
 

Zápisnica č. 10/2016 
zo zasadnutia výboru FOO FCHPT STU dňa 20.09.2016 o 14.00 hod. 

 
 

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

Za RK :  P. Tarapčík  
  
Program : 
1. Kontrola plnenia uznesení   
2. Informácie z vyšších orgánov 
3. Rôzne  
 
1. Kontrola plnenia uznesení 

K danému termínu neboli evidované žiadne uznesenia. 
 
2. Informácie z vyšších orgánov 

 
2.1. Informácie zo zasadnutia Vedenia fakulty a Kolégia dekana dňa 13.9.2016 

 
Podpredsedníčka FOO A. Ujhelyiová informovala členov výboru o hlavných témach 
zasadnutí: 
 

• na zasadnutí Vedenia fakulty tajomníčka fakulty Ing. Michalová informovala o výsledkoch 
výberového konania na investičný projekt rekonštrukcie SB, ktorá by sa mala realizovať 
v rámci európskeho projektu AKORD (UVP II). Firme, ktorá sa stala víťazom elektronickej 
aukcie plynie 30 dňová lehota, aby sa vyjadrila k vstupu, následne k podpisu zmluvy a 
realizácii tohto projektu;  
• p. tajomníčka ďalej podala informáciu o využívaní Účelového zariadenia Vyhne 
zamestnancami a študentmi fakulty za prvý polrok 2016, informovala o konaní požiarnej 
kontroly v objekte zariadenia a o nedostatkoch, ktoré sa v účelovom zariadení riešia;  
• počas letných mesiacov sa zrealizovali rekonštrukčné práce vo vnútorných priestoroch NB 
fakulty: maľovanie posluchární a seminárnych miestností, rekonštrukcia katedier a lavíc, 
položenie nových podláh. Kaviareň, ktorú prevádzkuje firma Delicanti v priestoroch bývalej 
predajne Vydavateľstva STU otvorila svoju prevádzku v dohodnutom termíne dňa 19.9.2016; 
• na Kolégiu dekana Ing. Dzivák informoval o nákladoch Slovenskej chemickej knižnice 
(SCHK) za uplynulé obdobie a informoval o rekonštrukcii a investičných nákladoch, ktoré boli 
vynaložené na inštaláciu 80 switchov na pokrytie signálom EDUROAM, na  rekonštrukciu 
WIFI siete a o nákladoch spojených s údržbou pevnej siete v novej budove. Uviedol, že nová 
budova FCHPT by mala byť dostatočne pokrytá signálom. Nakoľko v starej budove bude 
prebiehať rekonštrukcia, pokrytie siete zostáva v pôvodnom stave. Pripomenul, že sa uskutoční 
nová pasportizácia a revízia PC zariadení na každom oddelení/ústave;    
• prodekanka Bakošová uviedla počty zapísaných študentov na všetky tri stupne štúdia v tomto 
školskom roku. Aj tento rok evidujeme pokles študentov do 1. ročníka bakalárskeho štúdia 
oproti minulému roku (559). Informovala o predloženom návrhu zmeny konania štátnej 
skúšky, nový návrh sa predkladá na pripomienkovanie riaditeľom ústavov. Ďalej uviedla, že 
indexy sa rušia, znenie zdôvodnenia je uvedené v Dodatku č.1 Študijného poriadku; 
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• prodekan Gatial podal informácie o pridelených postdoktorandských miestach na tento 
školský rok na ústavy. Ďalej informoval o poklese zaevidovaných CC publikácií v systéme, 
preto vyzýva na priebežne nahlasovanie publikácií;  
• profesor Rosenberg na Kolégiu dekana vzniesol požiadavku, aby na fakulte bol jeden 
zamestnanec, ktorý sa bude zaoberať Verejným obstarávaním pre ústavy a oddelenia; 
• prof. Lukeš informoval o pripravovaných akciách, ktoré majú úspešnú odozvu medzi 
stredoškolákmi a to:  „Noc výskumníka“  a „DOD 2017“. Požiadavka zo strany účastníkov je, 
aby uvedené akcie neboli v čase konania maturít; 
• ďalej odznela informácia o konanej IV. slovenskej univerziáde v športových súťažiach 
univerzitných športov v dňoch 4.-8.9.2016, ktorej organizátorom bola STU a o ukončení Letnej 
univerzity stredoškolákov; 
 
 
 

2.2. Informácie z odborových orgánov  
• predsedníčka FOO M. Reháková podala informácie zo zasadnutia V-UOO dňa 12.9.2016. 
Bol na ňom odsúhlasený Doplnok č. 1 ku KZ, ktorý aktualizuje skutočnosť, že vypršala 
platnosť zmluvy STU so zdravotníckym zariadením Medissimo, čo viedlo k tomu, že V prílohe 
č. 1 Zásady tvorby a použitia prostriedkov SF Kolektívnej zmluvy na rok 2016 v časti III. 
Použitie prostriedkov sociálneho fondu sa vypúšťa bod 12. Ďalej informovala o zasadnutí 
Kolégia rektora, ktorého body sú zaznamenané v zápisnici z KR dostupnej na adrese 
http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/kolegium-rektora-
stu/zapisnice.html?page_id=2302 
 
• Stanovisko OZ PaŠV k stupňovanému štrajku ISU: OZ PaŠV stojí za požiadavkami 
signatárov Deklarácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku s 
podporou partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve na podporu skvalitňovania 
podmienok a úrovne vzdelávania a vedy v Slovenskej republike zo 17. 2. 2016, ale oficiálne 
zväz nebol požiadaný o spoluorganizovanie, ani o podporu tohto štrajku. OZ PaŠV bude 
vyvíjať aktivity v rámci vyjednávania ku KZ na r. 2017, prvé kolo rokovaní s Vládou SR 
prebehne 26.9. 2016.  
 

3. Rôzne 
 
3.1 Informácie , týkajúce sa aktivít FOO FCHPT 
• Vedenie FCHPT v spolupráci s odborovou organizáciou aj tento rok organizuje spoločenské 
stretnutie bývalých zamestnancov FCHPT, ktoré sa uskutoční v skoršom termíne ako bolo po 
iné roky a to 25.10.2016 (utorok) o 15.00 h v jedálni FCHPT. Bližšie informácie budú uvedené 
na webovej stránke fakulty a prostredníctvom doručenia pozvánok bývalým zamestnancom; 
 
• Podrobné informácie ohľadom organizácie, termínov a prihlasovania na preventívne 
onkologicko-kardiovaskulárne prehliadky boli 20.9.2016 distribuované prostredníctvom 
sekretárok ústavov/oddelení. Výbor FOO žiada všetkých záujemcov, aby nahlásili záväzný 
záujem o absolvovanie prehliadky na mailovú adresu: milena.rehakova@stuba.sk najneskôr do 
3. 10. 2016. Po tomto termíne nebude možné prihlásiť sa na prehliadku. Konkrétne termíny 
prehliadok budú dohodnuté následne po zistení záujmu na osobnom stretnutí, o ktorom budú 
všetci záujemcovia osobne informovaní e-mailom. Bližšie informácie o jednotlivých 
programoch sú uvedené na stránke: http://www.ousa.sk/sk/prevencia-a-pzs/preventivne-
centrum/preventivne-prehliadky/ . 
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3.2 V-FOO posúdil žiadosti o finančné príspevky: 

 
V-FOO bola predložená žiadosť K. Jaďuďovej a H. Hronskej o poskytnutie finančného 
príspevku zo sociálneho fondu;  

 
Uzn. č. 34/2016 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo 
sociálneho fondu pri narodení dieťaťa p. Jaďuďovej v zmysle KZ 2016, Prílohy 
č.1, časť III, bod 4/a. V-FOO a vzhľadom na prílohu žiadosti navrhuje výšku 
príspevku 400.- €;  
 

V-FOO bola predložená žiadosť H.Hronskej o poskytnutie finančného príspevku na detskú 
rekreáciu pre dve deti; 

 
Uzn.č. 35/2016 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo 
sociálneho fondu p.H. Hronskej na detskú rekreáciu pre dve deti vo výške 100.- 
€ v zmysle KZ 2016, Prílohy č.1, časť III, bod 5;  

 
Ďalšie uznesenia týkajúce sa budúcich aktivít FOO: 

 
Uzn.č. 36/2016 V-FOO poveruje E. Smrčkovú vypracovať štatistický výkaz stavu 
členskej základne za FOO FCHPT.     Termín: 30.9.2016 
 

 
Uzn.č. 37/2016 V-FOO poveruje M. Hadvinovú aktualizáciou adresára 
bývalých zamestnancov FCHPT a administratívnou prípravou stretnutia 
dôchodcov.        Termín: 4.10.2016 
 
Uzn. č. 38/2016 V-FOO poveruje M. Rehákovú a L. Starucha organizačným a 
materiálnym zabezpečením stretnutia.     Termín:11.10.2016 

 

 
Nasledujúce zasadnutie výboru FOO bude v utorok 4.10. 2016 o 14.00 hod. v knižnici FOO. 
 

 

 
Zapísala: M. Hadvinová  Milena Reháková, predsedníčka FOO FCHPT  
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