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ProgramovProgramovéé ciele FOO FCHPT STU v ciele FOO FCHPT STU v 
Bratislave na rok 2009:Bratislave na rok 2009:

ZZáákladným ciekladným cieľľom FOO bude aj vom FOO bude aj v ďďalalššom om 
obdobobdobíí ochrana zochrana zááujmov a oprujmov a opráávnených vnených 
popožžiadaviek pracovniadaviek pracovnííkov FCHPT. kov FCHPT. 
ZZúúččastastňňovaovaťť sa na prsa na prááci UOO STU ci UOO STU 
aa koordinovane skoordinovane s ostatnými odborovými ostatnými odborovými 
organizorganizááciami STU presadzovaciami STU presadzovaťť
popožžiadavky zamestnancov na zlepiadavky zamestnancov na zlepššenie enie 
pracovných podmienok. pracovných podmienok. 
StabilizovaStabilizovaťť popoččty ty ččlenov, pokralenov, pokraččovaovaťť
vv kampani na zkampani na zíískavanie nových skavanie nových ččlenov lenov 
FOO osobitne zFOO osobitne z radov mladých radov mladých 
zamestnancov zamestnancov 
ZZúúččastastňňovaovaťť sa na vyjednsa na vyjednáávaniach vaniach 
KolektKolektíívnej zmluvy STU s Vedenvnej zmluvy STU s Vedeníím STU. m STU. 
Výbor FOO bude presadzovaVýbor FOO bude presadzovaťť uzavretie uzavretie 
ŠŠpecifickpecifickéého doplnku ku KZ pre ho doplnku ku KZ pre 
zamestnancov FCHPT STU.zamestnancov FCHPT STU.
Výbor bude pozorne sledovaVýbor bude pozorne sledovaťť
opodstatnenosopodstatnenosťť ruruššenia pracovných miest enia pracovných miest 
vv rráámci organizamci organizaččných zmien na FCHPT ných zmien na FCHPT 
ako aj dodrako aj dodržžiavanie ZP a ostatných iavanie ZP a ostatných 
odpovedajodpovedajúúcich prcich práávnych noriem. vnych noriem. 
SledovaSledovaťť dodrdodržžiavanie pracovnopriavanie pracovnopráávnych vnych 
predpisov, poskytovapredpisov, poskytovaťť pracovnpracovnííkom kom 
informinformáácie a zabezpecie a zabezpeččiiťť ochranu ich ochranu ich 
opropráávnených  povnených  požžiadaviek. iadaviek. 

PresadzovaPresadzovaťť legislatlegislatíívne vne úúpravy vpravy v zzááujme ujme 
zlepzlepššenia spoloenia spoloččenskenskéého aho a materimateriáálneho lneho 
postavenia pracovnpostavenia pracovnííkov vysokých kov vysokých šškôl.kôl.
ZZúúččastastňňovaovaťť sa na previerkach BOZ a PO, sa na previerkach BOZ a PO, 
kontrolovakontrolovaťť ččerpanie a financovanie erpanie a financovanie 
ochranných osobných prostriedkov.ochranných osobných prostriedkov.
V sociV sociáálnej oblasti spolurozhodovalnej oblasti spolurozhodovaťť o o 
poupoužžititíí socisociáálneho fondu, v oprlneho fondu, v opráávnených vnených 
prpríípadoch pompadoch pomááhahaťť rierieššiiťť socisociáálnu nlnu núúdzu dzu 
ččlenov FOO z fondu soc. rezervy FOO, lenov FOO z fondu soc. rezervy FOO, 
podiepodieľľaaťť sa na organizovansa na organizovaníí stretnutia stretnutia 
dôchodcov.dôchodcov.
AktAktíívne sa podievne sa podieľľaaťť na riena rieššeneníí
problematiky stravovania zamestnancov problematiky stravovania zamestnancov 
na FCHPT.na FCHPT.
PoskytovaPoskytovaťť zzáápisnice pisnice ččlenom FOO lenom FOO 
vv elektronickej podobe, prezentovaelektronickej podobe, prezentovaťť
aktuaktuáálne probllne probléémy ako aj my ako aj ččinnosinnosťť FOO na FOO na 
webovej strwebovej stráánke fakulty, ako aj vo nke fakulty, ako aj vo 
vývesnej skrinke FOO   pri jedvývesnej skrinke FOO   pri jedáálni.lni.
PrehlbovaPrehlbovaťť informovanosinformovanosťť svojich svojich ččlenov lenov 
oo ciecieľľoch  zvoch  zvääzu azu a zabezpezabezpeččovaovaťť ich ich 
realizrealizááciu.ciu.
ZintenzZintenzíívnivniťť spoluprspolupráácu scu s vedenvedeníím m 
fakulty.fakulty.


