
Zápisnica . 3/2015
Zo zasadnutia výboru FOO FCHPT STU d a 19.3.2015 o 13.00 hod.

Prítomní: D. Berkeš,  M. Hadvinová, E. Smr ková,  M. Reháková, A. Ujhelyiová.
L. Staruch, (100 %)

Za RK FOO: P. Tarap ík, J. Stopka

Program:

1. Kontrola plnenia uznesení
2. Informácie z vyšších orgánov
3. Príprava výro nej konferencie FOO
4. Rôzne

1. Kontrola plnenia uznesení

Uzn. . 7/2015 V FOO ukladá M. Rehákovej predloži  návrh na realizáciu preventívnych
onkologických prehliadok v roku 2015 Vedeniu FCHPT  Splnené
M. Reháková informovala  V FOO o súhlase  p. dekana s týmto využitím Sociálneho fondu.
Je potrebné pripravi  oslovovací list pre zamestnancov fakulty.

Uzn. . 26/2015 V FOO poveruje M. Rehákovú vyhotovením oslovovacieho listu a metodiky
prihlasovania  na preventívne onkologické prehliadky Termín: do konca 31.3.2015.

Uznesenia . 10 až . 24 týkajúce sa výro nej konferencie FOO sú splnené. M. Reháková
po akovala lenom V FOO a delegátom výro nej konferencie FOO za prípravu konferencie
a aktívnu ú as  na nej.
Uznesenie . 25 trvá. lenovia výboru a revíznej komisie FOO sa pred zasadnutím V FOO
zú astnili na krátkej brigáde zameranej na vy istenie knižnice FOO a pomohli ju dosta  do
prevádzkyschopného stavu.

2. Informácie z vyšších orgánov

M. Reháková informovala lenov V FOO o aktualitách z OZPŠaV. Hovorila o príprave zjazdu OZPŠaV,
kde budú VŠ zastupova  10 delegáti (za STU predsední ka UOO STU A. Ujhelyiová). Na zjazde
budú pripravované aj zmeny v stanovách OZ, ku ktorým bude potrebné diskutova . A. Ujhelyiová
informovala  o  ostatnom zasadnutí  združenia  VŠ a  PRO v  Prešove,  kde  sa  prerokovávali  podmienky
prípravy kolektívneho vyjednávania pre KZ vyššieho stup a a okrem iného sa vyhodnotili stretnutia
vedenia združenia s predstavite mi riadiacich orgánov oh adom platových otázok.

Informácie z ostatného zasadnutia V UOO podala A. Ujhelyiová. Okrem iného spomenula, že k dátumu
konania V FOO ešte nie je podpísaná KZ a uvažuje sa v nej aj o alších doplnkoch – Vytvorenie
pôži kového fondu pre zamestnancov by malo by  zakotvené aj v KZ STU, aby mohlo plati  aj na
fakulte. Pozitívnu odozvu v V UOO mal aj návrh Ing. Štujbera zo SvF o zriadení detských kútikov.

M Reháková oboznámila lenov V FOO o prerokovávaných otázkach z ostatného zasadnutia vedenia
fakulty: o správe o pedagogických výkonoch, hodnotení VV , i správe o innosti študentského
parlamentu a alších dôležitých otázkach chodu fakulty.



3. Rôzne

3.1. E. Smr ková informovala o zabezpe ení Divadelného predstavenia Aj múdry schybí pre u ite ov
a zamestnacov fakulty z príležitosti D a u ite ov. Predstavenie sa uskuto ní sa 7.4. 2015 v Mestskom
divadle P. O. Hviezdoslava. Lístky budú distribuované cez sekretariát dekana.

3.2. Informácie o nových lenoch FOO. Novoprijatí lenovia našej organizácie sú Boris Lakatoš (od
1.3.2015), Peter Veteška od 2.3.2015 a doktorandka Zuzana Ková ová (od 2.3.2015).

Uzn. . 27/2015 Výbor FOO súhlasí s prijatím B. Lakatoša, P. Vetešku a Z. Ková ovej za lenov našej
fakultnej odborovej organizácie.

Uzn. . 28/2015 V FOO sa dohodol na lenskom príspevku lenov odborovej organizácie z radov
doktorandov  vo výške 5 € mesa ne. Príspevok budú hradi  hospodárovi FOO.

3.3. M. Reháková predložila žiados  p. Holubiczkej o priznanie príspevku z dôvodov dlhodobej PN (17
týžd ov).

Uzn. .  29/2015 Výbor FOO súhlasí s návrhom na priznanie príspevku v zmysle KZ , as  III, bod 8 vo
výške 1 funk ného platu.

Nasledujúce zasadnutie výboru FOO bude v utorok  7. 4. 2015 o 14.30 hod. v knižnici FOO.

Milena Reháková
Zapísal: D. Berkeš  predseda V FOO FCHPT STU


