
 

Zápisnica č. 06/2018 
zo zasadnutia výboru FOO FCHPT STU dňa 15.5.2018 o 13.00 hod. 

 
Prítomní :  M. Reháková, E. Smrčková, M. Hadvinová, D. Berkeš, L. Staruch  
Ospravedlnená :  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 uznesenia, vyžadujúce si ich splnenie. 
 

2. Informácie z vyšších orgánov 
 

2.1. Informácie z Vedenia fakulty dňa 24.4.2018 o 9.00 h. a Kolégia dekana 24.4.18 o 14.00 h.  
 
Predsedníčka FOO M. Reháková informovala členov výboru o hlavných bodoch zasadnutí: 
 
• v úvode zasadnutia Vedenia fakulty odznela informácia prizvaného študenta D. Packu 
o návrhu organizačných zmien študentských organizácií pri FCHPT (Študentský parlament, 
klub Sokrates, redakcia časopisu Radikál by mali pracovať ako jedno občianske združenie). 
Novou zástupkyňou študentov voči vedeniu fakulty je Kristína Smorádková, študentka 2. 
ročníka bakalárskeho štúdia; 
 • Výročnú správu o hospodárení fakulty za  rok 2017 predložil dekan fakulty J. Šajbidor, 
vypracovaná bola v spolupráci prodekana A. Gatiala,  tajomníčky Ing. A. Michalovej a vedúcej 
ekonomického oddelenia Mgr. E. Zemanovej;  
• dekan J. Šajbidor ďalej informoval o rozdelení dotačných prostriedkov STU pre tento rok. 
Materiál bol schválený Akademickým senátom FCHPT 17.4.2018. Rozdelenie finančných 
prostriedkov na jednotlivé pracoviská fakulty je vykonávané na základe platných kritérií pre 
hodnotenie pedagogických a vedecko-výskumných výkonov jednotlivých ústavov;  
• prodekanka M. Bakošová a prodekan A. Gatial  informovali  členov vedenia o vyhodnotení 
pripomienok  riaditeľov ústavov k návrhu inovovaných pravidiel hodnotenia pedagogických a 
vedecko-výskumných výkonov. Oba materiály budú predložené na zasadnutie AS FCHPT 
15.5.2018; 
• pedagogické informácie uviedla prodekanka M. Bakošová, informovala o priebežnom počte 
prihlásených uchádzačov na Bc. štúdium (k 20.4.2018) v akad. roku 2018/2019. Ďalej 
zverejnila presný harmonogram skúšobného obdobia letného semestra, ako aj termíny 
ukončenia bakalárskeho a inžinierskeho  štúdia, termíny obhajob a termíny promócií. Uviedla 
podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov pre ak. rok 2019/2020. 
Informovala o príprave Študentskej vedeckej konferencie v nasledujúcom akad. roku;  
 
 
2.2. Informácie zo zasadnutia výboru  UOO STU dňa 9.4.2018 
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• výbor UOO odsúhlasil znenie materiálu Hodnotenie plnenia KZ za rok 2017, ktoré bude 
následne rozoslané na fakulty a súčasti STU; 
• zatiaľ neboli zverejnené žiadne nové informácie ohľadom návrhu novej tabuľky platových 
taríf pre zamestnancov verejnej správy, ktoré mali byť predložené Vládou SR do 31.3.2018.  

 
 

3. Rôzne 
 
3.1. Dňa 17.4.2018 bol podpísaný dekanom FCHPT J. Šajbidorom a predsedníčkou FOO M. 
Rehákovou Špecifický doplnok FCHPT ku Kolektívnej zmluve STU. Dokument je zverejnený 
na webovej stránke FCHPT v záložke Odborovej organizácie 
(https://www.fchpt.stuba.sk/sk/fakulta/odborova-organizacia-fchpt-
stu/dokumenty.html?page_id=2966)   
 
3.2.V-FOO posúdil žiadosti o finančné príspevky 
 
V-FOO bola dňa 16.4.2018 predložená žiadosť M. Koleszárovej o poskytnutie finančného 
príspevku na sociálnu výpomoc pri úmrtí rodinného príslušníka (manžela). Nakoľko išlo 
o urgentnú vec, členovia výboru hlasovali korešpondenčným spôsobom per rollam 
a jednomyseľne schválili túto žiadosť; 
 

 Uzn. č. 24/2018 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo 
sociálneho fondu M. Koleszárovej z dôvodu úmrtia manžela v zmysle Prílohy č.1 
KZ 2018, časť III, bod 9, vo výške 350.- €; 

 
V-FOO bola predložená žiadosť P. Szolcsányiho o poskytnutie finančného príspevku zo 
sociálneho fondu pri narodení dieťaťa;  
 

Uzn. č. 25/2018 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo 
sociálneho fondu pri narodení dieťaťa P. Szolcsányimu v zmysle KZ 2018, 
Príloha č.1, časť III, bod 4/a. V-FOO a navrhuje výšku príspevku 400.- €; 
  

V-FOO bola predložená žiadosť P. Poliaka o poskytnutie finančného príspevku na sociálnu 
výpomoc mladým zamestnancom zo sociálneho fondu pri kúpe bytu; 
 

Uzn. č. 26/2018 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo 
sociálneho fondu pri kúpe bytu v zmysle KZ 2018, Prílohy č.1, časť III, bod 3/b P. 
Poliakovi a navrhuje výšku príspevku 400.- €. Žiadosť postupuje na posúdenie 
sociálnej komisii, ktorá zasadne na konci novembra 2018; 

 
 
Nasledujúce zasadnutie výboru FOO sa bude konať vo štvrtok 21.6. alebo v piatok 22.6.2018  
o 13.30 hod. v knižnici FOO. 
 
 
 
Zapísala: M. Hadvinová             Milena Reháková, predsedníčka FOO FCHPT 
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