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                                                        Zápisnica č. 10/2014 

Zo zasadnutia výboru FOO FCHPT STU dňa 23.9.2014 o 14.00 hod.  

 
 

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

A. Ujhelyiová  

 

Ospravedlnení: - 

 

Za RK FOO:  P. Tarapčík  

 

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 a Kolégia dekana zo dňa 9.9.2014 a z Vedenia FCHPT zo dňa 

23.9.2014  

 

Vedenia FCHPT a Kolégia dekana sa zúčastnila za V-FOO M. Reháková a nasledujúceho Vedenia 

FCHPT B. Papánková, ktoré podali sumárne aktuálne informácie o dianí na fakulte: 

 Pravidelný bod rokovania - stav realizácie UVP STU. Prod. Jelemenský informoval o stave 

realizácie stavebných a zatepľovacích prác na FCHPT: múry budovy po odstránení kovového 

obloženia sú vo veľmi zlom stave a ich sanácia bude vyžadovať zvýšené náklady. Nové okná by mali 

byť dodané 26.9.2014. 

 Správa o stave rekonštrukcie RZ Vyhne a predaji RZ Modra-Harmónia. V RZ Vyhne v mesiaci 

september prebieha inštalácia nábytku a osvetlenia. Internetové rozvody sú nainštalované 

a skontrolované (Datalan). Zariadenie bude po rekonštrukcii k dispozícii od októbra 2014 a bude 

disponovať kapacitou 17-20 osôb. Cenová kalkulácia je zatiaľ v stave návrhov a pripomienkovania. 

O RZ Modra-Harmónia po znížení ceny na 109 tis. € prejavili záujem 3 klienti, s ktorými bude 

poverená RK následne jednať.  

 Pedagogické informácie (prod. Bakošová):  

 od 25.9.2014 začína svoju činnosť v novom akademickom roku klub talentovaných študentov 

Sokrates. Prednášky organizované v rámci jeho činnosti, budú zaznamenávané v digitálnej 

podobe a umiestnené na stránku fakulty;  

 26.9.2014 sa uskutoční Noc výskumníkov, našu fakultu budú zastupovať 3 kolektívy - 

z Oddelenia anorganickej technológie, Oddelenia dreva, celulózy a papiera/Oddelenia 

polygrafie a aplikovanej fotochémie a Oddelenia environmentálneho inžinierstva;  

 Celoštátna konferencia Študentskej vedeckej a odbornej činnosti v odbore Chémia sa 

uskutoční 12.11.2014. Predsedom organizačného výboru konferencie je Ing. M. Horňáček, 

PhD. z Oddelenia technológie ropy a petrochémie. Konferencia bude organizovaná 

v elektronickom konferenčnom systéme dostupnom na stránke FCHPT s podrobnými pokynmi 

na prihlasovanie; 

http://is.stuba.sk/pracoviste/pracoviste.pl?id=125;nerozbaluj=1;lang=sk
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 Pedagogický režim v čase rekonštrukcie NB sa bude riadiť odporúčaniami Vedenia FCHPT, 

pre študentov budú aktuálne informácie zverejňované na obrazovkách vo vestibule NB a na 

Facebooku. 

 Študijný plán nastupujúcich študentov PhD štúdia sa bude riadiť kritériami pre posúdenie 

činnosti doktorandov v jednotlivých rokoch štúdia, ktoré predstavujú minimálne požiadavky 

na výstupy doktorandov v dennej forme štúdia. Študenti všetkých ročníkov PhD štúdia budú 

mať do študijného plánu zaradenú prílohu (doplnok) s názvom Prítomnosť študenta na 

pracovisku, podliehajúcu novým kritériám, ktorú na konci akad. roka vypĺňa, podobne ako 

ostatné časti, školiteľ.     

 Informácie z oblasti výskumu. Prod. Gatial informoval o obsadení postdoktorandských miest na nový 

akad. rok. Nové kritériá pre udeľovanie titulov doc. a prof. budú na FCHPT STU platiť od septembra 

2015.  

 Rôzne:   

 Dňa 3.10. o 11.00 h sa uskutoční stretnutie Dekana FCHPT s akademickou obcou; 

 Dekan FCHPT dôrazne žiada všetkých zamestnancov, aby dodržiavali Pravidlá  prevádzky 

dátovej siete STUNET, nakoľko v poslednom čase výrazne stúpol počet kolízií v lokálnej 

počítačovej sieti FCHPT STU spôsobených zapojením neoprávnených zariadení bez vedomia 

správcu siete, ako aj množstvo nelegálne zdieľaného obsahu; 

 FCHPT STU do 31.10.2014 prechádza na elektronický systém registrovania prijatej pošty, 

vrátane internej; 

 Na základe pokynov smernice rektora budú zmluvy uzatvárané v rámci fakúlt, podobne ako 

zmluvy, kde jednou z dotknutých strán je univerzita, podliehať kontrole ekonomického, 

právneho a technického oddelenia; 

 

3. Rôzne 

 

3.1 Výboru FOO bola doručená žiadosť J. Gabčovej o schválenie príspevku z fondu sociálnej rezervy 

FOO pri príležitosti prvého odchodu do dôchodku a žiadosť L. Ondrušovej o schválenie príspevku zo 

sociálneho fondu pri narodení dieťaťa.  

 

Uzn. č. 39/2014 V-FOO schvaľuje poskytnutie finančného príspevku z Fondu sociálnej rezervy FOO 

FCHPT  J. Gabčovej pri príležitosti prvého odchodu do dôchodku vo výške 100.- €. 

 

Uzn. č. 40/2014-  V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku pri narodení dieťaťa L. Ondrušovej 

vo výške 600.- € v zmysle Prílohy č.1 KZ 2014, časť III, bod 3/b.  

 

3.2 Dňa 1.8.2014 vstúpila do platnosti novela 204/2014 Z. z., ktorou sa dopĺňa Zákon č. 35/2007 Z. z. o 

ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. V tejto súvislosti V-FOO poveruje predsedníčku B. 

Papánkovú preštudovaním relevantných častí. 

 

Uzn. č. 41/2014 V-FOO poveruje B. Papánkovú preštudovaním zmien v Zákone č. 35/2007 Z. z., 

konkrétne častí týkajúcich sa zdravotníckej starostlivosti o zamestnancov, 

a informovaním členov FOO o nových skutočnostiach (ak sú) vyplývajúcich zo znenia 

novely zákona. 

 

3.3 V-FOO sa zaoberal návrhom termínu stretnutia bývalých zamestnancov FCHPT, ktoré sa tradične 

koná v mesiaci november. Ako vhodný navrhuje termín 11.11.2014, musí však byť prekonzultovaný 

s Vedením fakulty. V-FOO navrhuje tiež termín konania volieb do FOO rámcovo v čase 1.-10.12.2014.  

 

Nasledujúce zasadnutie výboru FOO sa uskutoční 21.10.2014 o 14.00 h v knižnici FOO.  

 

Zapísala: M. Reháková, tajomníčka V-FOO    Blažena Papánková, predsedníčka V-FOO  
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