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Zápisnica č. 03/2016 
zo zasadnutia výboru FOO FCHPT STU dňa 16.02.2016 o 14.00 hod. 

 
Prítomní :  M. Reháková, E. Smrčková, M. Hadvinová,  A. Ujhelyiová, L. Staruch, 
  D. Berkeš 
Za RK :   P. Tarapčík 
 
Program : 
1. Kontrola plnenia uznesení   
2. Informácie z vyšších orgánov 
3. Rôzne  
 
1. Kontrola plnenia uznesení  
 
Uzn. č. 18/2016 V-FOO ukladá M. Hadvinovej zabezpečiť propagáciu výročnej konferencie FOO 

prostredníctvom webovej stránky fakulty aj pre nečlenov FOO. Splnené. 
 
2. Informácie z vyšších orgánov 

 
2.1. Informácia z Vedenia fakulty 2.2.2016 a 16.2.2016. 
 
Predsedníčka FOO M. Reháková informovala členov výboru o hlavných bodoch zasadnutí: 
 
• na prvom zasadnutí (2.2.2016) Vedenia fakulty Ing. Sipekyová  predložia správu o spotrebe energie 
fakulty za rok 2015. Konštatovala vyššiu  spotrebu elektrickej energie a jednou z príčin vyššej spotreby 
je  zastarané technické vybavenie laboratórií  ohrevnými a chladiacimi zariadeniami. Naopak, v r. 2015 
sa znížila spotreba energií na vykurovanie budov FCHPT;  
• Ing. Dzivák predložil Plán činnosti a rozpočet Slovenskej chemickej knižnice. Do rozpočtu zahrnul 
o.i. vyššie investície na inštaláciu a rozmiestnenie ďalších nových routerov, pretože zateplením budovy 
sa obmedzil signál EDUROAMU. Navrhol do budúcnosti zapracovať do plánov UVP 2 aj kompletnú 
rekonštrukciu servera; 
• organizačný poriadok pre Centrálne laboratória bol pripravený po diskusiách a pripomienkach a bude 
predložený na rokovanie Akademického senátu FCHPT 24.2.2016. Následne bude vypracovaný 
finančný plán a finančné zabezpečenie CL;  
• informácie z pedagogicky uviedla prod. Bakošová, predložila harmonogram obhajoby bakalárskych a 
diplomových prác. Štátne skúšky pre obidva stupne štúdia sa riadia novými pravidlami, predložila 
niektoré metodické odporúčania pre komisie. Bakalárske promócie sa budú konať 22. júla 2016. Ďalej 
predložila harmonogram štúdia pre školský rok 2016/2017;   
• na druhom zasadnutí vedenia (16.2.2016) dekan fakulty prof. Šajbidor, predložil materiál „Správu 
o činnosti a stave fakulty za r. 2015“; 
• prod. Jelemenský informoval o výsledkoch podnikateľskej činnosti na fakulte za rok 2015, kde došlo 
k výraznému poklesu v počte aj v objeme hospodárskych zmlúv. Jednou z príčin sú  nižšie požiadavky 
priemyslu na zadávanie zmlúv o dielo, ale aj povinné výberové konania pre podniky po prekročení 
finančného limitu 1 tis. €;  
• tajomníčka fakulty Ing. Michalová predložila správu BOZP a PO. 
 
3. Rôzne  
 
3.1 Hodnotenie konferencií UOO a FOO. Členovia výboru FOO na svojom  zasadnutí zhodnotili 
konferenciu UOO STU i priebeh konferencie FOO FCHPT a zaoberali sa uzneseniami konferencii. 
Konštatovali, že do Programového vyhlásenia novej vlády je dôležité a nutné presadiť konkrétne 
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požiadavky akademickej obce, zadefinovať konkrétne termíny, aby sa dali priebežne kontrolovať. 
V najbližšom čase sa očakáva vypracovanie a predloženie Deklarácie Odborového zväzu pracovníkov 
školstva a vedy na Slovensku a partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve na podporu 
skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy v SR.   
 
3.2 V-FOO posúdil žiadosti o finančné príspevky: 
 
V-FOO bola predložená žiadosť p.Chalupkovej o poskytnutie finančného príspevku na sociálnu 
výpomoc pri dlhodobej pracovnej neschopnosti. 
 
Uzn. č. 19/2016 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho fondu z dôvodu 

dlhodobej práceneschopnosti p. Chalupkovej v zmysle Prílohy č.1 KZ 2016, časť III, 
bod 8, vo  výške 1 funkčného platu.  

V-FOO bola predložená žiadosť p. Zezulovej o poskytnutie finančného príspevku z fondu sociálnej podpory 
pri príležitosti prvého odchodu do dôchodku k 1.3.2016. 

Uzn. č. 20/2016 V-FOO schvaľuje p. Zezulovej poskytnutie finančného príspevku z Fondu sociálnej 
rezervy FOO FCHPT  pri príležitosti prvého odchodu do dôchodku  vo výške 100.- €. 

 
 
Nasledujúce zasadnutie výboru FOO bude v utorok 8.3.2016 o 14.00 hod. v knižnici FOO. 
 
 
Zapísala: M. Hadvinová       Milena Reháková 

predsedníčka FOO FCHPT  


