
Zápisnica č. 2/2015 

Zo zasadnutia výboru FOO FCHPT STU dňa 17.2.2015 o 14.00 hod.  
 

Prítomní:  D. Berkeš,  M. Hadvinová, E. Smrčková,  M. Reháková, A. Ujhelyiová. 

 (83 %) 

Ospravedlnení:  L. Staruch  

Za RK FOO:  J. Stopka 

 

 

Program:  

 

1. Kontrola plnenia uznesení  

2. Informácie z vyšších orgánov  

3. Príprava výročnej konferencie FOO 

4. Rôzne 

 

 

1. Kontrola plnenia uznesení  

 

 

Uzn. č. 7/2015 Výbor FOO ukladá M. Rehákovej predložiť návrh na realizáciu preventívnych 

onkologických prehliadok v roku 2015 Vedeniu FCHPT.  

Odložené na marcové zasadnutie. 

 

 

 

2. Informácie z vyšších orgánov 

 

M. Reháková informovala členov V FOO o zasadnutí senátu FCHPT kde sa o.i. diskutoval dlhodobý 

zámer rozvoja FCHPT. 

A. Ujhelyiová poďakovala delegátom výročnej konferencie UOO za účasť a informovala o ostatnom 

zasadnutí  V UOO, kde sa prerokovávalo stanovisko V UOO k pripomienkam rektora ku kolektívnej 

zmluve. 

Negatívne stanovisko rektorátu je k navrhovanej zmene hodnoty gastrolístka z terajších 3,20 € na 3,40 

€ ako aj k navrhovanému navýšeniu dovolenky pre pracovníkov VaV, ktorí vykonávajú aj pedagogickú 

činnosť najmenej v rozsahu 4 h  týždenne o jeden týždeň. Tieto body budú predmetom ďalších rokovaní 

na úrovni vyjednávačov KZ. Do kolektívneho vyjednávania sa pôjde aj s návrhom  na prisúdenie 1 dňa 

plateného voľna/3 mesiace pre oboch rodičov s deťmi do 15 rokov, pokiaľ sú obaja zamestnancami 

STU (doposiaľ bolo len pre jedného z rodičov).  

D. Berkeš informoval o zasadnutí vedenia fakulty zo dňa 10.2.2015 kde boli riešená  energetická bilancia 

fakulty a predpoklady úspor po dokončení stavebných úprav, stav podnikateľskej činnosti na fakulte, 

návrhy do priemyselnej rady FCHPT, činnosť a plán SCHK, harmonogram výuky pre rok 2015-2016 

a ďalšie aktuálne otázky fakulty.    

Diskutovalo sa k ďalším informáciám poskytnutým M. Rehákovou, ktoré sa týkali materiálu Pravidlá 

čerpania dovolenky na FCHPT STU na rok 2015. Výbor sa aktuálne k materiálu vzhľadom na termín 

predkladania materiálu na vedenie fakulty (10.2.2015) vyjadroval metódou per-rollam.   

 

Uzn. č. 10/2015 Výbor súhlasí s návrhom pripomienok k materiálu Pravidlá na čerpanie dovolenky na 

FCHPT STU na rok 2015 (k príkazu dekana č. 1/2015). 

 

 

 

 



3. Hodnotenie stavu financií odborovej organizácie 

 

E. Smrčková informovala výbor FOO o stave financií FOO ku dňu 31. 12. 2014. Správa bola vo výbore 

podrobne diskutovaná. V FOO poveril E. Smrčkovú vypracovaním finálnych materiálov o stave financií 

pre výročnú konferenciu. 

 

 

4. Príprava výročnej konferencie FOO 

 

M. Reháková informovala, že navrhovaný termín výročnej konferencie FOO je 10.3.2015, tak, aby bolo 

možné zabezpečiť aj účasť dekana a ostatných členov vedenia na konferencii. Konštatovala, že t.č. má 

FOO 84 riadnych členov. Navrhla kľúč na určenie počtu delegátov (1:3). Takto by počty delegátov 

z jednotlivých úsekov boli nasledovné (počet delegátov/počet členov):  

            
 01 Ústav analytickej chémie       2/7 +1 náhradník   

 02 Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov    4/11   

 03 Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia a    3/10  +1 náhradník   

  Ústav biotechnológie a potravinárstva      

 04 Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky     3/9   

 05 Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva    5/14   

 06 Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie   3/10   +1 náhradník   

 09 Ústav prírodných a syntetických polymérov     3/6   

 07 dekanát (bez TPP), informačné centrum, oddelenie jazykov  

a Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky    1/3    

 11 technicko-prevádzkové pracovisko      4/14   

 spolu                   28/84  

 

 

Uzn. č. 11/2015 Výbor FOO zvoláva konferenciu FOO FCHPT STU na utorok 10. marca 2015 o 14:00 

hod do miestnosti CH-17  

Uzn. č. 12/2015 Výbor FOO ukladá D. Berkešovi zabezpečiť pre konferenciu FOO miestnosť CH-17. 

Uzn. č. 13/2015 Výbor FOO ukladá úsekovým dôverníkom nahlásiť do  6.3.2015 M. Hadvinovej 

(Oddelenie technológie ropy, marcela.hadvinova@stuba.sk) delegátov za svoje úseky.  

Uzn. č. 14/2015 Výbor FOO ukladá A. Ujhelyiovej  pozvať na konferenciu FOO predsedu Združenia VŠ 

a PRO a predsedov ZO združených v UOO STU.  

Uzn. č. 15/2015 Výbor FOO ukladá M. Rehákovej pozvať na konferenciu FOO zástupcov vedenia fakulty 

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

Uzn. č. 16/2015 Výbor FOO poveruje úsek č. 1 (Ústav analytickej chémie) zabezpečením prezencie 

a občerstvenia pre delegátov. Zodp.: P. Tarapčík 

Uzn. č. 17/2015 Výbor FOO schvaľuje príspevok vo výške 100,-€ na občerstvenie. 

Uzn. č. 18/2015 Výbor FOO poveruje D. Berkeša zabezpečením dataprojektoru a NB pre potreby 

konferencie. 

 

 

M. Reháková  navrhla pre konferenciu FOO štandardný program:  

  1. Otvorenie, privítanie hostí 

  2. Schválenie programu konferencie, voľba mandátovej a návrhovej komisie  

  3. Správa o činnosti výboru FOO za rok 2014 a rámcový plán činnosti na rok 2015 

  4. Správa o hospodárení výboru FOO za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015 

  5. Správa revíznej komisie FOO STU za rok 2014 

  6. Správa mandátovej komisie 

  7. Diskusia 

  8. Návrh uznesení 

  9. Záver 

 

mailto:marcela.hadvinova@stuba.sk


Uzn. č. 19/2015 Výbor FOO schvaľuje návrh programu konferencie FOO v predloženom znení.  

Uzn. č. 20/2015 Výbor FOO ukladá M. Rehákovej predložiť výboru FOO Správu o činnosti výboru FOO 

za rok 2014 a rámcový plán činnosti na rok 2015 metódou per-rollam. Termín: 6.3.2015 

Uzn. č. 21/2015 Výbor FOO ukladá E. Smrčkovej predložiť výboru FOO Správu o hospodárení výboru 

FOO za rok 2014 metódou per-rollam. Termín: 6.3.2015 

Uzn. č. 22/2015 Výbor FOO ukladá B. Papánkovej, E. Smrčkovej a M Rehákovej vypracovať návrh 

rozpočtu FOO na rok 2015 a tento predložiť výboru FOO per-rollam. Termín: 6.3.2015 

Uzn. č. 23/2015 Výbor FOO odporúča revíznej komisii FOO oboznámiť výbor FOO so Správou revíznej 

komisie FOO za rok 2014. 

Uzn. č. 24/2015 Výbor FOO ukladá M. Rehákovej zabezpečiť na zasadnutie výboru FOO informácie 

o čerpaní SF za rok 2014.  

 

Predpokladané zloženie pracovných orgánov konferencie:  

za predsedníckym stolom: M. Reháková, D. Berkeš (vedenie konferencie), predseda Združenia VŠ 

a PRO, dekan 

mandátová komisia: členovia úseku zabezpečujúceho prezenciu (P. Tarapčík +1) 

návrhová komisia: A. Ujhelyiová, L. Staruch  

 

5. Rôzne 

 

M. Reháková informovala o technickom stave knižnice FOO po výmene okien. Výbor FOO sa dohodol 

na vymaľovaní knižnice. Po skončení prác bude riešené upratovanie a čistenie miestnosti . 

     

Uzn. č. 25/2015 Výbor FOO ukladá E. Smrčkovej  zabezpečiť zapracovanie sumy 100 € na maľovanie do 

návrhu rozpočtu FOO na rok 2015.  

 

Nasledujúce zasadnutie výboru FOO bude v utorok  17. 3. 2015 o 14.00 hod. v knižnici FOO.  

 

 

 

         Milena Reháková  

Zapísal: D. Berkeš         predseda V FOO FCHPT STU 

 


