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                                                        Zápisnica č. 12/2014 

Zo zasadnutia výboru FOO FCHPT STU dňa 27.11.2014 o 14.00 hod.  

 
 

Prítomní:  D. Berkeš, B. Papánková, V. Polóniová, M. Reháková, L. Staruch, E. Smrčková   

 

Ospravedlnení: A. Ujhelyiová  

 

Za RK:  P. Tarapčík  

 

Program:  

 

1. Kontrola uznesení 

2. Informácie z vyšších orgánov 

3. Rôzne 

 

1. Kontrola uznesení 

 

Uzn. č. 46/2014-  V-FOO poveruje všetkých svojich členov organizačným zabezpečením stretnutia 

dôchodcov a spoluprácou s Vedením FCHPT pri tomto stretnutí. Splnené. 

 

2. Informácie z vyšších orgánov 

 

2.1 Hlavné body zo zasadnutia Vedenia FCHPT zo dňa 18.11.2014  
 

 Spotreba  energií na  FCHPT  k 31.10.2014, výhľad do 31.12.2014 a plán spotreby energií na rok 2015.       

 Hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti a grantovej úspešnosti.  

 Priebežná správa o hospodárení fakulty, výhľad o konca roku 2014.  

 Edičný plán na r. 2015. 

 Vyhodnotenie ŠVOČ.  

 Rozličné.  

2.2 Informácie zo zasadnutia UOO dňa 10.11.2014 
 

 Príprava Kolektívnej zmluvy na rok 2015. Predsedníčka výboru vyzvala prítomných, aby poslali námety a 

pripomienky do Kolektívnej zmluvy na rok 2015. Nové návrhy a podnety treba posúdiť a zapracovať do návrhu 

KZ. 

 Informácie z kolégia rektora z 5.11.2014 sú dostupné na stránke http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-

samospravne-organy/kolegium-rektora-stu/zapisnice.html?page_id=2302.   
 Plénum združenia VŠaPRO sa konalo 22.10.-24.10.2014 v Kežmarských Žľaboch. Výbor UOO bol stručne 

informovaný o priebehu, úvodné slovo na zasadnutí Pléna mal predseda VŠaPRO mal M. Habán, ďalej predseda 

zväzu P. Ondek. Podali prehľad o mzdových prostriedkoch, dlhovej brzde, vystúpili proti viazanosti rozpočtu, 

zúčastňujú sa kolektívneho vyjednávania s vládou. Nasledovalo vystúpenie hostí, viceprezident Rektorskej 

konferencie prof. JUDr. M. Šmid, PhD., rektor Trnavskej univerzity v Trnave predniesol informácie o 

komplexnej akreditácii, čo ešte treba vylepšiť a aké kritériá splniť. Podpredsedníčka Rady vysokých škôl A. 

Čekanová ozrejmila činnosť, organizáciu, financovanie a hospodárenie vysokých škôl. Administrátor I. Šóš 

predstavil elektronický systém evidencie členov odborov, ktorý je potrebné ešte zdokonaliť a najmä v otázke 

poskytovania osobných údajov doriešiť, čomu sa venoval aj odborový právnik M. Mikluš, ktorý okrem iného 

riešil vybrané pracovno-právne vzťahy, upozorňoval na jednotlivé úskalia pracovných zmlúv a možnosti 

prerokovania pracovno-právnych vzťahov odborovou organizáciou. V tejto súvislosti A. Ujhelyiová a M. 

Bachratá boli poverené uznesením č. 9/2014 zabezpečiť prístup do databázy členskej základne OZ PŠaV 

a dohodnúť možnosti ďalších prístupov. 
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Komentár V- FOO k tvorbe databázy členov odborov: databáza bude vhodným nástrojom evidencie a 

štatistického spracovania členskej základne. Odstráni potrebu udeľovania potvrdení o členstve za účelom 

rekreácie v RZ OH, súdneho poradenstva, právneho zastupovania a využívania fondu sociálnej podpory. 
 

Uzn. č. 48/2014 - V-FOO súhlasí s vytvorením elektronickej databázy členov FOO FCHPT. Termín: 

v súlade s pokynmi z vyšších orgánov, zodpovedný: B. Papánková.  

 

Uzn. č. 49/2014 - V-FOO poveruje E. Smrčkovú a M. Rehákovú vypracovaním a následnou distribúciou 

predlohy písomného súhlasu člena so zaradením do elektronickej databázy.  

 

V-FOO navrhuje, aby v databáze boli uvedené tieto údaje: meno, priezvisko, rok narodenia, pracovné 

zaradenie.  

 

3 Rôzne 

 

3.1 Výboru FOO boli doručené žiadosti P. Cvečkovej o schválenie príspevku zo sociálneho fondu 

mladým zamestnancom pri príležitosti narodenia dieťaťa (dvojičiek) a M. Benešovej o schválenie 

príspevku zo sociálneho fondu pri dlhodobej PN (19 týždňov). 

 

Uzn. č. 50/2014 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku pri narodení dieťaťa P. Cvečkovej 

vo výške 800.- € v zmysle Prílohy č.1 KZ 2014, časť III, bod 3/b. V-FOO odporúča hornú 

hranicu výšky príspevku vzhľadom na narodenie dvojičiek. 

 

Uzn. č. 51/2014 -V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho fondu FCHPT M. 

Benešovej vo výške 1 funkčného platu v zmysle KZ, časť III, bod 8, z dôvodu 

dlhodobej práceneschopnosti. 

 

3.2 Príprava volieb do Výboru FOO pri FCHPT 

 

Uzn. č. 52/2014 V-FOO stanovuje termín volieb do Výboru FOO na nové funkčné obdobie na 20.-21. 

januára 2015.  

 

Uzn. č. 53/2014 V-FOO navrhuje do volebnej komisie nasledovných členov FOO: V. Kovár, O. 

Vaculová, Ľ. Krištofíková, V. Jančovičová, M. Sprušanská.  

 

Uzn. č. 54/2014 V-FOO ukadá B. Papánkovej do 15.12. 2014 zvolať schôdzu úsekových dôverníkov, 

ktorá odsúhlasí zloženie volebnej komisie a ďalšie náležitosti spojené s voľbami do 

FOO.  

 

3.3 V-FOO navrhuje oceniť prácu členov výboru, revíznej komisie a p. Vaculovej (knižnica FOO) za II. 

polrok 2014 formou finančného daru v celkovej sume 710 €. 

 

Uzn. č. 55/2014 V-FOO poveruje hospodárku E. Smrčkovú zrealizovať ocenenie navrhovaných členov 

FOO finančným darom v celkovej sume 710 €.  

 

 

 

Zapísala: M. Reháková, tajomníčka V-FOO    Blažena Papánková, predsedníčka V-FOO     


