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                                                        Zápisnica č. 6/2014 

Zo zasadnutia výboru FOO FCHPT STU dňa 8.4.2014 o 14.00 hod.  

 
 

Prítomní:  B. Papánková,  V. Polóniová, M. Reháková, E. Smrčková, L. Staruch, A. 

Ujhelyiová 

 

Ospravedlnený: D. Berkeš  

 

Za RK FOO:  P. Tarapčík 

 

Program:  

 

1. Kontrola uznesení 

2. Informácie z vyšších orgánov 

3. Rôzne 

 

 

1. Kontrola uznesení 

 

K danému termínu neboli evidované uznesenia, vyžadujúce si ich splnenie. 

 

 

2. Informácie z vyšších orgánov 

 

2.1 Informácie z Vedenia a Kolégia dekana FCHPT zo dňa 25.3.2014 

 

Predsedníčka V-FOO B. Papánková informovala o hlavných bodoch zasadnutia: 

 Pravidelný bod rokovania - stav realizácie UVP STU. Prod. Jelemenský informoval o sumarizácii 

požiadaviek  verejného obstarávania na zakúpenie laboratórneho nábytku. Viaceré pracovné skupiny 

uvažujú aj s ďalšími rekonštrukčnými prácami v laboratóriách, preto dekan fakulty zvolá stretnutie 

zodpovedných riešiteľov čiastkových projektov, aby sa upresnil postup na dofinancovanie navýšených 

požiadaviek. Prod. Gatial informoval prítomných o priebehu verejného obstarávania  prístrojov. 

Predpokladá sa, že všetky  budú  zmluvnými partnermi dodané do konca septembra 2014. Dekan 

informoval o záverečnej kontrole výsledkov verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác na 

zateplenie NB. 

 Informácia o stave prípravy na komplexnú akreditáciu fakulty. Prod. Bakošová informovala 

o stave prípravy jednotlivých dokumentov, ktoré sa týkajú komplexnej akreditácie. Vedecká rada 

schválila všetky  študijné programy pripravené na komplexnú akreditáciu (bakalárske dobiehajúce 

a nové pre dennú formu, inžinierske dobiehajúce a nové pre dennú formu a doktorandské pre dennú 

a externú formu štúdia). Do konca mesiaca je potrebné vyplniť elektronickú šablónu formulára 

študijných programov, ktorú v uvedenom vyžaduje AK SR a MŠ VVŠ SR. Prod. Gatial informoval 

o najnovších skutočnostiach, ktoré súvisia s prípravou podkladov akreditačného spisu v oblasti vedy. 

Jednotlivé časti pripravili prof.  Markoš, prof. Labuda, prof. Brezová, prof. Híveš a prof. Koman. 

 Nové kritériá na získanie titulu docent a profesor a konkrétne podmienky výberového konania na 

obsadzovanie funkcie profesorov. Prod. Gatial informoval o tom, že materiály, ktoré sa týkajú  určenia 

nových kritériá na získanie titulu docent a profesor, boli schválené na VR FCHPT a následne aj na VR 

STU. Uvedené materiály boli zaslané v elektronickej forme všetkým riaditeľom ústavov. 

 Hodnotenie vedeckovýskumnej činnosti FCHPT STU a pedagogických výkonov ústavov za rok 

2013 a podklady na delenie dotačných prostriedkov pre rok 2014. Prod. Gatial a prod. Bakošová 

informovali o hodnotení vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti FCHPT STU za rok  2013 a 

podkladoch na delenie dotačných prostriedkov pre rok 2014. Uvedené materiály boli zaslané 
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v elektronickej forme všetkým riaditeľom ústavov. Na základe diskusie k započítavaniu vedecko-

výskumných a pedagogických výkonov pracovísk pre delenie dotačných prostriedkov prod. Bakošová 

pripraví do konca júna návrh na zohľadnenie ekonomickej náročnosti laboratórnych cvičení a nový 

návrh započítavania doktorandov do pedagogických výkonov pracovísk.   

 Doktorandské štúdium – podmienky prijatia a pridelenia miest na ústavy. Prod. Bakošová 

informovala o návrhu pravidiel určenia plánovaného počtu prijatých uchádzačov a o pravidiel určenia 

počtu prijatých uchádzačov na študijné programy tretieho stupňa v dennej forme štúdia. Po odsúhlasení 

definitívneho znenia sa bude podľa týchto pravidiel postupovať až v roku 2015. 

 V rôznom: prod. Bakošová informovala o tom, že na základe hlasovania bolo odsúhlasené ďalšie 

používanie indexov pre študentov FCHPT; tajomník fakulty informoval o prebiehajúcom e-

learningovom školení BOZP a PO; prof. Lukeš informoval o príprave a realizácii priebehu Dňa 

otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 27.5.2014; prod. Gatial  a prod. Jelemenský prezentovali  

definitívnu verziu materiálu Annual Report 2013 - po odstránení drobných nepresností bude 

vytlačených 100 exemplárov, jednotlivé oddelenia dostanú po 2 ks.   

 

2.2 Informácie zo zasadania UOO 7.4.2014 

 

 Informácie z Kolégia rektora z 2.4.2014 podala M. Bachratá. Hlavnými bodmi boli: Výročná správa 

STU 2013 (M. Peciar), Návrh vnútorného predpisu: Vnútorný systém kvality na STU (M. Peciar 

v zastúpení F. Horňáka), Harmonogram tlače, podpisovania dokladov a promócií v akad. roku 

2013/2014a imatrikulácií v akad. roku 2014/2015 (M. Peciar v zastúpení F. Horňáka), Správa 

o účtovnej závierke STU k 31.12.2013 (D. Faktor), Univerzitná regata 2014 (M. Sokol). Plné znenie 

zápisnice je na adrese http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/kolegium-

rektora-stu/zapisnice.html?page_id=2302.  

 Bol pripravený návrh hodnotenia plnenia Kolektívnej zmluvy za r. 2013 s 31 otázkami, ktoré 

predsedníčka výboru UOO poslala členom výboru UOO na pripomienkovanie. Pripomienky majú 

členovia výboru predložiť do 9.4.2014. V KZ na rok 2014 je už zahrnuté vykonávanie hodnotenia 

plnenia KZ len 1x/rok.  
 

3. Rôzne 

 

3.1 Návrh znenia Špecifického doplnku ku Kolektívnej zmluve STU na r. 2014 

B. Papánková predložila členom V-FOO návrh znenia nového špecifického doplnku. Po krátkej diskusii 

požiadala členov o písomné vyjadrenie pripomienok a návrhov na doplnenie. 

 

Uzn. č. 30/2014 Výbor FOO poveruje B. Papánkovú na základe písomných návrhov jednotlivých členov 

V-FOO vypracovať znenie Špecifického doplnku FCHPT STU 2014, ktorý bude 

predložený na zasadnutie Vedenia FCHPT 15.4.2014.  

 

 

3.2 V-FOO bola predložená žiadosť Ing. Jaroslavy Maroszovej, PhD. o poskytnutie finančného príspevku 

pri narodení dieťaťa. 

 

Uzn. č. 31/2014 Výbor FOO V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho fondu J. 

Maroszovej v zmysle Kolektívnej zmluvy, Príloha I, časť III., bod 3, vo výške 400 €.  

 

 

Nasledujúce zasadnutie výboru FOO bude v utorok 20.5.2014 o 14.00 hod. v knižnici FOO.  

 

 

Zapísala: M. Reháková       Blažena Papánková 

tajomník V-FOO         predseda V FOO FCHPT STU 
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