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                                                        Zápisnica č. 4/2014 

Zo zasadnutia výboru FOO FCHPT STU dňa 18.2.2014 o 14.00 hod.  

 
 

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

A. Ujhelyiová 

 

Za RK FOO:  P. Tarapčík 

 

Program:  

 

1. Kontrola uznesení 

2. Informácie z vyšších orgánov 

3. Rôzne 

 

V súvislosti s konaním výročnej konferencie FOO FCHPT STU a výročnej konferencie Univerzitnej 

odborovej organizácie STU na pôde FCHPT, predsedníčka V-FOO B. Papánková hneď v úvode 

zasadnutia poďakovala všetkým členom Výboru, ako aj členom FOO, ktorí sa organizačne podieľali na 

týchto akciách, za zabezpečenie ich úspešného priebehu.  

 

1. Kontrola uznesení 

 

Uzn. č. 24/2014 V-FOO poveruje M. Rehákovú, B. Papánkovú a  A. Ujhelyiová prípravou prezenčných 

listín a ostatných písomných materiálov pre delegátov konferencie UOO (11.2.2014). 

Splnené.  

 

 

2. Informácie z vyšších orgánov 

 

2.1 Informácie z Vedenia FCHPT a Kolégia dekana zo dňa 11.2.2014 

 

Predsedníčka V-FOO informovala o hlavných bodoch oboch zasadnutí: 

1. Na zasadnutie Vedenia bola pozvaná energetička STU, Ing. Šipekiová, ktorá podala informácie 

o čerpaní jednotlivých druhov energií za rok 2013 - tepla, elektrickej energie, vody a plynu. 

Konštatovala, že skutočná spotreba bola takmer  úplne zhodná s plánom. V rozsiahlej diskusii 

k prezentovaným údajom bola  detailne posúdená najmä problematika vysokej spotreby elektrickej 

energie v mimopracovnej dobe. 

2. Prod. Jelemenský predložil materiál, v ktorom analyzoval problematiku zhodnotenia energetickej  

náročnosti a obsadenosti priestorov oddelení v porovnaní s ich pedagogickým a výskumným 

výkonom. Materiál bude mať význam pri posudzovaní hospodárneho využívania priestorov 

jednotlivých oddelení. 

3. Dekan fakulty predložil Správu o stave FCHPT za rok 2013 a informoval o aktualizácii 

dlhodobého zámeru FCHPT pre rok 2014. Konštatoval, že doposiaľ nie je definitívne stanovená 

metodika na delenie rozpočtu finančných prostriedkov na rok 2014 a fakulta sa nachádza v tzv. 

rozpočtovom provizóriu. Konštatoval, že pre fakultu by bolo výhodné, keby nová metodika 

zohľadňovala delenie rozpočtu podľa výkonnosti jednotlivých fakúlt.  

4. Pravidelným bodom rokovania je informácia o realizácii UVP STU. Prod. Jelemenský informoval, 

že pripravuje podklady na začatie verejného obstarávania na nákup laboratórnych stolov 

a laboratórneho nábytku, ktorý bude umiestnený do  vybraných laboratórií a 18.2.2014 budú 

začaté prípravné práce  - zhotovenie projektov na umiestnenie laboratórneho nábytku do 

vybraných laboratórií. Tajomník fakulty informoval prítomných, že Ing. Jurčo, ktorý bude 
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zabezpečovať  pre STU stavebný dozor počas rekonštrukcie novej budovy FCHPT, bude používať 

miestnosť č. 182 v NB (bývalá kancelária Ing. Kršákovej). 

5. Prod. Jelemenský predložil správu o stave podnikateľskej činnosti za rok 2013. Informoval, že 

v roku 2013 bolo uzatvorených 94 ZoD a 16 akreditovaných kurzov  a jazykových kurzov. 

6. Prod. Bakošová informovala stave príprav študijných programov pre všetky tri stupne 

vysokoškolského štúdia na FCHPT STU, ktoré sú  pripravené na komplexnú akreditáciu fakulty. 

Uvedené  materiály boli prerokované v novembri 2013 na zasadnutí AS FCHPT a v decembri 

2013 na VR FCHPT. Definitívne budú schválené na zasadnutí VR FCHPT dňa 25.2.2014 a do 

15.4.2014 budú spracované do finálnej podoby a formy, ktorú vyžaduje AK SR. Ďalej p. 

prodekanka uviedla pedagogické informácie k začiatku letného semestra – termíny, počty 

študentov, pravidlá evidencie publikácií doktorandov, nová šablóna pre dizertačné práce, nový 

štipendijný poriadok.  

 

2.2 Informácie zo zasadania UOO 10.2.2014 

 Stretnutie rektora s členmi akademickej obce sa uskutoční 17.3.2014 a bude venované aktuálnym 

otázkam týkajúcim sa stavu a chodu STU. 

 Návrh Kolektívnej zmluvy vypracovaný a schválený UOO bol doručený rektorovi STU, ktorý 

stanovil približné obdobie, v ktorom sa začne vyjednávanie - od 20.2.2014. 

 Klub školství a vědy, Brno, s.r.o. (602 00 Brno, Kounicova 10) ponúka pre členov OZPŠaV 

možnosť ubytovania vo svojom zariadení, v ktorom má čiastočný podiel - 35% aj OZPŠaV, za 

výhodné ceny. Bližšie informácie poskytne Mgr. R. Šalomonová.  

 

3. Rôzne 

 

3.1 L. Staruch informoval o pripravovanom zasadnutí stravovacej komisie FCHPT, ktoré sa bude konať 

24.2.2014 a na ktorom bude predstavená nová riaditeľka Mgr. Valentová.  

 

3.2 M. Reháková požiadala úsekových dôverníkov, aby skontrolovali stav členskej základne na svojich 

úsekoch a porovnali ho s aktualizovaným dokumentom, ktorý vypracovala E. Smrčková k 1.1.2014 na 

základe informácií zo mzdového oddelenia.  

 

Uzn. č. 27/2014 V-FOO ukladá úsekovým dôverníkom, aby skontrolovali stav členskej základne na 

svojich úsekoch, porovnali ho s aktualizovaným dokumentom a informovali tajomníčku 

V-FOO. 

 

 

Nasledujúce zasadnutie výboru FOO bude v utorok 18.3.2014 o 14.00 hod. v knižnici FOO.  

 

 

 

Zapísala: M. Reháková       Blažena Papánková 

tajomník V-FOO         predseda V FOO FCHPT STU 

 


