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Zápisnica č. 13/2016 

zo zasadnutia výboru FOO FCHPT STU dňa 14.12.2016 o 14.00 hod. 

 

 

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

Za RK :   P. Tarapčík  

Ospravedlnená:  E. Smrčková 

 

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 zasadnutia Vedenia fakulty dňa 6.12.2016 

 

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

 

• na zasadnutí Vedenia fakulty prodekan Gatial predložil priebežnú správu o hospodárení 

fakulty k 30.11.2016. Informoval o  rekonštrukčných prácach spojených s obnovou interiérov 

v priestoroch novej budovy počas letného obdobia. Uviedol, že zateplením novej budovy sa 

znížila spotreba energií za uplynulé obdobie;  

• dekan fakulty prof. Šajbidor predložil hodnotiacu správu o činnosti Vedenia fakulty. 

Informoval, že sa bude konať predvianočné stretnutie Vedenia fakulty s akademickou obcou 

dňa 15.12.2016, na ktorom budú prezentované podrobnosti správy z oblasti hospodárskej, 

pedagogickej i vedeckovýskumnej. Ďalej predložil návrh harmonogramu zasadnutí Vedenia 

FCHPT a ostatných fakultných grémií na obdobie január až december  2017; 

• prodekan Gatial informoval o stave plnenia databázy publikačných výstupov na fakulte. 

Publikačná činnosť je tento rok zatiaľ nižšia, vyzval na doplnenie databázy do konca 

decembra. Ďalej hodnotil výskumnú činnosť na fakulte. Uviedol, že objem finančných 

prostriedkov získaných z grantov v r. 2016 (42 APVV, 52 VEGA, 2 Horizon 2020 a ďalšie) 

bol nadpriemerný; 

• prodekanka Bakošová informovala o pedagogickej činnosti. Uviedla termíny platné pre 

skúškové obdobie ZS akademického roku 2016/2017. Vyhodnotila študentskú vedeckú 

konferenciu (ŠVK). Vyzdvihla rekordný počet účastníkov i prác (229/220) na konferencii, 

v tomto akademickom roku bol zaznamenaný ich nárast o 26%. Víťazi prác dostali vyššie 

finančné ohodnotenie ako v minulosti (zo zdrojov FCHPT) a možnosť svoje práce publikovať 

v časopise Acta Chimica Slovaca. V budúcnosti sa uvažuje zapojiť do vedeckej činnosti aj 

študentov stredných škôl a vytvoriť sekciu pre stredoškolákov; 

• prodekan Jelemenský a predsedníčka FOO M. Reháková podali informáciu o plnení  

Kolektívnej zmluvy v roku 2016. Informovali o zasadnutí sociálnej komisie (29.11.2016). 

Uviedli, že čerpanie Sociálneho fondu (SF) prebieha v súlade s KZ 2016 a Špecifickým 

doplnkom FCHPT na r. 2016. Zbytok SF bude rozdelený všetkým zamestnancom rovnakým 

dielom (s ohľadom na úväzok) v decembrovej výplate.   
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 • v Rôznom informovala prod. Bakošová o rozhodnutí prípravy konverzného študijného 

programu CHEMAT (4-ročný Bc ŠP pre študentov z nižšou úrovňou vedomostí profilujúcich 

predmetov – M, F, Ch – zo strednej školy). Prod. Gatial predstavil nový edičný plán 

Vydavateľstva FCHPT a STU. 
 

 

2.2. Informácie z odborových orgánov  

 

Predsedníčka FOO M. Reháková podala informácie zo zasadnutia V-UOO dňa 12.12.2016. 

 

 • informovala, že predseda OZPŠaV P. Ondek nepodpísal KZ vyššieho stupňa (KZ VS), ktorá 

bola uzavretá 1.12.2016. Dôvodom je skutočnosť, že vláda SR počíta s navýšením platov od 

1.1.2017 len pre zamestnancov verejnej správy o 4% (t.j. v školstve len pre nepedagogických 

pracovníkov) a zároveň to podmieňuje podpisom memoranda o ďalšom nevyjednávaní v r. 

2017 a 2018. Rada OZPŠaV s takýmto riešením nesúhlasí. Aj v prípade nepodpísania 

Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa predsedom nášho Odborového zväzu, ako jedným zo 

signatárov, táto platí v plnom rozsahu pre všetkých zamestnávateľov, ktorí svojich 

zamestnancov odmeňujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme a ich zamestnancov, t.j. aj pre pedagogických, odborných a 

nepedagogických zamestnancov v školstve. Úplný právny výklad nepodpísania KZ VS jedným 

zo zástupcov odborového zväzu je v samostatnej prílohe;  

• predsedníčka ďalej v tejto súvislosti uviedla, že V-UOO prerokoval požiadavky a pripravil 

návrh znenia KZ STU na rok 2017. Rektorovi STU bude predložený hneď začiatkom r. 2017 

a následne sa začne vyjednávanie. Dovtedy budú v platnosti všetky aktuálne KZ (vyššieho 

stupňa pre rok 2017, KZ STU 2016, Špecifický doplnok FCHPT 2016);  

 • M. Reháková predložila plán zasadnutí výboru FOO na 1. polrok roku 2017 navrhla tiež 

predbežný termín konania Konferencie odborovej organizácie  FCHPT STU na 31.1.2017. 

Termíny sa môžu upraviť v súvislosti aktivitami Univerzitnej odborovej organizácie STU.  

  

 

3. Rôzne 
 

3.1. Výbor FOO sa zaoberal situáciou živelnej pohromy na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v 

Košiciach (požiar) a jej príčinami. Na základe diskusie k tejto téme bolo vypracované 

stanovisko, ktoré je predmetom uznesenia:  

 

Uzn. č. 48/2016 V- FOO odporúča stretnutie členov BOZP za účelom 

vypracovania postupu overenia bezpečnosti a funkčnosti vzduchotechniky na 

fakulte FCHPT; 

 

3.2. V-FOO posúdil žiadosti o finančné príspevky: 

 

V-FOO bola predložené žiadosti V. Lukeša a M. Jurkyovej o poskytnutie finančného príspevku 

zo sociálneho fondu pri narodení dieťaťa;  

 

Uzn. č. 49/2016 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo 

sociálneho fondu pri narodení dieťaťa V. Lukešovi v zmysle KZ 2016, Príloha 

č.1, časť III, bod 4/a. V-FOO vo výške 400.- €;  
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Uzn. č. 50/2016 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo 

sociálneho fondu pri narodení dieťaťa M. Jurkyovej v zmysle KZ 2016, Príloha 

č.1, časť III, bod 4/a. V-FOO vo výške 400.- €.  

 

Uzn. č. 51/2016 Výbor FOO súhlasí s vyplatením finančnej čiastky  710.- € poskytnutej 

formou paušálnych náhrad za zimný semester členom výboru, revíznej komisie a správkyni 

knižnice FOO O. Vaculovej. 

 

 

Nasledujúce zasadnutie výboru FOO bude v utorok 17.1. 2017 o 14.00 hod. v knižnici FOO. 

 

 

Zapísala: M. Hadvinová  Milena Reháková, predsedníčka FOO FCHPT  


