
 

Zápisnica č. 07/2016 
zo zasadnutia výboru FOO FCHPT STU dňa 08.06.2016 o 14.00 hod. 

 
 

Prítomní :  M. Reháková, E. Smrčková, M. Hadvinová,  L. Staruch, D. Berkeš 
Za RK :   P. Tarapčík  
Ospravedlnená : A. Ujhelyiová 
 
Program : 
1. Kontrola plnenia uznesení   
2. Informácie z vyšších orgánov 
3. Rôzne  
 
1. Kontrola plnenia uznesenia 

Uzn. č. 23/2016 V-FOO poveruje M. Rehákovú vstúpiť do rokovania o Špecifickom 
doplnku KZ 2016 s dekanom fakulty prof. Ing. J. Šajbidorom, DrSc. a na najbližšie 
vedenie predložiť jeho návrh. Splnené. 

 
2. Informácie z vyšších orgánov 

 
2.1. Informácie zo zasadnutia Vedenia fakulty 31.5.2016  
 
Predsedníčka FOO M. Reháková informovala členov výboru o hlavných témach zasadnutia: 
 
• na zasadnutí Vedenia fakulty prodekan A. Gatial predložil správu o hospodárení fakulty za 
uplynulé obdobie. Správu o výsledkoch hospodárenia pripravil a prezentoval v spolupráci s 
vedúcou ekonomického oddelenia Mgr. Zemanovou. Fakulta v minulom roku ukončila 
hospodárenie s finančnou rezervou. Ďalej prodekan Gatial informoval o databáze publikačných 
výstupov a vyzval, aby sa publikácie do databázy nahlasovali priebežne počas roka. Upozornil, 
že záujemcom o postdoktorandské miesta sa podľa nových pravidiel bude zohľadňovať aj 
podiel na publikáciách a citáciách, tak ako je to zadané v e-systéme; 
 • na zasadnutie bol pozvaný Ing. Dzivák, ktorý informoval o rámcových nákladoch  
Slovenskej chemickej knižnice (SCHK) za uplynulé obdobie a podrobne informoval 
o plánovaných investičných akciách v budúcom období (pokrytie signálom EDUROAM 
v novej a starej budove fakulty, nákladoch spojených s údržbou pevnej siete). Ing. Dzivák 
upozornil na zlý stav elektrickej siete v starej budove. Každú zmenu a pripojenie energeticky 
náročných prístrojov do siete v SB aj NB je potrebné vopred konzultovať a oznámiť p. 
Šipekyovej; 
• riaditeľ Projektového strediska Ing. M. Grančay hodnotil činnosť PS od svojho vzniku na 
fakulte a konštatoval,  že zamestnanci vyvíjajú aktivitu a promptne riešia problém s riešiteľmi 
projektov, v súčasnosti najmä týkajúce sa výzvy RIS3; 
• prodekanka M. Bakošová informovala o termínoch podávania prihlášok na štúdium na STU 
pre školský rok 2017/18, za FCHPT bol navrhnutý termín 30.4.2017. Ďalej navrhla navýšenie 
odmien pre vyznamenaných študentov pri ukončení štúdia od budúceho roka na 200 € v Ing. 
štúdiu a v Bc. štúdiu 100 €; 
• predsedníčka FOO FCHPT M. Reháková na zasadnutí Vedenia predložila návrh Špecifického 
doplnku KZ FCHPT 2016. Informovala o rokovaniach s dekanom fakulty k tomuto doplnku. 
Dekan fakulty prof. Šajbidor pred podpisom doplnku rozposlal členom vedenia návrh na 
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pripomienkovanie. K návrhu neboli doručené žiadne písomné pripomienky, preto po zasadnutí 
vedenia bola zmluva obojstranne podpísaná. Znenie Špecifického doplnku ku KZ 2016 je na 
stránke fakulty  
http://www.fchpt.stuba.sk/sk/fakulta/odborova-organizacia-fchpt-
stu/dokumenty.html?page_id=2966 
•  v rôznom prodekan Jelemenský informoval o chemickom jarmoku CHEMSHOW 2016, 
ktorý sa konal 28.6.2016 na našej fakulte. Organizátori podujatia majú pozitívnu odozvu od 
študentov a učiteľov stredných škôl. Na podujatí sa zúčastnilo 340 stredoškolákov;  
• prodekanka Bakošová informovala o činnosti klubu Sokrates pod novým vedením (Bc. D. 
Packa), hodnotenie činnosti klubu je zatiaľ pozitívne, odbúrala sa bariéra učiteľ – študent. Plán 
akcií na ZS 2016/17 bude podobný ako v minulosti. 
 

 

2.2. Informácie z OZPaŠV  
• predsedníčka FOO M. Reháková informovala výbor FOO o Liste predsedu OZPaŠV p. 
Ondeka, kde vyjadril nespokojnosť Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na 
Slovensku z riešením platovej situácie pre nepedagogických pracovníkov v školstve od 
1.9.2016. Žiada predsedov základných odborových organizácii o distribúciu listu všetkým 
nepedagogickým pracovníkov v školstve na Slovensku, aby každý, kto má o to záujem, osobne 
prejavil nespokojnosť z navrhnutým riešením ministra školstva a vlády SR odoslaním listu 
priamo predsedovi vlády SR p. R. Ficovi. Celé znenie listu pre predsedu vlády SR je v prílohe 
tejto zápisnice.  
 
 
3. Rôzne 
 • p. Pustaiová sa obrátila na V-FOO so žiadosťou o prešetrenie upozornenia na porušenie 
pracovnej disciplíny. Zástupcovia výboru FOO prerokovali žiadosť a konzultovali to 
s nadriadeným vedúcim a následne aj s p. Pustaiovou.  
 
 
Uzn. č. 24/2016 Výbor FOO súhlasí s vyplatením finančnej čiastky  530.- € poskytnutej 

formou paušálnych náhrad za letný semester členom výboru, revíznej 
komisie a O. Vaculovej. 

 
 
 
Nasledujúce zasadnutie výboru FOO bude v utorok 27. 6. 2016 o 13.30 hod. v knižnici FOO. 
 
 
 
 
 
Zapísala: M. Hadvinová  Milena Reháková, predsedníčka FOO FCHPT  
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