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Zápisnica č. 06/2016 

zo zasadnutia výboru FOO FCHPT STU dňa 10.05.2016 o 14.00 hod. 

 

 

Prítomní :  M. Reháková, E. Smrčková, M. Hadvinová,  A. Ujhelyiová, L. Staruch, 

  D. Berkeš 

Za RK :   P. Tarapčík, J. Rakytiak 

Hostia :  Ing. A. Michalová 

 

Program : 

1. Kontrola plnenia uznesení   

2. Informácie z vyšších orgánov 

3. Informácie o návrhu Špecifického doplnku KZ 2016 a návrhu Rozpočtu  SF FCHPT  

4. Rôzne  

 

1. Kontrola plnenia uznesenia 

Uzn. č. 22/2016 V-FOO ukladá M. Rehákovej pozvať Ing. A. Michalovú na májové 

zasadnutie V-FOO. Splnené  

Uzn. č. 23/2016 V-FOO ukladá M. Rehákovej predložiť správu o čerpaní sociálneho fondu 

na májové zasadnutie V-FOO. Splnené  

 

2. Informácie z vyšších orgánov 

 

2.1. Informácie zo zasadnutia Vedenia fakulty 10.5.2016  

 

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

 

• na zasadnutí Vedenia fakulty prodekan A. Gatial predložil finálne znenie materiálu na 

hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti ústavov a pracovísk; 

• na zasadnutie bol prizvaný riaditeľ Projektového strediska Ing. M. Grančay, ktorý informoval 

o pripravovaných projektoch operačného programu Veda a inovácie priemyselných výskumno-

vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK, v ktorom sa môžu zúčastniť aj 

univerzity ako partneri projektov. Z dlhodobého hľadiska vyhodnotil priemyselné podniky 

všetkých projektov, v ktorých figurujú pracoviská FCHPT, ako korektných a nerizikových;  

• tajomníčka fakulty Ing. A. Michalová predložila správu o vznikajúcej smernici o verejnom 

obstarávaní, materiál je potrebné doplniť a predložiť na pripomienkovanie zodpovedným 

osobám. Informovala tiež o súčasnom stave fungovania a prínosoch elektronického 

dochádzkového systému;  

• prodekanka M. Bakošová informovala o podmienkach prijatiach na štúdium bakalárskych 

študijných programov FCHPT pre akademický rok 2017/2018. Upozornila, že v prípade 

záujmu zahraničných študentov o bakalárske štúdium, podmienkou prijatia na fakultu budú 

jazykové testy. Informovala o Študentskej vedeckej konferencii, ktorá sa uskutoční dňa 

9.11.2016 a navrhla navýšenie odmien pre víťazné práce študentov, s čím vedenie fakulty 

súhlasilo (100, 60, 40 €). V rôznom uviedla informáciu o novovznikajúcom medziodborovom 

študijnom programe pre doktorandské štúdium, medzi našou fakultou a Zlínskou fakultou, titul 

PhD bude udelený oboma univerzitami.  
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2.2. Informácie z Kolégia rektora 4.5.2016 a UOO STU 9.5.2016 

 

• predsedníčka UOO A. Ujhelyiová podala informácie z Kolégia rektora, ktoré sú podrobne 

zaznamenané v zápisnici z KR a sú dostupné na adrese 

http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/kolegium-rektora-

stu/zapisnice.html?page_id=2302;    

• pri podpise KZ STU na rok 2016 sa diskutovalo o možnosti vytvorenia škôlky, resp. detského 

kútika pre deti zamestnancov i študentov STU. Na základe tejto požiadavky by p. rektor uvítal 

vyjadrenie záujmu a následnú podporu pri vytvorení takéhoto zariadenia, najmä zo strany 

mladých zamestnancov, ktorí majú/mohli by mať o takýto druh služby záujem; 

• ďalej informovala o Letnej univerziáde, ktorá sa bude konať 4. – 8.9.2016 a jej 

organizátorom je STU, na FCHPT sa budú konať súťaže tejto univerziády v disciplíne 

športový aerobik. 

 

3. Informácie o Špecifickom doplnku KZ 2016 a o Rozpočte SF na rok 2016 

 

Predsedníčka FOO FCHPT M. Reháková na zasadnutí informovala členov výboru 

o pripravenom návrhu Špecifického doplnku KZ FCHPT 2016, čerpaní sociálneho fondu za r. 

2015 (po ročnej uzávierke) a o pláne čerpania hlavných položiek rozpočtu SF na rok 2016. Na 

zasadnutie bola pozvaná aj tajomníčka fakulty Ing. A. Michalová, bola podrobne informovaná 

o predloženom pláne čerpania SF na rok 2016. Z diskusie vzišiel návrh uvažovať o možnosti 

navýšenia tvorby SF, aby SF mal dostatok finančných zdrojov na krytie sociálneho programu, 

ktorý funguje na fakulte a je v súlade s podpísanou KZ 2016. Členovia výboru súhlasia 

s predloženým návrhom a poverujú M. Rehákovú, aby vstúpila do rokovania o Špecifickom 

doplnku KZ FCHPT 2016 v predloženom znení s dekanom fakulty prof. Šajbidorom.   

 

Uzn. č. 23/2016 V-FOO poveruje M. Rehákovú vstúpiť do rokovania o Špecifickom doplnku 

KZ 2016 s dekanom fakulty prof. Ing. J. Šajbidorom, DrSc. a na najbližšie 

vedenie predložiť jeho návrh.  

 

 

4. Rôzne 

 

Stavebná fakulta organizuje tradičnú exkurziu pre zamestnancov, na ktorú sa môžu prihlásiť aj 

pracovníci iných fakúlt, pokiaľ nebudú plne obsadená kapacita. Program exkurzie a podrobné 

informácie sú uvedené vo vývesnej skrinke pri jedálni a v prílohe e-mailu so zápisnicou.  

 

 

 

Nasledujúce zasadnutie výboru FOO bude v utorok 7. 6. 2016 o 14.00 hod. v knižnici FOO. 

 

 

 

 

 

Zapísala: M. Hadvinová  Milena Reháková, predsedníčka FOO FCHPT  
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