
Zápisnica z konferencie FOO FCHPT STU 

konanej dňa 31.1. 2017 o 14. 00 h v miestnosti CH 3 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny, celkom 27 z 30 delegovaných účastníkov, t.j. 
90,00 %. 

Hostia:  prof. Ing. J. Šajbidor, DrSc. (dekan FCHPT STU)   
prof. Ing. Ľ. Jelemenský, DrSc. (prodekan FCHPT STU) 
Ing. Alena Michalová (tajomníčka FCHPT STU)  
Ing. Pavol Ondek (predseda OZPŠaV) 
doc. Ing. M. Habán, PhD. (predseda združenia VŠaPRO a podpredseda OZPŠaV) 

  Eva Čahojová (zástupca OZPŠaV-ZVSa-PRO) 
Program: 

1. Otvorenie, privítanie hostí 
2. Schválenie programu konferencie, voľba mandátovej a návrhovej komisie  
3. Správa o činnosti výboru FOO za rok 2016 a rámcový plán činnosti na rok 2017 
4. Správa o hospodárení výboru FOO za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 
5. Správa revíznej komisie FOO STU za rok 2016 
6. Správa mandátovej komisie 
7. Diskusia 
8. Návrh uznesení 
9. Záver 

1. Otvorenie, privítanie hostí 

Konferenciu viedol D. Berkeš, ktorý v úvode privítal delegátov a hostí. 

 2. Schválenie programu konferencie, voľba mandátovej a návrhovej komisie  

Delegáti dostali návrh programu konferencie v písomnej podobe.  

D. Berkeš predniesol návrh na zloženie komisií: mandátová komisia v zložení: Ján Stopka, Pavel Ačai 
a návrhová komisia v zložení: Pavol Tarapčík, Eva Smrčková, Miroslav Hutňan. Obe komisie boli v 
navrhovanom zložení schválené všetkými hlasmi prítomných delegátov.  

3. Správa o činnosti výboru FOO za rok 2016 a rámcový plán činnosti na rok 2017 

Správu o činnosti výboru FOO FCHPT predniesla predsedníčka výboru FOO Milena Reháková. V 
predkladanej správe zhodnotila činnosť odborovej organizácie za obdobie roka 2016. Správa bola 
členená do štyroch častí: činnosť FOO FCHPT STU v rámci aktivít OZPŠaV, činnosť FOO FCHPT 
STU v rámci aktivít UOO STU, zámery a ciele výboru FOO FCHPT STU, hodnotenie plnenia úloh 
stanovených ostatnou konferenciou FOO v roku 2016. Konštatovala, že úlohy určené v uzneseniach 
poslednej konferencie, konanej 2.2.2016 boli splnené.  
• V prvej časti správy sa zaoberala aktivitami odborového OZPŠaV a PRO. KZ vyššieho stupňa platná 
na rok 2016 bola podpísaná 28.10.2015, rokovania OZPŠaV s Vládou SR smerovali k navýšeniu 
prídelu financií do rezortu školstva. Od 1.1.2016 sa podarilo zabezpečiť zvýšenie základnej stupnice 
platových taríf zamestnancov školstva o 4 %. Ďalej pokračovalo  kolektívne vyjednávanie o KZVS na 
rok 2017; bola prijatá novela zákona o odmeňovaní platná od 1.9.2016 zabezpečujúca 6%-né 
navýšenie platov pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva a vysokých škôl. 
Dňa 1.12. 2016 bola podpísaná KZ vyššieho stupňa platná pre všetkých zamestnávateľov, ktorí svojich 
zamestnancov odmeňujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone 
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práce vo verejnom záujme, t.j. aj pre vysoké školy a ich nepedagogických pracovníkov. Platy týmto 
zamestnancom sa od 1.1.2017 zvyšujú o 4 %. Aktuálne informácie a aktivity zväzu sú zverejnené na 
stránke OZPŠaV: http://www.ozpsav.sk/sk/Dokumenty/Zakladne-dokumenty.alej. 
 
• V rámci aktivít UOO STU v predkladanej  správe vyzdvihla, že členovia výboru FOO sa aktívne 
podieľali na príprave KZ STU na rok 2016. Podpísaná bola 28.4.2016 rektorom prof. Ing. R. 
Redhammerom, PhD. a predsedníčkou UOO STU  doc. Ing. A. Ujhelyiovou, PhD, účinnosť 
nadobudla 1.5.2016. Je v nej niekoľko významných zmien, ktoré sú uvedené v Správe o činnosti V-
FOO za rok 2016 a správa je prílohou č.1 tejto zápisnice. Návrh novej KZ STU na rok 2017 bol 
predložený rektorovi STU na pripomienkovanie dňa 14. januára 2017.   
 
• Činnosť odborovej organizácie na našej fakulte riadil výbor FOO, ktorý zasadal spravidla raz 
mesačne. Výbor FOO zasadal spolu 13-krát, na  decembrovom zasadnutí sa zúčastnili aj úsekoví 
dôverníci. Na zasadnutiach sa výbor zaoberal riešením aktuálnych otázok a problémov vyplývajúcich 
z činnosti fakulty, pripomienkovaním materiálov vedenia fakulty určených na diskusiu akademickej 
obce (napr. materiál pripravovanej školskej reformy Učiace sa Slovensko) i otázkam a uzneseniam 
odborového zväzu, Rady OZPŠaV a PRO. Sociálna komisia zasadala 30.11.2016 a posúdila žiadosti 
o pridelenie finančných prostriedkov zo sociálneho fondu (SF). Celkový prehľad čerpania SF je 
v plnom texte Správy o činnosti V-FOO za rok 2016 (príloha č.1).   
 
• Pri hodnotení Programových cieľov FOO FCHPT predsedníčka konštatovala, že k 31.1.2016 má 
naša členská základňa 86 členov, čo je približne 21 % všetkých zamestnancov FCHPT STU. V 
dôsledku odchodu do dôchodku odišli z odborovej organizácie 8 členovia, pribudli 10 členovia. 
Najdôležitejším výstupom činnosti FOO je špecifický doplnok FCHPT ku KZ STU, ktorý bol 
podpísaný v máji 2016, ako výsledok spoločného záujmu zamestnávateľa a odborovej organizácie 
viesť sociálnu politiku a vytvárať motivačné prostredie pre všetkých zamestnancov. Predsedníčka 
potvrdila veľmi dobrú spoluprácu a komunikáciu s Vedením fakulty, zúčastňovala sa pravidelne 
zasadnutí Vedenia fakulty a Kolégia dekana ako aj zasadnutí Akademického senátu FCHPT. Aktívne 
sa podieľala na tvorbe interných dokumentov a ich pripomienkovaní. Následne informovala členov 
odborov o riešenej problematike. V prebiehajúcich výberových konaniach na obsadzovanie miest 
riaditeľov ústavov ako aj na funkčné miesta profesorov a docentov, členom komisie bol vždy aj 
zástupca zamestnancov. 

− Dôležitou oblasťou činnosti odborov je otázka bezpečnosti práce na našej fakulte. Štandardnú 
činnosť v oblasti BOZP a PO zabezpečuje firma PROFIS s.r.o., ktorá má požadovanú 
autorizáciu a osvedčenie. Traja členovia V- FOO sú členmi komisie BOZP. Bolo by vhodné 
zlepšiť komunikáciu na úrovni komisie. V roku 2016 sa komisia nestretla. Požadujeme zlepšiť 
komunikáciu s technikom BOZP. Požiadavka prizývať zástupcov zamestnancov z radov FOO 
ku kontrole BOZP na pracoviskách trvá naďalej.  

− V oblasti stravovania výbor FOO sledoval pripomienky zamestnancov FCHPT. Členovia 
výboru sa zasadnutia stravovacej komisie zúčastnili 1-krát. Riešili pripomienky zamestnancov, 
výrazný pokles stravníkov v jedálni a nevyhovujúcu kvalitu stravovania v bufete. Firma 
Slovgast ukončila prevádzku k 30.11.2016. Začiatkom septembra otvorila v priestoroch 
fakulty svoju prevádzku kaviareň Café Academica a výrazne zlepšila úroveň rýchleho 
občerstvenia na fakulte. Vedenie fakulty sa snaží problem závodnej jedálne urýchlene riešiť. 
V prechodnom období, pokiaľ nie je v prevádzke, dostávajú zamestnanci, ktorí nevyužívajú 
iné zariadenia STU, gastrolístky. 

− FOO FCHPT sa podieľala na organizovaní spoločenských a športových podujatí. Výbor FOO 
pod záštitou dekana fakulty zorganizoval pri príležitosti Dňa učiteľov (28.4.2016) v RND 
predstavenie Jáááááánošík po 300 rokoch pre všetkých zamestnancov fakulty, spojenú 
s odovzdávaním ocenenia za pedagogickú činnosť. Ocenenie získala doc. Ing. I. 
Ondrejkovičová, CSc.  

− V roku 2016 sa uskutočnili v polročných intervaloch (jún, december) slávnostné stretnutia 
vedenia s  jubilantmi pri príležitosti životného alebo pracovného jubilea. Ako každoročne sa 
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V-FOO podieľal v spolupráci s vedením fakulty na organizácii stretnutia dôchodcov FCHPT 
dňa 25.10 2016, ktoré je veľmi kladne hodnotené zo strany bývalých zamestnancov. V 
minulom roku sa ho zúčastnilo vyše 130 bývalých zamestnancov.  

− Výbor FOO a sociálna komisia sa snažili o efektívne a hospodárne využívanie prostriedkov 
sociálneho fondu (SF). Tabuľka čerpania prostriedkov SF je súčasťou prílohy č. 1.  

− Členovia odborov, vedenie fakulty i všetci zamestnanci sa oboznamovali s činnosťou výboru 
i celej FOO formou zverejnených zápisníc zo zasadnutí, ktoré sú distribuované v elektronickej 
forme všetkým členom. Sú k dispozícii na webovej stránke FOO fakulty. Vývesná skrinka 
FOO FCHPT pri jedálni je z dôvodu rekonštrukcie jedálne dočasne demontovaná a po jej 
ukončení bude obnovená jej funkcia.  

−  
Následne predsedníčka FOO M. Reháková predniesla Programové ciele FOO FCHPT STU na rok 
2017.V tlačenej forme ich dostali delegáti ako súčasť materiálov konferencie. Plné znenie 
programových cieľov na r. 2017, schválené uznesením konferencie, je uvedené v prílohe č. 2 tejto 
zápisnice. 
 
4. Správa o hospodárení výboru FOO za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 
 
Správu o hospodárení za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 dostali delegáti konferencie v 
písomnej forme pri prezentácii. Komentár k týmto materiálom predniesla hospodárka FOO E. 
Smrčková. Materiály týkajúce sa hospodárenia FOO v r. 2016 s návrhom rozpočtu na r. 2017 sú v 
prílohe č. 3 zápisnice. 
 
5. Správa revíznej komisie FOO STU za rok 2016 

Správu revíznej komisie predniesol predseda Revíznej komisie FOO FCHPT STU  P. Tarapčík. 
Revíziu vykonala revízna komisia v zložení: P. Tarapčík a J. Stopka. Revízia hospodárenia, správy 
majetku FOO, vedenia evidencie, pokladne a knižnice FOO bola vykonaná dňa 21.1.2016. Výsledkom 
kontroly je zistenie, že všetky príslušné záznamy a dokumenty sú v súlade s predkladanou správou o 
hospodárení. 

6. Správa mandátovej komisie 

J. Stopka v mene mandátovej komisie konštatoval, že na konferencii FOO FCHPT je prítomných 27 
delegátov z celkového počtu 30, čo je 90,00 % účasť delegátov. Konferencia je uznášania schopná. 
Okrem prítomných delegátov na konferencii sa zúčastnili 3 hostia z FCHPT STU a 3 hostia z OZPŠaV 
a VŠaPRO. 

7. Diskusia 

7.1 V prvom príspevku M. Hutňan reagoval na predložený Návrh rozpočtu FOO na rok 2017 
v položke „dočerpanie prostriedkov na preventívne prehliadky“. Jeho otázka smerovala na príspevok 
z Fondu sociálnej podpory FOO vo výške 25 eur/osoba na onkologické prehliadky pre členov 
odborov. Hospodárka E. Smrčková odpovedala, že príspevok nebol vyplatený žiadnemu z členov 
FOO, ktorí sa v roku 2016 zúčastnili onkologických prehliadok, pretože oň nikto nepožiadal. Keďže 
hospodárka FOO bola v čase konania prehliadok na dlhodobej PN, zostáva  možnosť tento príspevok 
si dočerpať v tomto roku; 
 
7.2 Ďalším príspevkom do diskusie bolo vystúpenie predsedníčky UOO STU A. Ujhelyiovej.  
Informovala prítomných delegátov konferencie o predloženom  návrhu KZ STU na rok 2017. Návrh 
bol predložený rektorovi STU prof. Redhammerovi dňa 14.1.2017 momentálne plynie 30 dňová lehota 
na pripomienkovanie. Uviedla niektoré navrhnuté zmeny, ktoré sú zapracované v návrhu KZ na rok 
2017, napr. návrh na zvýšenie odchodného z 2 mesiacov na 4 mesiace alebo návrh úpravy príspevku 
na stravovanie pre zamestnancov a iné;  
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7.3 E. Smrčková sa spýtala dekana fakulty na jeho názor na zvýšenie odchodného, najmä pre 
dlhoročných zamestnancov fakulty. Dekan fakulty prof. Šajbidor, uviedol, že priestor na doplnenie 
alebo úpravu znenia tohto bodu KZ by mohol byť v Špecifickom doplnku ku KZ STU a to podľa 
finančných možností jednotlivých fakúlt. Doposiaľ KZ STU nepripúšťala úpravu tohto bodu. Dekan 
poďakoval za pozvanie na konferenciu a potvrdil dobrú spoluprácu Výboru FOO s Vedením FCHPT 
aj v roku 2016; 
 
7.4 V ďalšom príspevku  sa P. Ačai  informoval o postupe rekonštrukcie jedálne FCHPT, vyhliadkach 
jej ukončenia a doby, do ktorej je stravovanie zabezpečené gastrolístkami.  
Dekan fakulty uviedol, že AS STU na svojom decembrovom zasadnutí neschválil Dodatok zmluvy ku 
koncesii na poskytovanie stravovacích služieb firmou Delikanti vytvorením novej prevádzky na 
FCHPT. Preto sa rekonštrukcia zatiaľ nerealizuje a došlo len k vyprázdeniu priestorov bývalej kuchyne 
a jedálne. Pripravuje sa nový návrh zmluvy – zmluvy o prenájme týchto priestorov, ktorý tiež podlieha 
schváleniu AS STU. Ak bude tento schválený, následne sa vyberie dodávateľ stravovacích služieb zo 
subjektov oprávnených poskytovať tieto služby zamestnancom STU (Jedálne a ŠD STU a firma 
Delikanti).   Predpokladá sa, že pri optimálnych podmienkach prevádzka jedálne môže byť spustená 
najskôr po Veľkej noci. Stravovanie zamestnancov počas odstávky jedálne je stále zabezpečené dvoma 
spôsobmi a to: zamestnanci môžu využívať fungujúce stravovacie zariadenia v rámci STU alebo 
dočasne poberať gastrolístky; 
 
7.5 B. Papánková v diskusii uviedla, že medzi zamestnancami rezonuje otázka spôsobu čerpania 
náhradného voľna v rámci nadčasov. Otázka: či nie je možné zaviesť do elektronického 
dochádzkového systému funkcionalitu „náhradné voľno“, ktorá by bola využívaná (podobne ako 
dovolenka) len s písomným súhlasom vedúceho pracoviska. Realita je taká, že zamestnanci - najmä 
pedagogickí,  majú 20 až 30 hodín mesačne nadčasov, pretože učia v skorých ranných a neskorých 
večerných hodinách a nevedia si nadčasové hodiny vyčerpať vzhľadom na povinnú pracovnú dobu 
9.00 – 14.00, resp. 15.00 h.  
Na otázku odpovedala tajomníčka fakulty Ing. Michalová. Uviedla, že podľa Zákonníka práce 
o čerpaní náhradného voľna rozhoduje vedúci pracoviska písomným súhlasom, ale len na základe  
prikázanej práce nadčas. Takto čerpané náhradné voľno možno zaviesť do výkazu dochádzky 
pracovníka.  
 
7.6 Ďalším príspevkom v diskusii bolo vystúpenie predsedu OZPŠaV P. Ondeka. Poďakoval sa za 
pozvanie a pozdravil konferenciu FOO FCHPT. Vysoko vyzdvihol činnosť fakultnej odborovej 
organizácie a dobrú spoluprácu s Vedením fakulty, o čom svedčí aj prítomnosť členov Vedenia fakulty 
na konferencii. Ďalej uviedol dôvody, prečo nepodpísal KZ vyššieho stupňa. Vláda SR v rozpočte pre 
rok 2017 počíta s navýšením platov od 1.1.2017 o 4% len pre  zamestnancov verejnej správy (t.j. 
v školstve len pre nepedagogických pracovníkov) a zároveň to podmieňuje podpisom memoranda 
o ďalšom nevyjednávaní o zvýšení platov v r. 2018. Rada OZPŠaV s takýmto riešením nesúhlasila a P. 
Ondekovi neudelila mandát na podpis takto formulovanej KZ VS;  
 
7.7 V diskusii vystúpil aj predseda združenia VŠaPRO a podpredseda OZPŠaV M. Habán. Taktiež 
pozdravil konferenciu a poďakoval sa za pozvanie. Vo svojom príspevku zhodnotil  aktivity zväzu, 
spomenul rokovania a stretnutia, ktoré prebehli medzi OZPŠaV a Vládou SR a predstaviteľmi MŠ, ako 
aj zamestnávateľskými zväzmi. Dotkol sa vypracovaného materiálu Národný program rozvoja výchovy 
a vzdelávania, Návrh cieľov v oblasti vysokého školstva (pod názvom „Učiace sa Slovensko“), ktorý je 
dostupný na https://www.minedu.sk/ciele-nprvv-pre-oblast-vysokeho-skolstva/. Uviedol, že k 
materiálu boli predložené pripomienky a návrhy, ktoré vzišli z diskusie zo zástupcami odbornej 
verejnosti.  Na záver informoval o možnostiach  rekreácie v zariadeniach OZ PŠaV v Kežmarských 
Žľaboch, Trenčianskych Tepliciach a Brne. Podrobné informácie sú uvedené na webovej stránke 
odborového zväzu: 
http://www.ozpsav.sk/sk/Rekreacie.alej 
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 7.8 Posledný príspevok v diskusii bola informácia predsedníčky M. Rehákovej, ktorá tlmočila aktivity 
predsedu AS FCHPT prof. Lukeša (ospravedlnil sa z dôvodu organizácie Týždňa otvorených dverí na 
fakulte) a jeho spolupracovníkov ohľadom návrhu na vytvorenie materskej škôlky pre deti 
zamestnancov a študentov STU. Prečítala znenie materiálu o vyhodnotení ankety, vypracovanom návrhu 
a stave príprav na vytvorenie materskej škôlky pre deti zamestnancov a študentov STU v priestoroch 
zariadenia ŠD J. Hronca (Bernolák). Na základe prieskumu je záujem o zariadenie veľký, ale na jeho 
realizáciu je potrebných ešte mnoho legislatívnych krokov a podpora mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto. Vypracovaný návrh bol predložený aj na Kolégiu rektora.  
   
8. Návrh uznesení 

V mene návrhovej komisie predniesol M. Hutňan návrh uznesení konferencie FOO FCHPT STU. 
Konferencia tieto uznesenia schválila všetkými hlasmi prítomných delegátov. Uznesenia konferencie 
sú uvedené v prílohe č. 4 tejto zápisnice. 

9. Záver 

D. Berkeš poďakoval prítomným za účasť, príspevky do diskusie a konferenciu FOO FCHPT STU 
ukončil. 

 

V Bratislave 31.1.2017 

 

zapísala M. Hadvinová, tajomníčka V-FOO    M. Reháková 

overovateľ zápisnice D. Berkeš     predsedníčka V-FOO FCHPT STU 
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