
 

Zápisnica č. 05/2016 
zo zasadnutia výboru FOO FCHPT STU dňa 12.04.2016 o 14.00 hod. 

 
Prítomní :  M. Reháková, E. Smrčková, M. Hadvinová,  A. Ujhelyiová, L. Staruch 
Ospravedlnený :  D. Berkeš 
Za RK :   J. Stopka 
 
Program : 
1. Kontrola plnenia uznesení   
2. Informácie z vyšších orgánov 
3. Rôzne  
 
1. Kontrola plnenia uznesení  

K danému termínu neboli evidované uznesenia, vyžadujúce si ich splnenie. 
 
2. Informácie z vyšších orgánov 

 
2.1. Informácie zo zasadnutí Vedenia fakulty 22.3. a 12.4. a Kolégia dekana (22.3.) 
 
Predsedníčka FOO M. Reháková informovala členov výboru o hlavných bodoch zasadnutí: 
 
• na prvom zasadnutí Vedenia fakulty dekan fakulty prof. Šajbidor predložil materiál Rozdelenie 
dotačných prostriedkov fakulty na rok 2016. Finančné prostriedky rozpočtu fakulty boli rozdelené na 
základe platných kritérií pre hodnotenie pedagogických a vedecko-výskumných výkonov jednotlivých 
ústavov. Finálny materiál predložil dekan Akademickému senátu (AS) fakulty na schválenie dňa 
5.4.2016;  
• prod. Jelemenský uviedol, že na základe nových pravidiel parkovania vo dvore fakulty pre 
zamestnancov a nájomníkov je potrebné, aby do 27. apríla 2016 záujemcovia o prenájom parkovacieho 
miesta vo dvore STU uhradili poplatok 10 eur za rok 2016. Poplatok za jedno parkovné miesto pre rok 
2017 je stanovené sumou 20 eur a bude potrebné ho uhradiť do konca novembra 2016; 
• tajomníčka fakulty Ing. Michalová informovala o spustení trojmesačnej skúšobnej prevádzky 
elektronického dochádzkového systému (EDS) od 1.4.2016. Pripomienky z jednotlivých oddelení 
a ústavov sú postupne zapracované do dochádzkového systému. Odpovede na najčastejšie kladené 
otázky sú priebežne vkladané na stránku FCHPT, časť Dochádzkový systém: 
http://www.fchpt.stuba.sk/sk/zamestnanci/dochadzkovy-system.html?page_id=3919. Počas testovania 
systému budú vykonávané dodatočné úpravy;  
• v pedagogických informáciách prod. Bakošová uviedla, že prihlášku na bakalárske štúdium FCHPT 
STU v školskom roku 2016/2017 podalo 1 079 uchádzačov o štúdium. Oproti minulému školskému 
roku je to mierny pokles (asi o 11 %). Vedenie FCHPT rozhodlo, že bude vyhlásené aj druhé kolo 
prijímacích pohovorov pre všetky študijné programy bakalárskeho štúdia.  
• prod. Jelemenský informoval, že podnikateľské subjekty, ktoré dlhodobo spolupracujú s našou 
fakultou, budú mať na webovej stránke našej fakulty priestor na prezentáciu a ponuku pracovných 
miest formou prelinkovania na ich domovské stránky;  
• v rôznom prof. Lukeš informoval o pripravovanom, už tradičnom Chemickom jarmoku v rámci Dňa 
otvorených dverí na našej fakulte. Cieľom projektu je prezentácia štúdia a priestorov FCHPT. Jarmok 
sa uskutoční dňa 24. mája 2016 (utorok). 
 

2.2. Informácie z UOO a OZPŠ a V 
 
 • predsedníčka UOO doc. Ujhelyiová informovala členov výboru o rokovaniach predstaviteľov OZ 
PŠaV s predstaviteľmi novej vlády SR ohľadom prípravy programového vyhlásenia vlády. Uskutočnilo 
sa niekoľko stretnutí predstaviteľov zväzu s ministrom školstva 
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http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Oznamy/Priprava-k-tvorbe-programoveho-vyhlasenia-vlady-v-
oblasti-skolstva.alej. Predstavitelia Rady OZ PŠaV na svojom zasadnutí 7. 4. vydali vyhlásenie Rady 
OZ PŠaV na Slovensku k prijatiu Programového vyhlásenia vlády SR 
http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Oznamy/Vyhlasenie-Rady-OZ-PSaV-na-Slovensku-k-prijatiu-
Programoveho-vyhlasenia-vlady-SR.alej. Odborový zväz  vyzýva všetkých signatárov Deklarácie na 
jednotu. V prípade nesplnenia požiadaviek vyplývajúcich z Deklarácie OZ PŠaV na Slovensku a 
partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne 
vzdelávania a vedy v SR sú pripravení na pokračovanie štrajku;   
Presne znenie textu Vyhlásenia Rady OZ PŠaV je v prílohe tohto mailu.   
 
 • A. Ujhelyiová ďalej podrobne informovala o stretnutí zástupcov UOO a predstaviteľov STU k 
vyjednávaniu ku KZ STU na rok 2016. Rektorovi STU prof. R. Redhammerovi bol návrh znenia KZ 
odovzdaný na pripomienkovanie už v januári 2016. Z dôvodu predloženia väčšieho množstva 
pripomienok dekanmi jednotlivých fakúlt, rektor požiadal o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa 
k jednotlivým pripomienkam. K rokovaniu o KZ vyššieho stupňa medzi zúčastnenými stranami došlo 
12.4., kde zástupcovia odborov vyjednávali o konkrétnych bodoch Kolektívnej zmluvy.  
 
V pripravovanej KZ na rok 2016 došlo k hlavným zmenám v bodoch: 
V prílohe č. 1 KZ, bodu III Použitie prostriedkov sociálneho fondu  

(1) Príspevok na stravovanie – zamestnávateľ bude prispievať na jedno hlavné jedlo 
-  zvýšil sa príspevok z 0,45 na 0,55 eura;  
-  navýšila sa cena stravného gastro - lístka z 3,20 na 3,50 eura;  
(3) Poskytnutie príspevku na sociálnu pomoc zamestnancom  
-  pri narodení dieťaťa -  zrušila sa podmienka veku rodiča 35 rokov;  

 
Vyjednávačom UOO sa nepodarilo presadiť zmeny v bodoch: 
v KZ v časti III v bode C Odstupné, odchodné, ochrana zamestnanca a dočasná pracovná 
neschopnosť, bod (7) 

- o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti (PN) zamestnanca, odbory 
požadovali navýšenie percenta denného vymeriavacieho základu zamestnanca pri PN (zo 
a) 40 na 60 %, resp. zo b) 60 na 80 %);  
- pri celodennom sprevádzaní na ošetrenie člena rodiny sa do započítanej dennej 
odpracovanej doby počíta len pevná pracovná doba od 9.00 do 14.00, resp. 15.00 h, t. j. 
5, resp. 6 h, čo je v súlade so zákonníkom práce.  

 
Na základe pripomienok dekanov fakúlt došlo k významným zmenám:  
v KZ v časti III v bode C Odstupné, odchodné, ochrana zamestnanca a dočasná pracovná 
neschopnosť, bod (1), (2) a (3). Plné znenie týchto bodov v novej KZ bude zverejnené po jej podpise.  
K  podpisu Kolektívnej zmluvy STU na rok 2016 by malo dôjsť po odsúhlasení nového znenia 
Výborom UOO, t.j. predpokladane po 18.4. 2016. Následne bude KZ STU na r. 2016 zverejnená 
a nadobudne účinnosť. Členovia FOO FCHPT budú informovaní osobným zaslaním KZ 
prostredníctvom e-mailovej pošty a zverejnením na stránke FCHPT. 
 
3. Rôzne 
E. Smrčková navrhla na nasledujúce zasadnutie V-FOO prizvať tajomníčku FCHPT A. Michalovú. 
Uzn. č. 22/2016 V-FOO ukladá M. Rehákovej pozvať Ing. A. Michalovú na májové zasadnutie V-

FOO.  
Uzn. č. 23/2016 V-FOO ukladá M. Rehákovej predložiť správu o čerpaní sociálneho fondu na májové 

zasadnutie V-FOO.  
Nasledujúce zasadnutie výboru FOO bude v utorok 10. 5. 2016 o 14.00 hod. v knižnici FOO. 
 
Zapísala: M. Hadvinová     Milena Reháková, predsedníčka FOO FCHPT  
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