
 

 Zápisnica č. 08/2017 
zo zasadnutia výboru FOO FCHPT STU dňa 10.10.2017 o 14.00 hod. 

 
 

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

 
 
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 v dňoch 12.9.a 10.10.2017. 
 

Predsedníčka FOO M. Reháková informovala členov výboru o hlavných témach zasadnutí: 
 
• na prvom zasadnutí Vedenia fakulty prodekanka M. Bakošová uviedla informácie 
z pedagogiky. Členov vedenia informovala o stave prijímacieho konania na všetky stupne 
štúdia (druhé kolo Bc. štúdia, inžinierske a doktorandské štúdium). Následne na druhom 
zasadnutí uviedla zmeny v podmienkach prijatia na štúdium inžinierskych a doktorandských 
ŠP (prihlášky sa budú podávať len elektronicky, overené kópie dokladov pri zápise; 
prijímacia skúška na inžinierske štúdium už nebude);  
• ďalej predložila materiál Nové konverzné bakalárske študijné programy (ŠP) pre B-
AIMCHP, B-BIOT, B-POVYKO, B-CHI a študijné programy na reakreditáciu: I-TCHEM, I-
VHKP, I-RTP, D- BICH;  
• prodekanka Bakošová informovala tiež o otvorení akademického roka 2017/18, ktoré sa 
konalo 18.9.2017 v aule Aurela Stodolu, slávnostným zasadnutím akademickej obce 
Slovenskej technickej univerzity. Slávnostné príhovory predniesli rektor univerzity a prof. 
Ing. R. Redhammer, PhD. a predseda AS STU prof. Ing. J. Híveš, PhD.;    
• prodekan Ľ. Jelemenský a tajomníčka fakulty A. Michalová informovali  o ukončených 
letných rekonštrukčných prácach na fakulte a ich nákladoch a hodnotení plánu zabezpečenia 
budovy;  
• dekan fakulty prof. Šajbidor  vyhodnotil pripomienky riaditeľov ústavov k návrhu nového 
študijného programu Medicínska a farmaceutická chémia v Bc. stupni štúdia;  
• prodekan Jelemenský predložil „Plán propagačných akcií“ na budúci školský rok ako 
„DOD2018“, ktorý sa uskutoční v termíne 29.1-2.2.2017, „Chemický jarmok“ je 
naplánovaný na 26.6.2018, ďalej vyhodnotil aj iné akcie organizované našou fakultou, ktoré 
majú úspešnú odozvu u stredoškolákov „Noc výskumníkov“ a iné;  
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• zástupca študentského parlamentu Dávid Packa informoval vedenie fakulty 
o pripravovanom podujatí pod názvom CHEMDAY, tzv. firemný veľtrh, ktorý sa bude konať 
prvýkrát v priestoroch našej fakulty dňa 14.11.2017. Na toto podujatie je prihlásených 14 
firiem zo Slovenska a jedna  firma z ČR;   
 

2.2 Informácie zo zasadnutia V-UOO konaného 9.10.2017 
 

• M. Reháková informovala o termíne zasadnutia Pléna Zväzu VŠ a PRO, ktoré sa bude 
konať 18. – 20.10.2017 v Kežmarských Žľaboch. Za FCHPT sa zúčastní predsedníčka UOO 
A. Ujhelyiová; 
• predsedníčka UOO A. Ujhelyiová referovala o hlavných bodoch zasadnutia Kolégia rektora, 
z ktorého zápisnica je na adrese: http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-
organy/kolegium-rektora-stu/zapisnice.html?page_id=2302; 
 
 

3. Rôzne 
 
3.1 V-FOO posúdil žiadosti o finančné príspevky: 
 

• V-FOO bola predložená žiadosť S. Lazovskej o poskytnutie finančného príspevku zo 
sociálneho fondu na detský letný tábor pre školopovinné dieťa (do 15 r.) vo výške 50.- € na 
dieťa; 

Uzn. č. 39/2017 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho 
fondu S. Lazovskej vo výške 50.- € v zmysle KZ 2017, Prílohy č.1, časť III, bod 5; 
 

• V-FOO bola predložená žiadosť A. Švecovej o poskytnutie finančného príspevku zo 
sociálneho fondu na regeneráciu bezplatným darcom krvi; 

 
Uzn.č. 40/2017 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho 
fondu A. Švecovej na regeneráciu bezplatným darcom krvi, plazmy a krvných 
derivátov po dosiahnutí 5 odberov a navrhuje  výšku 70.- € v zmysle KZ 2017, Prílohy 
č.1, časť III, bod 11; 

.  
• V-FOO bola predložená žiadosť M. Pellerovej o poskytnutie finančného príspevku na 
sociálnu výpomoc pri dlhodobej pracovnej neschopnosti; 
 

Uzn. č. 41/2017 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho 
fondu z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti  M. Pellerovej  v zmysle Prílohy č.1 KZ 
2017, časť III, bod 9, vo  výške 1 funkčného platu; 
 

• V-FOO bola predložená žiadosť A. Chalupkovej o poskytnutie finančného príspevku na 
sociálnu výpomoc pri dlhodobej pracovnej neschopnosti; 
 

Uzn. č. 42/2017 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho 
fondu z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti  A. Chalupkovej  v zmysle Prílohy č.1 KZ 
2017, časť III, bod 9, vo  výške 1 funkčného platu; 
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• V-FOO bola predložená žiadosť P. Gemeinera o poskytnutie finančného príspevku zo 
sociálneho fondu pri narodení dieťaťa;  

 
Uzn. č. 43/2017 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho 
fondu pri narodení dieťaťa P. Gemeinera v zmysle KZ 2017, Prílohy č.1, časť III, bod 
4/a. V-FOO a navrhuje výšku príspevku 400.- €;  

 
• V-FOO bola predložená žiadosť S. Zárišovej o poskytnutie finančného príspevku zo 
sociálneho fondu na kúpeľnú, liečebnú a rehabilitačnú starostlivosť; 
 

Uzn.č. 44/2017 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho 
fondu S. Zárišovej na kúpeľnú, liečebnú a rehabilitačnú starostlivosť v zmysle KZ 
2017, časť IV, bod 12 a navrhuje výšku príspevku 170.- €. Žiadosť predkladá na 
posúdenie sociálnej komisii;  

 
 
3.2.V-FOO berie na vedomie: 
 
• Výboru FOO FCHPT bol doručený Návrh na zrušenie pracovného miesta pracovníčky pre 
ekonomické činnosti z UAIM Ing. M. Mojžišovej z dôvodov zmeny organizačnej štruktúry  
k 18.10.2017; 

  
V-FOO prerokoval a zobral na vedomie Návrh na zrušenie pracovného miesta 
pracovníčky Ing. M. Mojžišovej z dôvodov zmeny organizačnej štruktúry  
k 18.10.2017; 

 
• Výboru FOO FCHPT bola doručená prihláška Moniky Pellerovej za nového člena odborov;  

 
V-FOO berie na vedomie a súhlasí s prijatím p. M. Pellerovej za členku FOO FCHPT 
od 1.10.2017;  
 

•  Výbor FOO FCHPT prerokoval návrh na funkciu nového úsekového dôverníka pre 
odborový úsek TPO p. E. Horváthovú od 1.10.2017; 
  

Uzn.č. 45/2017 V-FOO ustanovuje novú úsekovú dôverníčku odborového úseku TPO  
E. Horváthovú od  1.10.2017;  
 

 •  Na zasadnutí Výboru FOO FCHPT vzišla požiadavka na zvolanie komisie BOZP 
a poveruje M. Rehákovú prerokovať tento návrh s Vedením fakulty;  
 

 Uzn.č. 46/2017 V-FOO poveruje M. Rehákovú predložiť vedeniu FCHPT návrh na 
zvolanie komisie BOZP; 

 
Uzn.č. 47/2017 V-FOO poveruje M. Rehákovú predložiť vedeniu fakulty 
požiadavku na zvolanie stravovacej komisie; 
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Uzn.č. 48/2017 V-FOO poveruje E. Smrčkovú vypracovať štatistický výkaz stavu 
členskej základne za FOO FCHP pre rok 2017;       
         Termín: 11.10.2017 

 
3.3 Aktuálne informácie FOO 
 
• stretnutie Vedenia fakulty s bývalými zamestnancami FCHPT sa bude tento rok konať 
dňa 7.11.2017 (utorok) o 15.00 h v jedálni FCHPT Chemica na 1. poschodí NB;  
 

Uzn.č. 49/2017 V-FOO poveruje M. Hadvinovú aktualizáciou adresára bývalých 
zamestnancov FCHPT a administratívnou prípravou stretnutia dôchodcov;   
         Termín: 31.10.2017 

 
Uzn. č. 50/2017 V-FOO poveruje M. Rehákovú a L. Starucha organizačným a 
materiálnym zabezpečením stretnutia dôchodcov;       
         Termín:31.10.2017 

 
Uzn. č. 51/2016 Výbor FOO schvaľuje finančnú odmenu FOO pre 3 študentov, ktorí 
budú vypomáhať pri obsluhe na spoločenskom stretnutí dôchodcov. Celková suma je 
21.- €.  

 
Uzn. č. 52/2016 Výbor FOO schvaľuje finančný príspevok FOO na občerstvenie 
k stretnutiu dôchodcov vo výške 100.- €. 
 

• písomné informácie týkajúce sa činnosti FOO sú sprístupnené od 18.9.2017 
v novoinštalovanej vývesnej skrinke, ktorá sa nachádza oproti vchodu do študentskej 
jedálne Academica (bývalý bufet) na prízemí NB; 
 
 
Nasledujúce zasadnutie výboru FOO bude 31. 10. 2017 (utorok) o 13.00 hod. v knižnici 
FOO; 
 
 
Zapísala: M. Hadvinová    Milena Reháková, predsedníčka FOO FCHPT  
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