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                                                        Zápisnica č. 8/2014 

Zo zasadnutia výboru FOO FCHPT STU dňa 1.7.2014 o 14.00 hod.  

 
 

Prítomní:  D. Berkeš, B. Papánková, M. Reháková, A. Ujhelyiová 

 

Ospravedlnení: V. Polóniová, E. Smrčková, L. Staruch 

 

Za RK FOO:  J. Stopka  

 

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 FCHPT zo dňa 24.6.2014 a mimoriadneho Vedenia FCHPT zo dňa 1.7.2014 

 

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

 Pravidelný bod rokovaní - stav realizácie UVP STU. Prod. Jelemenský informoval o tom, že 

dodávateľ stavebných a zatepľovacích prác NB FCHPT predložil plán činnosti v období letných 

prázdnin. Práce sa začnú od 21. 7. demontážou kovového obloženia na západnej strane (z dvora) bloku 

D a budú pokračovať v blokoch C, B, A. Následne bude prebiehať výmena okien, preto je potrebné 

uvoľniť priestor 1,5-2 m od okien a sprístupniť laboratóriá v súlade s postupujúcimi prácami. 

 Zhodnotenie činnosti vedenia FCHPT za prvý polrok 2014. Dekan fakulty predložil materiál, 

v ktorom detailne zhodnotil činnosť vedenia FCHPT za prvý polrok 2014. 

 Správa o celoživotnom vzdelávaní a mobilitách študentov a učiteľov za prvý polrok 2014. Prod. 

Bakošová analyzovala všetky ponúkané akreditované a neakreditované kurzy, pričom do materiálu 

priložila aj štatistickú bilanciu všetkých realizovaných kurzov v priebehu 1. polroku 2014. 

 V pedagogických informáciách prod. Bakošová informovala o výsledkoch 1. kola prijímacieho 

konania na bakalárske štúdium na FCHPT STU v akad. roku 2014/2015. V súčasnosti je evidovaných 

1369 uchádzačov, z ktorých 137 bolo prijatých podmienečne a 4 boli neprijatí. Ďalej predložila 

vyhodnotenie ankety absolventov inžinierskeho štúdia, správu o činnosti klubu Sokrates v ak. r. 

2013/2014 a plán jeho činnosti na rok 2014/2015, ktoré vypracoval doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD. 

 Letná prax študentov. Prod. Bakošová a prod. Jelemenský predložili písomný materiál, ktorý 

obsahoval dôležité informácie o letnej praxi študentov FCHPT. V uvedenom materiáli boli detailne 

analyzované tieto aspekty letných praxí: zabezpečenie odbornej praxe študentov, právne zabezpečenie 

odbornej praxe študentov, kontrola absolvovania letnej praxe študentov. 

 V rôznom tajomník fakulty informoval o spôsobe čerpania príspevkov od zamestnávateľa a čerpania 

príspevkov zo sociálneho fondu na stravu zamestnancov, ktoré je v súlade s platnou legislatívou 

a v zmysle novelizovaných ustanovení Kolektívnej zmluvy STU pre rok 2014. Uvedený materiál 

poslal predsedníčke FOO B. Papánkovej. Ďalej informoval o tom, že bolo zakúpených 6 kusov  

zberných nádob o objeme 240 litrov na separovaný zber. Farebne rozlíšené nádoby budú umiestnené 

na prízemí starej a novej budovy. Predsedníčka FOO požiadala o zverejnenie príkazu dekana FCHPT 
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o úprave pracovného času v letnom období v dôsledku vysokej teplotnej záťaže. Dekan konštatoval, že 

je to všeobecne platný príkaz a o jeho aplikácii rozhodujú riaditelia ústavov. 

 

 

3. Rôzne 

 

3.1 Predsedníčka výboru informovala, že dňa 17. 6. 2014 predsedníctvo AS FCHPT STU prerokovalo 

a schválilo  Návrh rozdelenia mzdových prostriedkov na FCHPT pre rok 2014. Na základe toho dekan 

FCHPT oznámil, že vládou schválené zvýšenie platov učiteľov VŠ o 3 %  z tarifnej triedy  bude  

vyplatené formou odmeny za I. polrok  k 30.6.2014 a za druhý polrok koncom roka 2014. 

 

3.2 Výbor FOO schválil príspevok na individuálnu regeneráciu duševných a fyzických síl pri príležitosti 

dosiahnutia pracovného jubilea a príspevok na odmeny za prácu v I. polroku.  

 

Uzn. č. 34/2014 Výbor FOO súhlasí s vyplatením príspevku na individuálnu regeneráciu duševných 

a fyzických síl vo výške 15 % z tarifného platu 6 zamestnancom FCHPT STU, ktorí v I. 

polroku  2014 dosiahli pracovné jubileum (35, 30 a 25 rokov) a to: M. Budayová, S. 

Markusová, A. Manová, A. Gatial, M. Breza, J. Kožíšek. Uznesenie je v súlade s KZ, 

časť III, pís. B, bod 4. Celková suma činí 763,85 €. 

 

Uzn. č. 35/2014 Výbor FOO súhlasí s vyplatením finančnej čiastky  530.- € poskytnutej formou daru 

členom výboru, revíznej komisie a O. Vaculovej za starostlivosť o knižnicu. 

 

3.3 V-FOO bola predložená žiadosť I. Šurinu o poskytnutie finančného príspevku zo sociálneho fondu  na 

kúpeľnú liečbu . 

 

Uzn. č. 36/2014 Výbor FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho fondu I. Šurinovi 

v zmysle Kolektívnej zmluvy, Príloha I, časť III., bod 11, vo výške 135,24 €, čo činí 70% 

z celkovej sumy 193,20 €. Stanovisko bude zaslané na schválenie sociálnou komisiou 

k 30.11.2014. 

 
 

Nasledujúce zasadnutie výboru FOO sa uskutoční 2.9.2014 o 14.00 h v knižnici FOO.  

 

 

Zapísala: M. Reháková       Blažena Papánková 

tajomník V-FOO         predsedníčka V-FOO FCHPT STU 


