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Zápisnica č. 09/2016 

zo zasadnutia výboru FOO FCHPT STU dňa 06.09.2016 o 14.00 hod. 

 

 

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

Ujhelyiová 

Za RK :  P. Tarapčík  

  

Program : 

1. Kontrola plnenia uznesení   

2. Informácie z vyšších orgánov 

3. Rôzne  

 

1. Kontrola plnenia uznesení 

K danému termínu neboli evidované žiadne uznesenia. 

 

2. Informácie z vyšších orgánov 

 

2.1. Informácie zo zasadnutí Vedenia fakulty  dňa 19.7.a 23.8.2016 

 

Predsedníčka FOO M. Reháková informovala členov výboru o hlavných témach zasadnutí: 

 

• na zasadnutí Vedenia fakulty 19.7. bol predložený a schválený harmonogram zasadnutí 

akademických orgánov FCHPT STU na zimný semester školského roka 2016/2017;  

• prodekan Gatial predložil vyhodnotenie prijímacieho konania na postdoktorandské miesta na 

nový školský rok. So schváleným vyhodnotením boli následne oboznámení riaditelia ústavov. 

FCHPT poskytne v tomto šk. roku 7 postdoktorandských miest s dĺžkou trvania pracovného 

pomeru 1 rok;  

• tajomníčka fakulty Ing. Michalová informovala o prevádzkových otázkach a ekonomických 

nákladoch súvisiacich s rekonštrukciou vnútorných priestorov fakulty v najbližšom období 

(počas letných prázdnin): maľovanie posluchární a seminárnych miestností v NB, 

rekonštrukcia katedier a lavíc, položenie nových podláh. Uviedla, že kaviareň v priestoroch 

bývalej predajne Vydavateľstva STU, ktorú rekonštruuje a bude prevádzkovať firma Delicanti 

začne svoju prevádzku dňa 19.9.2016. Jedáleň FCHPT po dohode s prevádzkovateľom 

Slovgast  k 30.11.2016 končí s prevádzkou. Vedenie FCHPT pracuje na optimálnom riešení 

zabezpečenia stravovacích služieb v ďalšom období. Počíta sa s celkovou rekonštrukciou 

priestorov kuchyne, jedálne a bufetu, ktorá by mala prebehnúť v období niekoľkých mesiacov 

na prelome rokov; 

• prodekan Jelemenský informoval, že vzhľadom na očakávanie rozhodnutia o realizácii 

projektu Akord (ÚVP II), do ktorého by bola včlenená celková rekonštrukcia SB a stavebné 

práce  vo dvore STU, sa nebude realizovať plánovaná rekonštrukcia vstupu do dvora pomocou 

snímačov ŠPZ, ale dôjde len k výmene rampy a vstupy budú naďalej realizované pomocou 

snímania čipovej nálepky umiestnenej na skle oprávnených vozidiel;  

• prodekanka M. Bakošová informovala o personálnom a ekonomickom zabezpečení 

predmetov zabezpečovaných Ústavom manažmentu. Ďalej informovala, že dňa 9.9.2016 

FCHPT navštívia účastníci Letnej univerzity stredoškolákov. V dňoch 4.-8.9.2016 sa na STU 

koná IV. slovenská univerziáda v športových súťažiach univerzitných športov. FCHPT 

organizuje súťaže v atletike, športovom aerobiku a basketbale; 
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• v rôznom M. Reháková informovala o priebehu vyjednávania OZPŠaV s predstaviteľmi 

vlády ohľadom možností zvýšenia platov ostatných (nielen pedagogických) pracovníkov od 

1.9.2016. Ďalej informovala o spoločnom rokovaní  zástupcov FCHPT (A. Michalová, M. 

Reháková) s manažmentom OÚSA ohľadom realizácie preventívnych prehliadok na jeseň 

2016. 

 
 

2.2. Informácie z odborových orgánov  

 

• predsedníčka FOO M. Reháková informovala členov FOO o reakcii rektora na list predsedníčky 

UOO týkajúceho sa zistenia možností kompenzácie navýšenia platov pre nepedagogických 

pracovníkov na STU. (Dňa 23.6.2016 predseda OZ PaŠV Ing. P. Ondek zaslal list prezidentovi 

Slovenskej rektorskej konferencie R. Kropilovi a rektorom slovenských vysokých škôl, kde 

vyjadril nespokojnosť s riešením platovej situácie pre nepedagogických pracovníkov v školstve od 

1.9.2016 a to aj napriek prijatému  Programovému vyhláseniu vlády, v ktorom sa vláda zaväzuje 

k navýšeniu platov od 1.9.2016 o 6% pre všetkých pracovníkov pracujúcich v školstve. Preto 

Vedenie OZ PaŠV navrhlo rektorom hľadať iné možnosti zvýšenia platov vedecko-výskumným, 

technickým pracovníkom a iným nepedagogickým zamestnancom.) Rektor STU prof. Ing. R. 

Redhammer, PhD. uviedol, že navýšenie platov z iných zdrojov, aké na tento účel vyčlenilo MŠ 

SR, by vážne narušilo už schválený rozpočet STU a preto táto alternatíva neprichádza do úvahy; 

 

• ďalej informovala o aktivitách ISU: Dňa 13. septembra 2016 sa z Iniciatívy slovenských učiteľov 

ďalšie začína protestná akcia nazvaná „Stupňovaný štrajk“. Organizátori ISU vydali manuál v 

ktorom objasňujú ciele, charakter a praktickú organizáciu štrajkov. Podrobnejšie informácie 

nájdete na stránke  ISU http://isu.sk/;  

 

 

3. Rôzne 

 

3.1 Informácia o preventívnych prehliadkach na OÚSA. 

 

Z diskusie členov výboru FOO na júnovom zasadnutí vzišiel návrh pri organizovaní 

preventívnych onkologicko-kardiovaskulárnych prehliadok zistiť možnosti poskytnutia 

nadštandardnej zdravotnej starostlivosti s dostupnou cenou aj pre zamestnancov s nižším 

príjmom. Predsedníčka odborov doc. Reháková a tajomníčka fakulty  Ing. Michalová vstúpili 

do rokovania s manažérkou OÚSA Ing. Hajdinovou a dohodli sa konkrétnych balíkoch služieb 

na r. 2016. V tomto roku OÚSA vyšiel v ústrety 5% zľavou z katalógovej ceny prehliadok, ako 

aj vytvorením špeciálneho modulu prehliadky nazvanej „Chemik“, ktorá zahŕňa minimálne 

množstvo vyšetrení, potrebné na posúdenie zdravotného stavu a ktorá je určená pre 

zamestnancov z nízkopríjmových skupín. Podrobnejšie informácie ohľadom organizácie, 

termínoch a prihlasovania na preventívne onkologicko-kardiovaskulárne prehliadky budú 

distribuované cca 15.9.2016 prostredníctvom sekretárok ústavov/oddelení. 

 

3.2 Plán zasadnutí V-FOO na zimný semester šk.r. 2016/17 

 

V nadväznosti na schválené termíny zasadnutí akademických orgánov a V-UOO sú 

naplánované tieto akcie V-FOO: 

- Zasadnutie Výboru FOO: 6.9., 20.9., 25.10., 29.11., 15.12.2016, 17.1.2017; 

- Stretnutie seniorov 15.11.2016; 

http://isu.sk/
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- Ocenenie jubilantov 8.12.2016; 

- Zasadnutie sociálnej komisie 29.11.2016. 

Termíny akcií sa nie sú záväzné a môžu podľa okolností zmeniť.   

  

3.3. V-FOO posúdil žiadosti o finančné príspevky: 

 

V-FOO bola predložená žiadosť M. Kvasnicu o poskytnutie finančného príspevku zo sociálneho 

fondu pri narodení dieťaťa;  

 

Uzn. č. 30/2016 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho 

fondu pri narodení dieťaťa p. Kvasnicovi v zmysle KZ 2016, Prílohy č.1, časť III, bod 

4/a. V-FOO a vzhľadom na prílohu žiadosti navrhuje výšku príspevku 700.- €;  

 

V-FOO bola predložená žiadosť K. Fulajtárovej o poskytnutie finančného príspevku na detskú 

rekreáciu pre dieťa; 

 

Uzn. č. 31/2016 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho 

fondu p. Fulajtárovej vo výške 50.- € v zmysle KZ 2016, Prílohy č.1, časť III, bod 5;  

 

V-FOO boli predložené žiadosti E. Smrčkovej o poskytnutie finančného príspevku zo sociálneho 

fondu a fondu sociálnej podpory pri úmrtí manžela; 

Uzn. č. 32/2016 Výbor FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo 

sociálneho fondu p. E. Smrčkovej v zmysle Kolektívnej zmluvy 2016, Príloha I, časť 

III., bod 8/a, vo výške 350 €;  

Uzn. č. 33/2016 Výbor FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku z Fondu 

sociálnej podpory FOO p. E. Smrčkovej vo výške 100 €.  

 

 

Nasledujúce zasadnutie výboru FOO bude v utorok 20. 9. 2016 o 14.00 hod. v knižnici FOO. 

 

 

 

Zapísala: M. Hadvinová  Milena Reháková, predsedníčka FOO FCHPT  


