ekonomickej agendy financovania. Oba dokumenty budú predložené na rokovaní 
Kolégia dekana a následne pripomienkované. 
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2.2. Informácie z UOO STU 
 
• predsedníčka UOO A. Ujhelyiová podala informácie zo zasadnutia UOO a z Kolégia rektora. Plné 
znenie zápisnice z KR je dostupné na adrese: 
http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/kolegium-rektora-
stu/zapisnice.html?page_id=2302&mesiac=1 
Na KR o. i. odzneli informácie o vydaní nových pravidiel pre ubytovanie doktorandov v zariadení 
STU (Akademik). A. Ujhelyiová ďalej informovala, že navrhovaný Rozpočet STU na rok 2016 bude 
schválený akademickým senátom na zasadnutí AS STU vo februári 2016; 
• výbor UOO sa zaoberal prípravou Konferencie UOO STU a pripomenula, že konferencia UOO STU 
sa bude konať 9.2.2016 na FEI STU o 13.00 hod v miestnosti BC 300. Za FOO FCHPT úsekoví 
dôverníci navrhli 17 delegátov a 3 náhradníkov, ktorí budú schválení konferenciou FOO. Uviedla, že 
výbor UOO schválil predložené návrhy na ocenenie za dlhoročnú prácu v odboroch;  
• informovala o redizajne webovej stránky STU a následne aj fakultných stránok. Za obsahovú náplň 
webovej stránky jednotlivých ústavov je zodpovedný riaditeľ ústavu. 
 
3. Príprava Výročnej konferencie FOO FCHPT STU 
 
• výbor FOO sa na zasadnutí zaoberal prípravou konferencie FOO FCHPT, zabezpečením technických 
a písomných materiálov; 
• predsedníčka M. Reháková predložila výboru Správu o činnosti výboru FOO za rok 2015 a rámcový 
plán činnosti na rok 2016. V-FOO odporučil predložiť tieto materiály na schválenie konferencii FOO 
FCHPT. Ďalej informovala členov výboru FOO o čerpaní sociálneho fondu  FCHPT za rok 2015 
a predložila správu o hospodárení SF. Výbor FOO odporučil správu predložiť konferencii FOO bez 
pripomienok; 
• hospodárka FOO E. Smrčková predložila výboru Správu o hospodárení za rok 2015 a návrh rozpočtu 
na rok 2016, výbor FOO súhlasí s predloženými materiálmi bez pripomienok a odporúča na schválenie 
konferencii FOO; 
• predseda revíznej komisie P. Tarapčík predložil Správu o činnosti RK za rok 2015, kontrola 
hospodárenia a správy majetku odborovej organizácie bola vykonaná 20.1.2016.  
 
Uzn. č. 18/2016 V-FOO ukladá M. Hadvinovej zabezpečiť propagáciu výročnej konferencie FOO 

prostredníctvom webovej stránky fakulty aj pre nečlenov FOO. Termín: 29.1.2016. 
 
4. Rôzne  
Predsedníčka FOO M. Reháková informovala o nasledovných podujatiach: 
•  dňa 1.2. až 5.2. 2016 sa uskutoční „Týždeň otvorených dverí“ na FCHPT. Študenti stredných škôl 
majú možnosť navštíviť učebne a laboratóriá našej fakulty. Týka s to aj pracoviska v Nitre, môžu si 
osobne pozrieť priestory Centra pre aplikovaný výskum environmentálne vhodných polymérnych 
materiálov; 
• ďalej odznela informácia o príprave Medzinárodnej chemickej olympiády, ktorá sa bude konať v r. 
2018 v Prahe a v Bratislave, časť podujatí by sa mala konať na pôde našej fakulty;  
• nový  Akademický senát FCHPT STU bude ustanovený a začne svoju činnosť na zasadnutí dňa 
15.3.2016; 
• dlho prerokovávaná požiadavka na bezbariérový prístup do NB FCHPT sa dostáva do praktickej 
realizácie spolu s rekonštrukciou hygienických zariadení v NB FCHPT pre vozičkárov. Viac 
v informáciách na konferencii FOO. 
 
Nasledujúce zasadnutie výboru FOO bude v utorok 16.2.2016 o 14.00 hod. v knižnici FOO. 

 
Zapísala: M. Hadvinová       Milena Reháková 

predsedníčka FOO FCHPT  


