
 

Zápisnica č. 10/2017 
zo zasadnutia výboru FOO FCHPT STU dňa 04.12.2017 o 13.30 hod. 

 
 

Prítomní :  M. Reháková, E. Smrčková, M. Hadvinová,  A. Ujhelyiová,  L. Staruch  
Za RK :   P. Tarapčík  
Ospravedlnený:  D. Berkeš 
 

 
 
Program : 
1. Kontrola plnenia uznesení   
2. Informácie z vyšších orgánov 
3. Rôzne  
 
 
1. Kontrola plnenia uznesenia 

K danému termínu neboli evidované žiadne uznesenia. 
 

2.  Informácie z vyšších orgánov 
 

2.1. Informácie zo zasadnutí Vedenia fakulty a Kolégia dekana dňoch 7.11. a 14.11.2017. 
 

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

• na zasadnutie Vedenia fakulty bola pozvaná agentúra MEGA & LOMAN, ktorá prezentovala 
svoje predstavy v oblasti profesionálnej marketingovej komunikácie smerom k potenciálnym 
záujemcom o štúdium na FCHPT;  
• dekan fakulty prof. J. Šajbidor  uviedol už dlhšiu dobu diskutovaný zámer vytvorenia nového 
bakalárskeho študijného programu, ktorý spolutvorili a prezentovali prof. Rapta a prof. Valko. 
Informoval o študijnom pláne, rozsahu, náplni predmetov a postupe vytvorenia sylabov pre 
predmety nového bakalárskeho študijného programu; 
• prodekanka M. Bakošová predložila obsiahly materiál – hodnotiacu správu z oblasti 
pedagogiky za akademický rok 2016/17. Uviedla tiež niektoré aktuálne čísla z tohto akad. roka. 
K 31.10.2017 študuje na fakulte 1634 študentov, aj tento rok evidujeme pokles študentov 
zapísaných do 1. ročníka (a následne aj do 2. ročníka bakalárskeho štúdia) oproti minulému 
roku. Súčasťou materiálu boli aj výsledky ankiet študentov, ktoré hodnotia jednotlivé aspekty 
štúdia a absolvované predmety. Kompletné výsledky boli poskytnuté aj riaditeľom ústavov. P. 
prodekanka ďalej informovala, že odovzdávanie Cien dekana absolventom PhD. štúdia 
a pochvalných uznaní študentom pri príležitosti MDŠ sa bude konať 21.11.2017;  
• predsedníčka FOO M. Reháková predložila hodnotenie plnenia Kolektívnej zmluvy a 
informovala o zasadnutí sociálnej komisie (29.11.2017). Uviedla, že kontrola čerpania 
Sociálneho fondu (SF) prebehla bez pripomienok a v súlade s KZ 2017 a Špecifickým 
doplnkom FCHPT;  
• v rôznom p. tajomníčka informovala, že dňom 15.11.2017 nastúpi na miesto vedúceho 
Prevádzkovo-technického útvaru Ing. Branislav Pastucha, PhD. 
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2.2 Informácie zo zasadnutia V-UOO konaného 13.11.2017 

• predsedníčka  FOO M. Reháková podala informácie z UOO STU. Vyzvala členov 
výboru, aby pripravili návrhy do novej Kolektívnej zmluvy pre rok 2018; 
 

 
3. Rôzne 

 
3.1 Aktuálne informácie a činnosť FOO 

 
• Vedenie fakulty pozýva zamestnancov a študentov na predvianočné posedenie pri čaši 
vína, ktoré sa uskutoční dňa 15.12. 2017 (piatok) o 13.00 hod. v CH12. Na stretnutí 
organizačne participuje aj FOO;   
 
• písomné informácie týkajúce sa činnosti FOO sú sprístupnené v novoinštalovanej 
vývesnej skrinke, ktorá sa nachádza oproti vchodu do študentskej jedálne Academica 
(bývalý bufet) na prízemí NB alebo na webovej stránke fakulty: 
www.fchpt.stuba.sk/sk/fakulta/odborova-organizacia-fchpt-stu.html?page_id=2962  
Na uvedenej adrese sa nachádza aj fotogaléria zo stretnutia bývalých zamestnancov 
fakulty, ktoré sa konalo 7.11.2017 a zápisnica zo zasadnutia sociálnej komisie konanej 
29.11.2017; 
Aktuality z OZ PŠaV, vrátane možností zimnej a jarnej rekreácie v zariadeniach OZ 
PŠaV sa nachádzajú na stránke:  https://www.ozpsav.sk/sk/Odborovy-zvaz.alej.   

 
Uzn. č. 51/2017 Výbor FOO súhlasí s vyplatením finančnej čiastky  710.- € poskytnutej 

formou paušálnych náhrad za zimný semester členom výboru, revíznej 
komisie a O. Vaculovej; 

 
Nasledujúce zasadnutie výboru FOO bude 9. 1. 2018 (utorok) o 14.00 hod. v knižnici 
FOO. 
 
 
Zapísala: M. Hadvinová     Milena Reháková,  

predsedníčka FOO FCHPT 
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