
 

Zápisnica č. 06/2017 
zo zasadnutia výboru FOO FCHPT STU dňa 20.06.2017 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 

K danému termínu neboli evidované žiadne uznesenia. 
 

2. Informácie z vyšších orgánov 
 

2.1. Informácie zo zasadnutí Vedenia fakulty v dňoch 16.5.,30.5.a 20.6.2017a Kolégia dekana  
dňa 23.5.2017. 
Predsedníčka FOO M. Reháková informovala členov výboru o hlavných témach zasadnutí: 
 
• na prvom zasadnutí Vedenia fakulty vedúca oddelenia  MTZ  PhDr. A. Janáková 
informovala o vypracovanej smernici o Verejnom obstarávaní (VO), ktorá upravuje postup pri 
obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov a služieb, metodickom usmernení k VO na FCHPT 
a smernici o finančnej kontrole. Všetky dokumenty sú uvedené na adrese: 
http://www.fchpt.stuba.sk/sk/zamestnanci/interne-smernice.html?page_id=2974.  
Pracovníčky - konzultantky poverené VO na fakulte sú PhDr. A. Janáková a Ing. T. Tarová. 
Vedúci pracovníci ústavov a oddelení poveria jedného zamestnanca, ktorý bude komunikovať 
s konzultantmi pri zadávaní a obstarávaní zákaziek a služieb na fakulte;    
 
• členovia Vedenia fakulty boli informovaní o výsledkoch komplexnej kontroly dodržiavania 
BOZP na fakulte, zo záverov kontroly vyplynuli isté opatrenia. Následne bol vydaný Príkaz 
dekana 3/2017:  
http://www.fchpt.stuba.sk/docs//dekanat/interne_smernice/2017/Prikaz_dekana_3_2017_BOZ
P.pdf , ktorý zaväzuje všetkých zamestnancov fakulty k dôslednému dodržiavaniu bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci v laboratóriu. Vedúci pracovníci majú povinnosť zabezpečiť 
minimálne dvoch zamestnancov pracoviska, ktorí sa budú  zúčastňovať pravidelných školení 
zo zásad poskytovania prvej pomoci v zmysle zákona. Na všetkých pracoviskách je povinná 
evidencia a používanie ochranných pomôcok v zmysle charakteru prác. Vybraní zamestnanci 
musia byť pravidelne školení na prácu a zaobchádzanie s jedmi a toxickými látkami a na 
všetkých pracoviskách je potrebné do všetkých miestnosti zabezpečiť lekárničky a vybaviť 
predpísaným materiálom;   
 
• na Kolégiu dekana a následne aj na druhom Vedení 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. E. Zemanovou. Ďalej 

 1 
 

http://www.fchpt.stuba.sk/sk/zamestnanci/interne-smernice.html?page_id=2974
http://www.fchpt.stuba.sk/docs/dekanat/interne_smernice/2017/Prikaz_dekana_3_2017_BOZP.pdf
http://www.fchpt.stuba.sk/docs/dekanat/interne_smernice/2017/Prikaz_dekana_3_2017_BOZP.pdf


 

prodekan A. Gatial informoval o databáze publikačných výstupov a už niekoľkýkrát vyzval, 
aby zamestnanci nahlasovali publikácie do elektronického systému (J. Taptičovej) priebežne; 
 
 • riaditeľ Projektového strediska Ing. M. Grančay predložil správu o činnosti Projektového 
strediska na fakulte za uplynulé obdobie. Informoval o personálnych zmenách, pani A. 
Janáková od 1.6.2017 prešla na oddelenie MTZ. Ďalej informoval o informačnom seminári PS 
k aktuálnym výzvam grantového programu Horizont 2020 -TWINNING a ERA CHAIR; 
 
• zasadnutia vedenia 20.6. sa zúčastnil aj Ing. J. Dzivák, ktorý predložil Hodnotiacu správu o 
činnosti Slovenskej chemickej knižnice za prvý polrok. Podrobne informoval o uskutočnených 
investičných akciách. Uviedol, že pokrytie signálom EDUROAM v novej budove je 
postačujúce, dorieši sa požiadavka od študentov na pokrytie signálu aj pred prednáškovými 
miestnosťami. V starej budove vzhľadom na očakávanú rekonštrukciu budovy najnutnejšie 
zahustenie signálom sa uskutoční v druhom polroku tohto roka;  
 
• informácie z pedagogiky uviedla prodekanka M. Bakošová. Predložila hodnotiacu správu o 
mobilitách študentov. V tomto školskom roku sa zapojilo 56 našich študentov do programu 
ERASMUS, na našej fakulte rámci programu pracovalo 44 zahraničných študentov. Ďalej 
uviedla počty prihlásených študentov na bakalárske (644), inžinierske (310) a doktorandské 
(56) štúdium v akad. roku 2017/2018. Zápisy študentov do 1. ročníka Bc. štúdia začínajú už od 
28. júna 2017, slávnostná inaugurácia sa bude konať tiež v skoršom termíne 13.9.2017 (pred 
začiatkom semestra). Ďalej pani prodekanka informovala o činnosti klubu Sokrates pod 
vedením Bc. D. Packu, ktorý sa transformoval na občianske združenie. Plány a hodnotenie 
činnosti klubu sú zatiaľ pozitívne, informácie o činnosti a aktivitách klubu sú prezentované aj 
prostredníctvom facebookovej stránky; Študentská vedecká konferencia sa uskutoční 8.11.2017 
a po prvý krát bude vytvorená sekcia na prezentáciu prác študentov stredných škôl;  
 
• prodekan Ľ. Jelemenský predložil plán letných rekonštrukcií (dokončenie rekonštrukcie WC 
zariadení v novej budove v bloku A na prvom a druhom poschodí, následne v bloku B a C, v 
bloku D je plánovaný bezbariérový prístup do hygienických zariadení podporený projektom 
STU a ďalšie);  
 
• pripomienky a návrhy k stravovaniu na FCHPT možno podávať stravovacej komisii na adresu 
obedy@fchpt.stuba.sk. Stravovacia komisia zasadne podľa potreby v 2. polroku 2017; 
 
• na poslednom zasadnutí Vedenia fakulty bol predložený a schválený harmonogram zasadnutí 
orgánov FCHPT STU na ZS akademického roka 2017/2018.   

 
3. Rôzne 
 
3.1  Dňa 29.6.2017 (štvrtok) sa uskutoční stretnutie Vedenia fakulty s pracovníkmi, ktorí v 1. 
polroku r. 2017 dosiahli pracovné alebo životné jubileum. Stretnutie pripravuje Vedenie 
FCHPT v spolupráci s odborovou organizáciou;   
 
3.2 V-FOO posúdil žiadosti o finančné príspevky: 
 
• V-FOO bola predložená žiadosť M. Lelovského o poskytnutie finančného príspevku na 
sociálnu pomoc mladým zamestnancom zo sociálneho fondu pri kúpe bytu;  
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Uzn. č. 24/2017 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku M. 
Lelovskému zo sociálneho fondu pri kúpe bytu v zmysle KZ 2017, Prílohy č.1, 
časť III, bod 3/b a odporúča výšku príspevku 700.-€. Žiadosť postupuje na 
posúdenie sociálnej komisii, ktorá zasadne na konci novembra 2017.  
. 

• V-FOO bola predložená žiadosť L. Gála o poskytnutie finančného príspevku na sociálnu 
pomoc mladým zamestnancom zo sociálneho fondu pri kúpe bytu;  

 
Uzn. č. 25/2017 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku L. Gálovi zo 
sociálneho fondu pri kúpe bytu v zmysle KZ 2017, Prílohy č.1, časť III, bod 3/b a 
odporúča výšku príspevku 700.-€. Žiadosť postupuje na posúdenie sociálnej 
komisii, ktorá zasadne na konci novembra 2017.  

 
• V-FOO bola predložená žiadosť E. Zemanovej o poskytnutie finančného príspevku zo 
sociálneho fondu pri úmrtí rodinného príslušníka; 

Uzn. č. 26/2017 V- FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo 
sociálneho fondu E. Zemanovej v zmysle Kolektívnej zmluvy 2017, Príloha I, časť 
III., bod 8/a, vo výške 350 €;  

• V-FOO bola predložená žiadosť prof. J. Šajbidora o poskytnutie finančného príspevku zo 
sociálneho fondu pri úmrtí rodinného príslušníka; 

Uzn. č. 27/2017 V- FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo 
sociálneho fondu J. Šajbidorovi v zmysle Kolektívnej zmluvy 2017, Príloha I, 
časť III., bod 8/a, vo výške 350 €;  

 
• V-FOO bola postúpená žiadosť o finančný príspevok v súlade s KZ 2017, časť III, pís. B, 
bod 4 zamestnancom pri ich pracovnom jubileu; 
  

Uzn. č. 28/2017 Výbor FOO súhlasí s vyplatením príspevku na individuálnu 
regeneráciu duševných a fyzických síl vo výške 15 % z tarifného platu 10 
zamestnancom FCHPT STU, ktorí v I. polroku  2017 dosiahli pracovné jubileum 
(40,35,30 a 25 rokov) a to: Š. Miksai, V. Baláž, V. Khunová, M. Hutňan, M. 
Jasem, M. Štolcová, M. Valko, D. Grünwald ,G. Borsányiová, Ľ. Dlháň; 

 
Uznesenie je v súlade s KZ 2017, časť III, pís. B, bod 4. Finančná odmena bude vyplatená 
z fondu odmien dekana. Celková suma činí 1 823,10 €. 

 
Uzn. č. 29/2017 Výbor FOO súhlasí s vyplatením finančnej čiastky  530.- € 
poskytnutej formou paušálnych náhrad za 1. polrok členom výboru, revíznej 
komisie a O. Vaculovej ako správkyni knižnice FOO; 

 
• V-FOO vyzýva úsekových dôverníkov, aby čerpali príspevok na činnosť úsekov (10 €/člen) 
a príspevok na stravu (5 €/člen) za rok 2017 u hospodárky FOO Ing. E. Smrčkovej, CSc. 
Príspevok je možné vyzdvihnúť po dohode cez e-mail eva.smrckova@stuba.sk, aj počas 
letných mesiacov a v septembri ;  

 3 
 

mailto:eva.smrckova@stuba.sk


 

 
• Vzhľadom na dovolenkové obdobie bol vypracovaný harmonogram služieb členov V-FOO 
počas letných prázdnin 2017:  
 

Týždeň Meno Kontakt 

03.7. – 07.7.2017 L. Staruch  0903 834 126 
10.7. – 14.7.2017 E. Smrčková, M. Reháková 0910 103 843, 0907 296 381 
17.7. – 21.7.2017 M. Reháková 0907 296 381 
24.7. – 28.7.2017 M. Hadvinová 0903 487 721 
31.7. – 04.8.2017 D. Berkeš 0907 865 350 
07.8. – 11.8.2017 M. Reháková len na telefón 0907 296 381 
14.8. – 18.8.2017 M. Reháková len na telefón 0907 296 381 
21.8. – 25.8.2017 M. Hadvinová 0903 487 721 
28.8. – 01.9.2017 L. Staruch  0903 834 126 
 
 

Nasledujúce zasadnutie výboru FOO bude 5. 9. 2017 (utorok) o 14.00 hod. v knižnici FOO. 
 
 
Zapísala: M. Hadvinová  Milena Reháková, predsedníčka FOO FCHPT  
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