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                                                       Zápisnica č. 2/2014 

Zo zasadnutia výboru FOO FCHPT STU dňa 21.1.2014 o 14.00 hod.  

 
 

Prítomní:  D. Berkeš, E. Smrčková, B. Papánková, M. Reháková, V. Polóniová  

 

Ospravedlnení: L. Staruch, A. Ujhelyiová 

 

Za RK FOO:  J. Rakytiak, P. Tarapčík 

 

Program:  

 

1. Kontrola uznesení 

2. Informácie z vyšších orgánov 

3. Príprava konferencie UOO a FOO 

4. Rôzne 

 

1. Kontrola uznesení 

 

Uzn. č. 1/2014 Výbor FOO ukladá B. Papánkovej zabezpečiť pre konferenciu UOO miestnosť CH12. 

Uzn. č. 5/2014 Výbor FOO ukladá B. Papánkovej zabezpečiť pre konferenciu FOO miestnosť CH12. 

Splnené, avšak nakoľko uvedené miestnosti sú v čase konania akcií už obsadené, boli 

zarezervované tieto miestnosti: konferencia UOO CH15, konferencia FOO CH16.  

Uzn. č. 7/2014 Výbor FOO ukladá B. Papánkovej pozvať na konferenciu FOO zástupcu OZ PŠaV, 

predsedu Združenia VŠ a PRO a predsedov ZO združených v UOO STU.  

Presúva sa na A. Ujhelyiovú (ako predsedníčku UOO). 

Uzn. č. 8/2014 Výbor FOO ukladá B. Papánkovej pozvať na konferenciu FOO zástupcov vedenia fakulty 

(dekan, prodekan, tajomník) a AS (predseda). Splnené. 

Uzn. č. 12/2014 Výbor FOO ukladá B. Papánkovej predložiť do 21.1.2014 výboru FOO Správu o činnosti 

výboru FOO za rok 2013 a rámcový plán činnosti na rok 2014. Schválený posun 

termínu plnenia na 28.1.2014. 

Uzn. č. 13/2014 Výbor FOO ukladá E. Smrčkovej predložiť do 21.1.2014 výboru FOO Správu o  

hospodárení výboru FOO za rok 2013. Splnené. 

Uzn. č. 14/2014 Výbor FOO ukladá E. Smrčkovej, B. Papánkovej a A. Ujhelyiovej vypracovať návrh 

rozpočtu FOO na rok 2014 a predložiť ho do 21.1.2014. Splnené. 

 Uzn. č. 15/2014 Výbor FOO odporúča revíznej komisii FOO oboznámiť výbor FOO so Správou revíznej 

komisie FOO za rok 2013 do 21.1.2014. Splnené. 

 

 

2. Informácie z vyšších orgánov 

 

2.1 Informácie zo zasadnutia UOO 20.1. 2014 

 
Na zasadnutí bola prítomná B. Papánková a A. Ujhelyiová. Hlavné body rokovania: 

1. Informácie z Kolégia rektora. Zápisnica z Kolégia rektora zo dňa 15.1.2014 je dostupná na adrese:  

http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/kolegium-rektora-
stu/zapisnice.html?page_id=2302. Na tomto mieste sú zdôraznené najdôležitejšie body rokovania: 

 Pri analýze ekonomických ukazovateľov a kontrole dodržiavania schváleného rozpočtu bola zistená 

neobvykle nízka úroveň likvidity jednej z fakúlt STU - FEI. Rektor požiadal dekana príslušnej fakulty 

o vykonanie opatrení a nápravu.  

 STU zahájila audit účtovnej závierky, ktorý je každé tri roky zo zákona povinnou súčasťou našej 

účtovnej závierky. 

http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/kolegium-rektora-stu/zapisnice.html?page_id=2302
http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/kolegium-rektora-stu/zapisnice.html?page_id=2302
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 Kolégium rektora STU prerokovalo návrh smernice rektora “Pravidlá implementácie a administrácie 

projektov na Slovenskej  technickej univerzite v Bratislave” v 2. čítaní s pripomienkami. Vznesené 

pripomienky vedenie zváži a následne bude vydaná smernica.  

 Prorektor Biskupič predložil vyhodnotenie výzvy o najlepšiu publikáciu v roku 2013. 

 V rámci podpory športových a kultúrnych aktivít študentov bol predložený materiál Klubová karta STU 

- systém rezervácie športových a kultúrnych aktivít študentov STU. 

 Rektor informoval, že informoval, že STU získala DS Label – doplnok k diplomu, ide o ocenenie 

Európskej komisie.   

 Predseda AS informoval, že na riadnom zasadnutí AS STU budú o.i. prejednávať úpravy štatútov fakúlt, 

konkrétne FCHPT a MTF STU. Ďalej informoval, že stretnutie s akademickou obcou bude 17.2.2014. 

 Prorektor Horňák informoval o žiadosti nominovať  pedagógov na ocenenie – Veľká a Malá medaila sv. 

Gorazda, ktoré sú udeľované ministrom školstva pri príležitosti Dňa učiteľov, je potrebné zaslať 

nominácie z jednotlivých fakúlt. 

 Prorektor Biskupič v súvislosti s nomináciami odborníkov do rád APVV vyzval dekanov, aby zaslali 

svoje nominácie z fakúlt čo najskôr (do 28.1.). 

 Predsedníčka UOO STU upozornila na plnenie povinnosti nariadenia vlády SR zvýšiť od 01.01.2014 

platy zamestnancov verejnej správy o 16 EUR. 

 Dekanka Vitková informovala prítomných, že FA STU vyhrala medzinárodnú súťaž, v ktorej súťažiaci 

mali vytvoriť návrh dizajnu olympijskej medaily pre Mládežnícku olympiádu. 

 Prorektor Peciar informoval prítomných, že z UOO STU bol rektorovi doručený návrh Kolektívnej 

zmluvy na rok 2014. 
 

 

2. Informácie z OZPŠaV. 17.1.2014 sa uskutoční stretnutie vedenia OZPŠaV s predstaviteľmi MŠSR za 

účelom požiadavky predloženia systémových zmien v školstve. OZPŠaV organizuje školenie týkajúce sa 

implementácie nových právnych predpisov do finančnej práce základných organizácií. 

 

Uzn. č. 19/2014- V-FOO schvaľuje účasť hospodárky FOO E. Smrčkovej na školení poriadanom 

OZPŠaV s účastníckym poplatkom 50 €.   
 

 

3. Príprava výročnej konferencie FOO 

 

Výboru FOO bola doručená pripomienka a návrh V. Kovára o zaradení bodu Návrh volebného poriadku 

pre voľby členov V-FOO a RK FOO pri FCHPT STU. 

 

Uzn. č. 20/2014- V-FOO schvaľuje zaradenie bodu Návrh volebného poriadku pre voľby členov V-FOO 

a RK FOO pri FCHPT STU do programu konferencie.  

Uzn. č. 21/2014- V-FOO poveruje M. Rehákovú rozoslaním návrhu volebného poriadku ostatným členom 

V-FOO, ktorí ho budú pripomienkovať do 28.1.2014. Po spracovaní pripomienok M. 

Reháková tento návrh pripojí k písomným materiálom distribuovaným delegátom 

konferencie.   
  

Všetky prijaté uznesenia týkajúce sa konferencie FOO a UOO s neskorším dátumom plnenia ostávajú 

v platnosti. Výbor FOO sa zíde na krátkom zasadnutí tesne pred konferenciou za účelom ich rýchlej 

kontroly.  

 

4. Rôzne 

 

4.1 Vedenie fakulty v organizačnej spolupráci s FOO objednalo 420 vstupeniek na divadelné predstavenie 

Plné vrecká peňazí, ktoré sa bude konať dňa 27.3.2014 v Mestskom divadle (bývalé DPOH) pri 

príležitosti Dňa učiteľov. Spôsob distribúcie vstupeniek bude navrhnutý neskôr.  

 

Uzn. č. 22/2014- V-FOO poveruje úsekových dôverníkov oboznámiť členov FOO s konaním divadelného 

predstavenia Plné vrecká peňazí. 
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4.2 Výbor FOO prijal žiadosť o poskytnutie príspevku zo sociálneho fondu M. Benešovej, ktorá je 

dlhodobo PN (19 týždňov).  

 

Uzn. č. 23/2014- V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho fondu FCHPT. M. 

Benešovej vo výške 1 funkčného platu v zmysle KZ, časť III, bod 8, z dôvodu 

dlhodobej práceneschopnosti. 

 

Nasledujúce zasadnutie výboru FOO bude v pondelok 3.2.2014 o 14.00 hod. v knižnici FOO.  

 

 

 

Zapísala: M. Reháková       Blažena Papánková 

tajomník V-FOO         predseda V FOO FCHPT STU 

 


