
Zápisnica č. 05/2017 

Zo zasadnutia výboru FOO FCHPT STU dňa 9.5.2017 o 14.00 hod. 

 

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

Ospravedlnení:   E. Smrčková, M. Hadvinová 

 

Program: 

1. Kontrola plnenia uznesení 
2. Informácie z vyšších orgánov 
3. Rôzne 

1.Kontrola plnenia uznesení 

K danému termínu neboli evidované uznesenia vyžadujúce si plnenia. 

 

2. Informácie z vyšších orgánov 

2.1. Informácie zo zasadnutí výboru UOO STU dňa 10.4. a 9.5.2017 

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

Výbor UOO sa zaoberal problematikou Pôžičkového fondu pre začínajúcich učiteľov. Cez iniciatívu 
doc. Habána – predsedu združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácií sa podarilo presadiť , 
aby boli do kategórie učiteľov, ktorí môžu žiadať o pôžičku zaradení aj učitelia VŠ. O zaradení mladých 
výskumných pracovníkov na VŠ do kategórie oprávnených žiadateľov sa ďalej rokuje. Informácie 
o pôžičkovom fonde môžete nájsť na stránke:  https://www.minedu.sk/pozickovy-fond-pre-
zacinajucich-pedagogov-financne-pomoze-mladym-ucitelom/  

Revízna komisia UOO STU si na svojom ostatnom zasadnutí  zvolila novú predsedníčku Revíznej 
komisie UOO  Ing. I. Onderovú, PhD. zo SjF STU. 

Predsedníčka UOO A. Ujhelyová informovala, že výbor UOO zaoberal materiálom Učiace sa Slovensko 
a boli zaslané spoločné pripomienky k tomuto materiálu za V UOO STU.  

V ďalšom boli diskutované Informácie z ostatného kolégia  rektora. Podrobnejšie o bodoch programu 
Kolégia a jeho záveroch možno nájsť na stránke:  http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-
samospravne-organy/kolegium-rektora-stu/zapisnice.html?page_id=2302   
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2.2. Špecifický doplnok FCHPT STU ku KZ STU na rok 2017 

Predsedníčka M. Reháková ďalej informovala výbor, že po ukončení rokovaní s vedením fakulty bol 
podpísaný Špecifický doplnok FCHPT STU ku Kolektívnej zmluve STU za rok 2017. Plné znenie doplnku 
nájdete v prílohe zápisnice a na stránke FCHPT: http://www.fchpt.stuba.sk/sk/fakulta/odborova-
organizacia-fchpt-stu/dokumenty.html?page_id=2966  

 

3. Rôzne 

a. Člen výboru Ing. Staruch informoval výbor, že sa zúčastní zasadnutia komisie k stravovaniu na VŠ, 
ktoré sa uskutoční 23. a 24.5.2017 v Kežmarských Žľaboch.  

 O výsledkoch bude informovať na nasledujúcom zasadnutí V- FOO.  
b. V FOO diskutoval pripomienky z úsekov k pokynom a formuláru žiadosti o gastrolístky.  V nich boli 

kritizované najmä: termín dodania potvrdenia od špecialistu do 31.5.2017, platnosť tohto 
potvrdenia do konca roka a formulácia bodu formulára „Potvrdenie od lekára“, v ktorom sa 
žiadajú osobné údaje týkajúce sa diagnózy.   

c. M. Reháková informovala o organizovaní tradičnej aktivity NOO pri SvF – exkurzie po miestach 
Slovenska, ktorá sa bude konať v dňoch 12.-14.9.2017 na trase Bratislava – Zvolen – Poprad – V. 
Tatry – Nový Targ – Bratislava. V prípade voľných miest sa môžu zúčastniť zamestnanci všetkých 
ostatných fakúlt STU. V prípade záujmu kontaktujte Mgr. J. Talostanovú talostan@svf.stuba.sk.   

 

Nasledujúce zasadnutie výboru FOO bude v týždni od 5.-9.6.2017 podľa dohody, vzhľadom na 
pracovné povinnosti členov V FOO počas týždňa, v ktorom sa konajú štátne záverečné skúšky.  

 

Zapísal: D Berkeš     Milena Reháková, predsedníčka FOO FCHPT 
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