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 Zápisnica č. 10/2015 
zo zasadnutia výboru FOO FCHPT STU a úsekových dôverníkov dňa 06.11.2015 

o 10.00 hod. 
 

Prítomní: M. Reháková, M. Hadvinová, E. Smrčková, A. Ujhelyiová,  P. Tarapčík,  
J. Stopka, P. Šimon, J. Rakytiak  
 

Ospravedlnení : L. Staruch, D. Berkeš  
 
Hostia: tajomníčka fakulty –  Ing. A. Michalová 
 
1. Kontrola uznesení 
2. Príprava stretnutia dôchodcov  
3. Informácie z vyšších orgánov 
4. Rôzne 

 
 
 

1. Kontrola plnenia uznesení 
 

Uzn. č. 57/2015 V-FOO poveruje M. Hadvinovú aktualizáciou adresára bývalých 
zamestnancov FCHPT a administratívnou prípravou stretnutia dôchodcov. Splnené 

Uzn. č. 58/2015 V-FOO poveruje M. Rehákovú a L. Starucha organizačným a 
materiálnym zabezpečením stretnutia. Splnené  

Uzn. č. 59/2015 V-FOO poveruje E. Smrčkovú vyplnením elektronickej databázy 
členov FOO FCHPT a výberom udržiavacích poplatkov od dôchodcov - členov FOO na 
r. 2015. Splnené 
 

2. Príprava stretnutia dôchodcov a diskusia s tajomníčkou fakulty 
 

 Na úvodnú časť zasadnutia výboru FOO bola pozvaná tajomníčka fakulty Ing. Alena 
Michalová, ktorá bola oficiálne predstavená členom výboru a úsekovým dôverníkom. 
Predsedníčka FOO v úvode vyzdvihla dobrú spoluprácu medzi tajomníčkou fakulty, ktorá 
nastúpila do funkcie 1.7.2015 a vedením odborovej organizácie. Hlavným cieľom 
spoločného stretnutia bolo dopracovanie detailov pre zabezpečenie spoločnej akcie 
vedenia fakulty a odborovej organizácie - stretnutia dôchodcov, konaného dňa 
10.11.2015 na FCHPT. V diskusii členovia výboru aj prizvaní úsekoví dôverníci vzniesli 
ďalšie otázky na pani tajomníčku: 

 prejednávala sa otázka preukazov na plaváreň SvF. Platnosť terajších preukazov do 
plavárne SvF končí 31.12.2015. Do 15.12. 2015 je potrebné podať žiadosť o vystavenie 
nového preukazu. Z dôvodu vysokého záujmu budú preukazy prideľované prednostne 
zamestnancom FCHPT, až potom rodinným príslušníkom. Kontaktnou osobou pre 
administratívu a prideľovanie preukazov bude výhradne Ing. A. Michalová, až po 
schválení žiadosti bude preukaz vystavený na SvF;   

 v rámci plnenia uznesenia V-FOO č. 45/2015 M. Reháková požiadala p. tajomníčku 
o vypracovanie informácie o obsadenosti a využívaní UVZ Vyhne zamestnancami 
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FCHPT;  

 otázka bezbariérového prístupu do NB FCHPT iniciovaná FOO: problém je v štádiu 
riešenia. Existujúce materiály projektovej dokumentácie vytvorené FA STU tajomníčka 
preverí. Ďalej p. tajomníčka informovala o návrhu riešení zabezpečenia vstupov do 
budov FCHPT po ukončení rekonštrukcie; 

 E. Smrčková vzniesla otázku týkajúcu sa spôsobu práce komisie BOZP: zatiaľ sú všetky 
otázky BOZP sledované a riešené bezpečnostným technikom firmy Profis, po ukončení 
rekonštrukcie obnoví prácu celá komisia BOZP (zasadanie 1-2x ročne); 

 M. Reháková informovala o sťažnosti stravníkov využívajúcich elektronický systém 
objednávania stravy na jeho zníženú funkčnosť (pomalé reakcie). P. tajomníčka 
prisľúbila preveriť, v čom je problém. 
 
 

3. Informácie z vyšších orgánov 
 

3.1.Informácie z Vedenia fakulty a zasadnutia Kolégia dekana dňa 20.10.2015  
 
Predsedníčka V-FOO M. Reháková informovala o hlavných bodoch zasadnutí: 

• v úvode zasadnutia dekan fakulty prof. Šajbidor, predložil členom vedenia materiál 
Organizačný poriadok FCHPT dopracovaný do podoby, ktorá bude predložená na 
schválenie Akademickým senátom 24.11.2015;  
• prod. Gatial a prod. Jelemenský informovali o realizácii UVP STU, nedostatky sa aj 
napriek kontrole odstraňujú veľmi pomaly;  
• písomnú správu o pedagogickej činnosti za akademický rok 2014/2015 predložila doc. 
Bakošová. Ďalej podala informáciu o ďalších podmienkach prijatia na inžinierske 
a doktorandské študijné programy.  
• hodnotenie pedagogickej zaťaženosti a vedecko-výskumných výkonov ústavov a oddelení 
predložili prodekani doc. Bakošová a prof. Gatial, materiál prešiel pripomienkovým konaním 
riaditeľov ústavov a bude predložený na schválenie AS. 
• projektové stredisko zahájilo svoju činnosť od 1.11. v personálnom obsadení: riaditeľom 
sa stál Ing. Martin Grančai, PhD., metodičkami domácich a zahraničných projektov sú Mgr. 
Anna Janáková a Mgr. et Mgr. Katarína Czetmayerová, referentkou oddelenia je pani L. 
Pustaiová.   
  
3.2 Informácie z UOO konanej  dňa 12.10.2015 
 

• predsedníčka FOO Reháková  podala informácie zo zasadnutia UOO. Dňa 7.-
9.10.2015 sa uskutočnilo Plénum ZVŠaPRO a Školenie  vyjednávačov pre rok 2016 
v Kežmarských Žľaboch. Predseda zväzu OZPŠaV Pavol Ondek na stretnutí vo svojom 
vystúpení okrem iného informoval o zvýšení platu o 4 % pre všetkých zamestnancov 
verejnej správy, ktoré bude premietnuté do tarifných platov;  
• predsedníčka ďalej uviedla, že na 7. zjazd OZPŠaV je delegovaných 10 delegátov za 
ZVŠaPRO a to na základe počtu členov v jednotlivých fakultných odborových 
organizáciách;   
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• elektronická databáza členov odborov našej fakulty FCHPT je naplnená, ostatné fakulty 
boli požiadané predsedníčkou UOO A. Ujhelyiovou o doplnenie.  
• doc. N. Hrašková (FA) prijala ponuku na funkciu hospodárky UOO STU. 
 
4. Rôzne  
 
4.1 V-FOO posúdil žiadosti o finančné príspevky: 

V-FOO bola predložená žiadosť Ing. M. Šorala o poskytnutie finančného príspevku zo 
sociálneho fondu na sociálnu pomoc mladým zamestnancom do 35 rokov pri narodení 
dieťaťa.  

Uzn. č. 60/2015 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho 
fondu pri narodení dieťaťa Ing. M. Šoralovi v zmysle KZ 2015, Prílohy č.1, časť III, 
bod 3/b. vo výške 400.- €.  

V-FOO bola predložená žiadosť Ing. J. Švoreca o poskytnutie finančného príspevku zo 
sociálneho fondu na sociálnu pomoc mladým zamestnancom do 35 rokov  pri narodení 
dieťaťa.  

Uzn. č. 61/2015 V-FOO nesúhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo 
sociálneho fondu pri narodení dieťaťa Ing. J. Švorecovi v zmysle KZ 2015, Prílohy 
č.1, časť III, bod 3/b, pretože predložená žiadosť  nie je v súlade so zásadami KZ 
STU 2015 (prekročenie hranice 35 rokov). 

V-FOO bola postúpená žiadosť o poskytnutie finančného príspevku zamestnancom, ktorí 
dosiahli v 2. polroku r. 2015 pracovné jubileum. Žiadosti sú v súlade s KZ 2015, časť III, 
pís. B, bod 4.  
 

Uzn. č. 62/2015 Výbor FOO súhlasí s vyplatením príspevku na individuálnu 
regeneráciu duševných a fyzických síl vo výške 15 % z tarifného platu 17 
zamestnancom FCHPT STU, ktorí v 2. polroku 2015 dosiahli pracovné jubileum (40, 
35, 30 a 25 rokov) a to: Zezulová, Ondrejkovičová, Meszáros, Panák, Végh, 
Benešová, Koreňová, Holá, Gracza, Lipka, Sprušanská, Fikar, Illeová, Drtil, 
Jančovičová, Jorík a Reháková. Uznesenie je v súlade s KZ, časť III, pís. B, bod 4.  

 
4.2 V súvislosti s konaním stretnutia bývalých zamestnancov FCHPT STU V-FOO 
schválil finančný príspevok odborovej organizácie na občerstvenie a finančné príspevky 
vypomáhajúcim zamestnancom.  
 

Uzn. č. 63/2015 Výbor FOO schvaľuje finančnú odmenu FOO pre 3 študentov, ktorí 
budú vypomáhať pri obsluhe na spoločenskom stretnutí dôchodcov (E. 
Masarovičová, P. Markechová, P. Bódy). Celková suma je 21.- €.  
 
Uzn. č. 64/2015 Výbor FOO schvaľuje finančný príspevok FOO na občerstvenie 
k stretnutiu dôchodcov vo výške 75.- €.  
 

V-FOO vyzýva úsekových dôverníkov, aby čerpali príspevok na činnosť úsekov (10 €/člen) 
a príspevok na stravu (5 €/člen) za rok 2015 u hospodárky FOO Ing. E. Smrčkovej, CSc. 
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Príspevok je možné vyzdvihnúť po dohode cez e-mail eva.smrckova@stuba.sk, mimo dní 
23.11. – 6.12.2015.   
 
 
 
Nasledujúce zasadnutie výboru FOO sa uskutoční 8.12.2015  o 14.00 h. 
 
  
Informácie o zimných rekreáciách OZPŠaV sú vo vývesnej skrinke FOO FCHPT. 
 
 
 
 
 
Zapísala: M. Hadvinová M. Reháková 
                                                                       predsedníčka V-FOO FCHPT STU 


