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                                                        Zápisnica č. 9/2014 

Zo zasadnutia výboru FOO FCHPT STU dňa 2.9.2014 o 14.00 hod.  

 
 

Prítomní:  D. Berkeš, B. Papánková, M. Reháková, L. Staruch, A. Ujhelyiová 

 

Ospravedlnení: V. Polóniová, E. Smrčková 

 

Za RK FOO:  -  

 

Program:  

 

1. Kontrola uznesení 

2. Informácie z vyšších orgánov 

3. Rôzne 

 

 

1. Kontrola uznesení 

 

K danému termínu neboli evidované uznesenia, vyžadujúce si ich splnenie. 

 

 

2. Informácie z vyšších orgánov 

 

2.1 Informácie z Vedenia FCHPT zo dňa 28.8.2014  

 

Na zasadnutí Vedenia FCPT sa zúčastnila za V-FOO M. Reháková, ktorá informovala o hlavných 

bodoch: 

 Pravidelný bod rokovania - stav realizácie UVP STU. Prod. Jelemenský informoval o stave čerpania 

financií na prístrojové vybavenie UVP: zo všetkých verejných obstarávaní bolo úspešne ukončené len 

jedno. Ostatné boli zrušené pre procesné chyby zo strany STU alebo sú v stave kontroly na MŠ SR, 

ktorá je vykonávaná veľmi nepružne. Termíny boli tiež ovplyvnené personálnymi zmenami na 

oddelení čerpania EF MŠ SR. Vedenie navrhlo, aby prostredníctvom dekana FCHPT boli vyvolané 

rokovania s rektorom týkajúce sa nevyhnutnosti zmeny spôsobu práce v tejto oblasti. Ďalšie informácie 

ohľadom stavebných a zatepľovacích prác NB FCHPT: harmonogram práce sa nedodržiava, termíny 

všetkých čiastkových prác s výnimkou opravy strechy sa posúvajú a je isté, že práce ovplyvnia priebeh 

zimného, ale i letného semestra. V tejto súvislosti budú vypracované návrhy na spôsoby zabezpečenia 

výučby počas rekonštrukcie.  

 Spáva o stave rekonštrukcie RZ Vyhne a rekonštrukcie 6. poschodia SB. Prod. Jelemenský 

informoval o ukončení rekonštrukčných stavebných prác prízemia, 1. a 2. poschodia. Od 8.9. sa bude 

pracovať na vybavení zariadenia nábytkom a osvetlením. Zariadenie by malo byť k dispozícii od 

októbra 2014. Na rekonštrukciu 6. poschodia SB bola vybraná firma Eurobuilding. Stavebné práce 

začnú ihneď po podpísaní zmluvy, t.j. 2.9.2014. 

 Informácia o obsadení postdoktorandských miest v nasledujúcom šk. r. Prod. Gatial na zasadnutie 

písomný materiál. Celkovo bolo vytvorených 7 postdoktorandských miest v platovej triede 12, 

obsadených od 1.9.2014 na dobu 1 roka. Vyberalo sa z 19 záujemcov na základe platných kritérií pre 

prideľovanie postdoktorandských miest (schválených 3.6.2014).  

 V pedagogických informáciách prod. Bakošová informovala o stave prijímacieho konania na 

bakalárske (zatiaľ 688 študentov), inžinierske (zatiaľ 229 študentov) a doktorandské štúdium (24 

interných + 17 SAV) na FCHPT STU v akad. roku 2014/2015. Predbežný stav ubytovanosti žiadateľov 

o internát je 52,3%. Prod. Bakošová ďalej informovala o vypracovaní aktuálnej verzie študijného 

poriadku na FCHPT STU a príprave štipendijného poriadku. V novom šk. r. prebehne aj reorganizácia 
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práce pedagogického oddelenia: študenti bakalárskeho štúdia budú mať pridelenú študijnú referentku 

podľa študijného zamerania, študenti inžinierskeho štúdia podľa ročníkov (ako doposiaľ), študenti 

doktorandského štúdia naďalej patria referátu Mgr. Balogovej. 

 Rôzne:  novou predsedníčkou Študentského parlamentu sa stala Bc. B. Bulavová, po doplňujúcich 

voľbách do ŠP sa obsadia aj ďalšie miesta študentov v AS a v disciplinárnej komisii. Predsedníčka ŠP 

informovala o termíne konania beánie – 26.11.2014 (streda) o 18.00 h v ŠD Mladá garda. Prodekan 

Jelemenský navrhol a vedenie schválilo Ing. Bobríka v pozícii stavebného dozoru pri rekonštrukcii 6. 

poschodia. 

 

 

3. Rôzne 

 

3.1 Výboru FOO bola doručená žiadosť I. Zezulovej o schválenie príspevku zo sociálneho fondu  na 

kúpeľnú liečbu a žiadosť H. Hronskej o príspevok zo sociálneho fondu na detskú rekreáciu. 

 

Uzn. č. 37/2014 Výbor FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho fondu I. 

Zezulovej v zmysle Kolektívnej zmluvy, Príloha I, časť III., bod 11, vo výške 197,40 €, 

čo činí 70% z celkovej sumy 282 €. Stanovisko bude zaslané na schválenie sociálnou 

komisiou k 30.11.2014. 

 

Uzn. č. 38/2014 Výbor FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho fondu H. 

Hronskej vo výške 2 x 50.- €, spolu 100.-€ v zmysle KZ, časť III, bod 4.   

 
 

Nasledujúce zasadnutie výboru FOO sa uskutoční 23.9.2014 o 14.00 h v knižnici FOO.  

 

 

Zapísala: M. Reháková       Blažena Papánková 

tajomník V-FOO         predsedníčka V-FOO FCHPT STU 


