
 

Zápisnica č. 03/2018 
zo zasadnutia výboru FOO FCHPT STU dňa 13.2.2018 o 14.00 hod. 

 
Prítomní :  M. Reháková, E. Smrčková, M. Hadvinová,  A. Ujhelyiová, D. Berkeš 
Ospravedlnení :  L. Staruch, P. Tarapčík 
 
Program : 
1. Kontrola plnenia uznesení   
2. Informácie z vyšších orgánov 
3. Rôzne  
 
1. Kontrola plnenia uznesení  
K danému termínu neboli evidované uznesenia, vyžadujúce si ich splnenie. 
 
2. Informácie z vyšších orgánov 

 
2.1. Informácie z Vedenia fakulty dňa 30.1.,a 13.2.a Kolégia dekana dňa 6.2.2018  
 
Predsedníčka FOO M. Reháková informovala členov výboru o hlavných bodoch zasadnutí: 
 

Zasadnutia Vedenia fakulty sa zaoberali hodnotiacimi správami za obdobie roka 
2017 a prípravou delenia dotačných prostriedkov na r. 2018 a prípravou Správy dekana o stave 
fakulty za r. 2017;  
• Dekan fakulty J. Šajbidor na Kolégiu dekana predložil materiál o personálnej štruktúre 
fakulty spolu s návrhmi na riešenie jej úpravy – motivácie mladých pracovníkov. Materiál bol 
predložený na diskusiu, pripomienky riaditeľov ústavov sa zhromažďujú do 20.2.2018. 
Dokument po zapracovaní pripomienok bude  predložený AS FCHPT. Na druhom zasadnutí 
predložil na diskusiu a pripomienkovanie materiál „Dlhodobý zámer STU“. Prijatie 
dlhodobého zámeru STU vyplýva zo zákona o vysokých školách a pripravuje sa na 
nasledujúce šesťročné obdobie;  
• Prodekan Ľ. Jelemenský predložil správu o spotrebe energií na FCHPT za r. 2017, ktorú 
prezentovala prizvaná Ing. Sipekyová a materiál hodnotiaci podnikateľskú činnosť na fakulte. 
Uviedol, že v minulom roku došlo k miernemu poklesu z hľadiska počtu uzatvorených 
hospodárskych zmlúv a naopak k nárastu z hľadiska získaného objemu financií. Nie všetky HZ 
však boli v minulom roku fakturované. Ďalej informoval o príprave rekonštrukcie starej 
budovy: upozornil na nutnosť skorej prípravy technického riešenia súvisiaceho s uvoľnením 
priestorov počas rekonštrukcie. Je potrebné, aby jednotlivé pracoviská SB v súčinnosti 
s oddelením technickej správy začali s likvidáciou starých prístrojov, zariadení a chemikálií;  
• Prodekan A. Gatial predložil správu o VVČ. Oproti roku 2016 mierne narástol počet CC 
publikácií, ako aj celkový počet publikácií a získaných projektov.  
• Pedagogické informácie predložila prodekanka M. Bakošová. Informovala o harmonograme 
letného semestra, výsledkoch študentských ankiet a o potrebe hospitácií v predmetoch, ktoré 
boli v študentských anketách hodnotené najhoršie. Informovala o metodickom usmernení, 
týkajúcom sa prípravy rozvrhu a rezervácie miestností;  
• Na jedno zo zasadnutí bol prizvaný aj riaditeľ SCHK J. Dzivák, ktorý predniesol hodnotiacu 
správu o činnosti SCHK za r. 2017. Ďalej informoval o nepriaznivom personálnom zložení 
ústavu, najmä na úseku IT; 
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• Tajomníčka fakulty A. Michalová predložila správu BOZP, ktorá bola predložená 
a pripomienkovaná na zasadnutí komisie BOZP. Informovala o potrebe  povinného preškolenia 
pracovníkov, ktorí pracujú s toxickými látkami (riaditeľmi ústavov bolo nahlásených cca 190 
pracovníkov) a s tým súvisiacim návrhom komisie BOZP vyčleniť v rozpočte fakulty osobitnú 
podkapitolu týkajúcu sa BOZP; 

 
 2.2. Informácie z UOO STU 
 
• Predsedníčka FOO M. Reháková informovala o priebehu vyjednávania ku KZ STU na rok 
2018. Rektorovi STU R. Redhammerovi bol návrh znenia KZ odovzdaný v decembri 2017. 
Pripomienky a návrhy vedenia STU boli doručené výboru UOO začiatkom februára a 
v najbližších dňoch sa očakáva dvojstranné vyjednávanie zástupcov vedenia univerzity 
a odborovej organizácie; 
• Pripomenula termín konania výročnej konferencie UOO 20.2.2018 o 13.00 h na FA, č.m. 
119. Z našej fakulty bolo nominovaných 17 delegátov. 
 
3. Rôzne 
 
3.1.V-FOO posúdil žiadosti o finančné príspevky 
 
V-FOO bola predložená žiadosť M Markoviča o poskytnutie finančného príspevku zo 
sociálneho fondu pri narodení dieťaťa; 
 

Uzn.č. 19/2018 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho fondu pri 
narodení dieťaťa M. Markovičovi v zmysle KZ 2017, Príloha č.1, časť III, bod 4/a. V-FOO a 
navrhuje výšku príspevku 400.- €;  
 

 
 

 
Nasledujúce zasadnutie výboru FOO bude v utorok 20.3.2018 o 14.00 hod. v knižnici FOO. 
 
 
 
Zapísala: M. Hadvinová             Milena Reháková, predsedníčka FOO FCHPT 
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