
 

Zápisnica č. 11/2016 
zo zasadnutia výboru FOO FCHPT STU dňa 4.10.2016 o 14.00 hod. 

 
 

Prítomní :   M. Reháková, M. Hadvinová,  L. Staruch, D. Berkeš  
Za RK :    P. Tarapčík  
Ospravedlnení :  A. Ujhelyiová, E. Smrčková 
 
Program : 
1. Kontrola plnenia uznesení   
2. Organizačné zabezpečenie stretnutia bývalých zamestnancov 
3. Informácie o organizácií preventívnych onkologicko-kardiovaskulárnych prehliadok 
4. Rôzne  
 
1. Kontrola plnenia uznesení 

Uzn.č. 36/2016 V-FOO poveruje E. Smrčkovú vypracovať štatistický výkaz stavu 
členskej základne za FOO FCHPT.  Splnené 
 
Uzn.č. 37/2016 V-FOO poveruje M. Hadvinovú aktualizáciou adresára bývalých 
zamestnancov FCHPT a administratívnou prípravou stretnutia dôchodcov. Splnené
                                                                                               
Uzn. č. 38/2016 V-FOO poveruje M. Rehákovú a L. Starucha organizačným a 
materiálnym zabezpečením stretnutia. Splnené 
    
Uzn. č. 39/2016 V-FOO poveruje M. Rehákovú organizačným zabezpečením  
preventívno onkologicko-kardiovaskulárnych prehliadok v OÚSA. Splnené 
 

Výbor FOO na svojom zasadnutí prejedával organizačné zabezpečenie dvoch akcií a to: 
 

2. Organizačné zabezpečenie spoločenského stretnutia bývalých zamestnancov fakulty: 
Vedenie FCHPT v spolupráci s odborovou organizáciou organizuje aj tento rok 
spoločenské stretnutie bývalých zamestnancov FCHPT. Organizačné zabezpečenie 
stretnutia bývalých zamestnancov je v  kompetencii odborov. Stretnutie sa uskutočňuje 
v skoršom termíne, ako po iné roky a to 25.10.2016 (utorok) o 15.00 h v jedálni FCHPT. 
Občerstvenie zabezpečujú zamestnanci UZ STU v Gabčíkove. Bližšie informácie boli 
uvedené na webovej stránke fakulty a prostredníctvom elektronického a poštového 
doručenia pozvánok bývalým zamestnancom. Po aktualizácií kontaktov prostredníctvom 
úsekových dôverníkov bolo oslovených cca 260 bývalých zamestnancov (nie pracujúcich 
dôchodcov); 
 

3. Informácie o organizácií preventívnych onkologicko-kardiovaskulárnych prehliadok : 
Predsedníčka  FOO M. Reháková informovala členov výboru o organizácii, termínoch 
a počte prihlásených zamestnancov na preventívne onkologicko-kardiovaskulárne 
prehliadky v zdravotníckom zariadení OÚSA. Na prehliadku sa záväzne prihlásilo 25 
zamestnancov fakulty, z toho 5 zamestnancov využilo možnosť absolvovania prehliadky 
pre nízkopríjmové skupiny s doplatkom jednotlivca 29 €. Príspevok zamestnávateľa na 
všetky typy prehliadok je 170 €. Konkrétne termíny prehliadok a podrobné informácie 
dostali záujemcovia osobne na spoločnom stretnutí. Ďalšia komunikácia ohľadom 
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prípadných zmien termínov prebieha prostredníctvom e-mailu medzi M. Rehákovou 
a prihlásenými záujemcami. Prehliadky budú trvať do 15.11.2016. 

 
 

4. Rôzne 
 

4.1 V-FOO posúdil žiadosť o finančný príspevok: 
 

V-FOO bola predložená žiadosť A. Háza o poskytnutie finančného príspevku na sociálnu 
pomoc mladým zamestnancom do 35 rokov zo sociálneho fondu pri kúpe bytu;  

 
Uzn. č. 40/2016 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku A. Házovi zo 
sociálneho fondu pri kúpe bytu v zmysle KZ 2016, Prílohy č.1, časť III, bod 3/b a 
navrhuje výšku príspevku 700.-€. Žiadosť postupuje na posúdenie sociálnej komisii.  
. 

 
 

 
Nasledujúce zasadnutie výboru FOO bude v utorok  15.11.2016 o 14.00 hod. v knižnici FOO. 
 

 

 
Zapísala: M. Hadvinová  Milena Reháková, predsedníčka FOO FCHPT  
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