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                                                        Zápisnica č. 7/2014 

Zo zasadnutia výboru FOO FCHPT STU dňa 20.5.2014 o 14.00 hod.  

 
 

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

Ujhelyiová 

 

Za RK FOO:  P. Tarapčík 

 

Program:  

 

1. Kontrola uznesení 

2. Informácie z vyšších orgánov 

3. Rôzne 

 

 

1. Kontrola uznesení 

 

Uzn. č. 30/2014 Výbor FOO poveruje B. Papánkovú na základe písomných návrhov jednotlivých členov 

V-FOO vypracovať znenie Špecifického doplnku FCHPT STU 2014, ktorý bol 

predložený na zasadnutie Vedenia FCHPT 15.4.2014. Splnené. 

 

 

2. Informácie z vyšších orgánov 

 

2.1 Informácie z Vedenia a Kolégia dekana FCHPT zo dňa 13.5.2014 

 

Predsedníčka V-FOO B. Papánková informovala o hlavných bodoch zasadnutia: 

 Pravidelný bod rokovania - stav realizácie UVP STU. Prod. Jelemenský informoval o tom, že 

zmluva s dodávateľom stavebných zatepľovacích prác NB FCHPT (DUHA) bola podpísaná 

a v najbližšom čase bude zverejnená. Práce sa začnú pravdepodobne začiatkom júna. Verejné 

obstarávanie na všetky doteraz nedodané prístroje prebieha. 

 Výročnú správu o hospodárení FCHPT STU za rok 2013 predložili prod. A. Gatial, p. dekan J. 

Šajbidor a tajomník fakulty V. Žúbor. Správa, ktorú vypracovala Mgr. Zemanová, bola doplnená 

výkazom ziskov a strát k 31.12.2013 a tiež súvahou k 31.12.2013. Dosiahnutý hospodársky výsledok – 

zisk pôjde v zmysle príkazu rektora STU do rezervného fondu STU, ktorý je v správe rektorátu STU.  

 Komplexná akreditácia FCHPT – pod vedením prod. M. Bakošovej a A. Gatiala bol vypracovaný 

kompletný spis. Predkladaný spis obsahuje návrhy na akreditáciu 7 bakalárskych ŠP a 12 inžinierskych 

ŠP 

 V pedagogických informáciách prod. Bakošová uviedla termíny skúšobného obdobia letného 

semestra ak. rok 2013/2014, termíny zadávania záverečných prác do AIS, termíny ukončenia 

bakalárskeho štúdia, obhajob a bakalárskych skúšok, obhajob a  štátne záverečné skúšky 

v inžinierskom  štúdiu, termíny promócií. Informovala o stave príprav ŠVK v roku 2014. 

Aktualizovala podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na FCHPT pre ak. r. 

2015/2016.  

 Plán činností projektového strediska FCHPT (prod. Gatial) – na novovytvorené miesto projektového 

manažéra FCHPT bola prijatá Ing. A. Kollárová (služobný mobil 0918 674 424, interná klapka 424, 

pridelená miestnosť 1126 na 1. poschodí bloku D v NB). Projektové stredisko  bude sledovať výzvy na 

účasť v jednotlivých projektoch, informovať zamestnancov fakulty o nových výzvach, komunikovať 

s potenciálnymi partnermi v projektoch, podieľať sa na príprave dokumentácie k týmto projektom, 

konzultovať s jednotlivými inštitúciami oprávnenosť jednotlivých položiek a pod. Pripraví webovú 

stránku Projektového strediska, kde bude získané informácie prezentovať.  
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 V rôznom zazneli informácie o plánovaných akciách – športový deň FCHPT (14.5.2014), stretnutie 

dekana s jubilantmi (24.6.2014), deň otvorených dverí (27.5.2014). Motivačné štipendiá študentov 3. 

stupňa sa v tomto roku budú udeľovať v obmedzenej miere – hodnotiť sa budú dosiahnuté študijné 

výsledky. Vedecké výsledky a iné aktivity môžu zohľadniť jednotlivé pracoviská z vlastných 

mimorozpočtových zdrojov. Začiatkom júna bude zahájená rekonštrukcia objektu ÚVZ Vyhne firmou 

PAMSTAV,  s.r.o (víťaz verejnej súťaže v rámci VO). Po ukončení rekonštrukčných prác a montáži 

vnútorného vybavenia (nábytok, biela technika a IKT) sa predpokladá otvorenie prevádzky začiatkom 

septembra 2014. 

 

 

2.2 Informácie zo zasadania UOO 12.5.2014 

 

 Informácie z mimoriadneho Kolégia rektora z 23.4.2014 a riadneho Kolégia rektora zo 7.5.2014 podala 

predsedníčka UOO A. Ujhelyiová. Hlavným bodom mimoriadneho zasadnutia Kolégia rektora bol 

Rozpočet STU – rozpis dotácie na rok 2014. Návrh rozpisu dotácie predniesol kvestor STU. Uviedol, 

že rozpis je pripravený v súlade s metodikou z ministerstva. Premietol porovnanie vybraných položiek 

s predchádzajúcim rokom podľa jednotlivých zložiek STU. Celkovo konštatoval pokles finančných 

prostriedkov oproti minulému roku o 1,75 % (nárast mzdových prostriedkov, nárast prostriedkov na 

vedu a výskum a pokles položky tovary). Kolégium rektora STU prerokovalo rozpočet STU na rok 

2014, časť dotácia s pripomienkami a odporúča predložiť materiál na rokovanie Akademického senátu 

STU. Ďalšie body rokovaní: Vyhodnotenie výzvy Projektov mladých 2014 (prorektor Biskupič), bola 

predložená konečná verzia týchto materiálov: kritériá na habilitačné konania a konania na 

vymenovanie za profesora STU, všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných  miest profesorov 

a docentov, konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov (prorektor Biskupič), návrh na 

udelenie Medaily STU prof. Ing. V. Bálešovi, DrSc. pri príležitosti jeho životného jubilea a za 

mimoriadny prínos pre rozvoj Slovenskej technickej univerzity v Bratislave – KR odporúča návrh 

predložiť na hlasovanie členom VR STU. Podujatie Univerzitná regata sa uskutoční 03.05.2014 na 

nábreží Dunaja v blízkosti Eurovea (prorektor Sokol). Plné znenie zápisníc oboch zasadaní je na adrese 

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

stu/zapisnice.html?page_id=2302.  

 Predsedníčka výboru UOO zaslala definitívnu verziu otázok k plneniu KZ  STU za rok 2013 rektorovi  

STU dňa 15.04.2014. 
 

3. Rôzne 

 

3.1 V-FOO bola predložená žiadosť M. Hadvinovej o poskytnutie finančného príspevku zo sociálneho 

fondu  a fondu sociálnej podpory pri úmrtí manžela. 

 

Uzn. č. 32/2014 Výbor FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho fondu M. 

Hadvinovej v zmysle Kolektívnej zmluvy, Príloha I, časť III., bod 7, vo výške 350 €.  

 

Uzn. č. 33/2014 Výbor FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku z Fondu sociálnej podpory FOO 

M. Hadvinovej vo výške 100 €.  

 

3.2 ČSOB  ponúka špeciálne výhody pre členov odborovej organizácie (nový zľavový systém, ktorým 

môžu využívať svoj účet za polovičnú cenu, alebo úplne bez poplatku). Ponuka je v prílohe zápisnice.  
 

Nasledujúce zasadnutie výboru FOO sa uskutoční v týždni od 23.-27.6.2014 podľa dohody a vzhľadom 

na povinnosti členov V-FOO.  

 

 

Zapísala: M. Reháková       Blažena Papánková 

tajomník V-FOO         predseda V FOO FCHPT STU 
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