
 

Zápisnica č. 03/2017 
zo zasadnutia výboru FOO FCHPT STU dňa 7.3.2017 o 14.00 hod. 

 
Prítomní :  M. Reháková, E. Smrčková, M. Hadvinová,  A. Ujhelyiová, D. Berkeš 
Ospravedlnení :  L. Staruch, P. Tarapčík 
 
Program : 
1. Kontrola plnenia uznesení   
2. Informácie z vyšších orgánov 
3. Rôzne  
 
1. Kontrola plnenia uznesení  
K danému termínu neboli evidované uznesenia, vyžadujúce si ich splnenie. 
 
2. Informácie z vyšších orgánov 

 
2.1. Informácie z Vedenia fakulty dňa 31.1., 14.2. a 28.2.a Kolégia dekana dňa 7.2.2017  
 
Predsedníčka FOO M. Reháková informovala členov výboru o hlavných bodoch zasadnutí: 
 
Zasadnutia Vedenia fakulty sa zaoberali prípravou hodnotiacej správy za obdobie roka 2016 
a prípravou rozpočtu na r. 2017. 
• Dekan fakulty J. Šajbidor na prvom zasadnutí predložil obsiahly materiál „Správu o činnosti 
a stave fakulty“. Na druhom zasadnutí informoval o podpise zmluvy o Dotačných 
prostriedkoch pre STU na rok 2017. Dekan fakulty pripravuje návrh na rozdelenie finančných 
rozpočtových prostriedkov fakulty na základe schválenej metodiky delenia dotačných 
prostriedkov a podľa dodaných podkladov jednotlivých ústavov. Návrh na rozdelenie financií 
v položkách Tovary a služby bude predložený na marcovom senáte, následne na ďalšom 
zasadnutí bude schválený návrh na rozdelenie mzdových prostriedkov;  
• Prodekan Ľ. Jelemenský predložil správu o spotrebe energií na FCHPT za r. 2016, ktorú 
prezentovala prizvaná Ing. Sipekyová a správu o podnikateľskej činnosti na fakulte za rok 
2016. Uviedol, že v roku 2016 došlo k miernemu nárastu výnosov ZoD, avšak stále sa 
nedosahuje úroveň predchádzajúcich rokov. Ďalej informoval o príprave projektu 
rekonštrukcie starej budovy: bola vykonaná pasportizácia priestorov, pravidelne sa konajú 
stretnutia s projektantom, vyhodnocujú sa riziká a technické problémy s uvoľnením priestorov 
počas rekonštrukcie (veľké množstvo starých chemikálii, zastaraných zariadení, nevyhovujúce 
skrine). Jednotlivé pracoviská SB dodajú zoznamy a zatriedenie chemikálii, ktoré sú určené na 
likvidáciu a na základe VO bude vybraná vhodná firma, ktorá likvidáciu odpadov vykoná;  
• Prodekan A. Gatial predložil správu o VVČ. Oproti minulému roku poklesol celkový počet 
CC publikácii takmer o 1/3. Počty a finančné prostriedky získané z projektov sú naopak 
o niečo vyššie. Na jedno zo zasadnutí bol prizvaný aj riaditeľ SCHK J. Dzivák, ktorý 
predniesol hodnotiacu správu a plán činnosti SCHK na r. 2017. Ďalej bol prezentovaný aj 
edičný plán Vydavateľstva FCHPT na r. 2017 a výhľadový plán na r. 2018;   
• Pedagogické informácie predložila prodekanka M. Bakošová. Informovala o príprave 
konverzného študijného programu pre bakalárske štúdium v programe Chémia, medicínska 
chémia a materiály, ktorý je pripravovaný na akreditáciu. ŠP by bol štvorročný a poskytoval by 
možnosti štúdia aj tým uchádzačom, ktorí v súčasnosti nezvládajú učivo prvého ročníka 
(program rozkladá prvý ročník do dvoch rokov). Ďalej informovala o vykonaných hospitáciách 
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v predmetoch, ktoré boli v študentských anketách hodnotené najhoršie. Výsledky sú uvedené 
v hospitačných správach v AISe. Prodekanka priebežne sleduje počet podaných prihlášok na 
štúdium FCHPT v školskom roku 2017/2018, termín uzávierky prihlášok je však až 30.4.2017; 
• Tajomníčka fakulty A. Michalová predložila materiál k plánu verejného obstarávania. 
Z podkladov dodaných jednotlivými pracoviskami vyplynulo, že verejné obstarávanie na 
chemikálie, sklo, technické plyny a elektroinštalačný materiál si bude zabezpečovať naša 
fakulta sama (nie STU), pracovníčky zodpovedné za VO sú PhDr. Janáková a Ing. Tarová.  
Ďalej odznela informácia o stave rekonštrukcie priestorov jedálne, ktorú vykonáva budúci 
nájomca, firma Delikanti. Vedenie fakulty vykonalo obhliadku rekonštruovaných priestorov. 
Z postupu prác vyplýva, že priestory by mohli byť zrenovované do polovice apríla a následne 
spustená prevádzka (koniec apríla). 
• Predseda AS V. Lukeš priebežne informoval o stave prieskumu záujmu o univerzitnú 
materskú školu a postupe prác na jej vytvorení. Na základe výsledkov ankety a po vykonaní 
prípravných prác bol na vedenie STU predložený plán realizácie a v spolupráci s rektorom 
vybraté vhodné priestory na ŠD J. Hronca. Projekt je v legislatívnom konaní a predpokladá sa 
jeho úspešná realizácia. Propagačná akcia FCHPT  DOD – Chemický jarmok 2017 sa bude 
konať 27.6.2017 v podobnom rozsahu ako v minulom roku;  
• Zástupca študentského parlamentu D. Packa prezentoval plán akcií študentov v LS (výroba 
tričiek, príprava podkladov diáru na šk.r. 2017/18, prednášky klubu Sokrates, študentská 
kvapka krvi, športový deň FCHPT s pozvaním stredoškolákov z okolia Bratislavy). 
 
 2.2. Informácie z UOO STU 
• predsedníčka FOO M. Reháková informovala o priebehu a výsledkoch výročnej konferencie 
UOO, ktorá sa konala 14.2.2017 na SjF a o príprave a stave vyjednávania ku KZ STU na rok 
2017. Rektorovi STU R. Redhammerovi bol návrh znenia KZ odovzdaný hneď na začiatku 
januára. Pripomienky a návrhy vedenia boli výboru UOO doručené 12.2.2017, následne 
20.2.2017 sa členovia V-UOO stretli a formulovali finálne stanovisko ku kolektívnemu 
vyjednávaniu a zvolili si zástupcov oprávnených na toto vyjednávanie. Jeho termín navrhne 
rektor.   
 
3. Rôzne 
 
3.1.V-FOO posúdil žiadosti o finančné príspevky 
V-FOO bola predložená žiadosť I. Zezulovej o poskytnutie finančného príspevku na sociálnu 
výpomoc pri dlhodobej pracovnej neschopnosti; 
 

 Uzn. č. 19/2017 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho 
fondu z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti  I. Zezulovej v zmysle Prílohy č.1 KZ 
2016, časť III, bod 9, vo výške 1 funkčného platu; 

 
 Uzn. č. 20/2017  V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku z Fondu 

sociálnej podpory FOO I. Zezulovej vo výške 170 €. 
 
3.2. Aktuality  
Vedenie fakulty v spolupráci s V-FOO organizuje ku Dňu učiteľov divadelné predstavenie 
„Lás-ka-nie 2“ v naštudovaní Radošinského naivného divadla, ktoré  sa bude konať 25.4.2017.  

 
Z diskusie členov výboru FOO vzišla požiadavka na zvolanie komisie BOZP a OPP z dôvodu  
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riešenia prevádzkových problémov súvisiacich s bezpečnosťou pri práci na pracoviskách 
a zabezpečenia potrebných ochranných pomôcok pre zamestnancov fakulty ako aj kontroly 
lekárničiek a ich financovania a na zvolanie stravovacej komisie skôr ako bude uzavretá 
zmluva o poskytovaní stravovacích služieb; 

 
Uzn.č. 21/2017 V-FOO poveruje M. Rehákovú predložiť vedeniu požiadavku na 

zvolanie komisie BOZP; 
 
Uzn.č. 22/2017 V-FOO poveruje M. Rehákovú predložiť vedeniu požiadavku na 

zvolanie stravovacej komisie. 
 

 
 

Nasledujúce zasadnutie výboru FOO bude v utorok 4.4.2017 o 14.00 hod. v knižnici FOO. 
 
 
 
Zapísala: M. Hadvinová             Milena Reháková, predsedníčka FOO FCHPT 
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