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Zápisnica č. 04/2016 

zo zasadnutia výboru FOO FCHPT STU dňa 8.03.2016 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. Rôzne  

 

1. Kontrola plnenia uznesení  

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

 

2. Informácie z vyšších orgánov 

 

2.1. Informácia z Vedenia fakulty 8.3.2016  

 

Predsedníčka FOO M. Reháková informovala členov výboru o hlavných bodoch zasadnutia: 

 

• zasadnutie Vedenia fakulty sa zaoberalo Hodnotiacimi správami pedagogických výkonov a 

vedecko-výskumných výkonov ústavov za obdobie roka 2015, prodekanka doc. Bakošová 

predložila správu za  pedagogiku, za vedu a výskum prodekan doc. Gatial. Na základe 

schválenej metodiky delenia dotačných prostriedkov dekan fakulty prof. Šajbidor predložil 

Návrh na rozdelenie rozpočtu fakulty na rok 2016, podľa dodaných podkladov jednotlivých 

ústavov;  

• tajomníčka fakulty Ing. Michalová podala správu o zabezpečení objektov fakulty pre vstupy 

do novej a starej budovy, podrobnejšie informovala o dochádzkovom systéme firmy Cominfo, 

o spustení skúšobnej prevádzky od 1.4.2016 a s tým súvisiacimi úlohami. Počas trojmesačnej 

skúšobnej prevádzky systému, kedy bude súčasne prebiehať zapisovanie do dochádzkových 

kníh, personálne oddelenie privíta návrhy na vylepšenie dochádzkového systému;  

• prod. Jelemensky informoval o nových pravidlách parkovania vo dvore fakulty pre 

zamestnancov a nájomníkov pre rok 2016. V predkladanom materiáli vyhodnotil dodržiavanie 

pravidiel za uplynulé obdobie a uviedol zmeny súvisiace s novými pravidlami parkovania aj 

zmenu poplatkov za parkovanie s účinnosťou od 1.4.2016; 

• v rôznom odzneli informácie z pedagogiky, prod. Bakošová uviedla počet prijatých prihlášok 

na štúdium FCHPT v školskom roku 2016/2017, ďalej predložila plán klubu Sokrates, 

organizáciu činnosti klubu si zobrali pod patronát študenti a poradenské služby im budú aj 

naďalej poskytovať doc. Dvoranová a doc. Szolcsányi.  

  

 2.2.Informácie z UOO konanej dňa  22.2.2016 

 

 • predsedníčka UOO  doc. Ujhelyiová informovala o stave prípravy Kolektívnej zmluvy 

vyššieho stupňa na rok 2016. Dňa 13.1.2016 bola odovzdaná rektorovi STU prof. R. 

Redhammerovi na pripomienkovanie. Rektor univerzity požiadal o predĺženie lehoty z dôvodu 

predloženia väčšieho množstva pripomienok dekanmi fakúlt.  
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• na zasadnutí sa hodnotila už prijatá Deklarácia 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.  

• ďalej na zasadnutí odzneli informácie z Kolégia rektora, informácie  o pravidlách pri 

podávaní projektov v rámci STU a  informácie o vydávaní duálnych kariet pre fakulty do AIS 

a dochádzkového systému. Aktuálne informácie sú na webovej stránke STU:  

http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/kolegium-rektora-
stu/zapisnice.html?page_id=2302 

 

3. Rôzne 

 

3.1. Predsedníčka FOO M. Reháková informovala o niektorých aktualitách týkajúcich sa 

chodu fakulty (z porady tajomníkov, zo stravovacej komisie): 

  

• riaditeľ projektového strediska Ing. M. Grančay informoval, že každý pondelok vychádza 

Newsletter PS s informáciami z oblasti výskumu (pripravované výzvy, projekty, termíny). 

Newsletter je distribuovaný vedúcim pracovísk a zodpovedným riešiteľom, ale informácie sú 

k dispozícii všetkým záujemcom na webovej stránke fakulty v kolónke výskum, projektové 

stredisko: http://www.fchpt.stuba.sk/sk/vyskum/projektove-stredisko.html?page_id=3433 

• vedúca študijného oddelenia Mgr. Balogová informovala, že v súvislosti s novým spôsobom 

vykonávania štátnych záverečných skúšok, budú vyhotovené aj nové tlačivá. Pripomenula, že 

pri zadávaní diplomovej práci mimo pracoviska FCHPT, je túto skutočnosť potrebné označiť 

v AIS (musí byt vyhotovená aj dohoda medzi FCHPT a podnikom); 

• dňa 1.3.2016 sa konalo zasadnutie stravovacej komisie za účasti zástupcov Slovgastu –  

riaditeľky p. Jánošovej, p. Šimka a p. Kovácsovej. Za V-FOO sa zúčastnili M. Hadvinová, E. 

Smrčková, L. Staruch a M. Reháková. Konštatovalo sa na ňom, že zariadenia a priestory 

kuchyne sú v havarijnom stave a do stravovacích zariadení FCHPT je nevyhnutná významná 

investícia. Firma Slovgast momentálne nemá finančné prostriedky na potrebné investície, 

nakoľko klesol počet vydávaných jedál z cca 800/denne na polovicu. Do vypršania zmluvy 

s poskytovateľom stravovacích služieb (dec. 2017) sa musí stav riešiť. Boli diskutované možné 

príčiny poklesu stravníkov a navrhnuté riešenia. Ďalej sa riešila dlhodobá otázka nekvality 

poskytovaných služieb v bufete FCHPT. 

 

• Vedenie fakulty v spolupráci s V-FOO organizuje ku Dňu učiteľov divadelné predstavenie 

„Jánošík po tristo rokoch“ v naštudovaní Radošinského naivného divadla, ktoré  sa bude konať 

28.4. 2016. Lístky sa budú distribuovať prostredníctvom sekretariátu dekana po 1.4.2016. 

 

3.2.  V-FOO posúdil žiadosti o finančné príspevky: 

 

V-FOO bola predložená žiadosť p. L. Kováča o poskytnutie finančného príspevku z fondu 

sociálnej rezervy FOO pri príležitosti prvého odchodu do dôchodku. 

  

Uzn. č. 21/2016 V-FOO schvaľuje p. Kováčovi 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 5.4.2016 o 14.00 hod. v knižnici FOO. 

Zapísala: M. Hadvinová             Milena Reháková, predsedníčka FOO FCHPT  
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