
 

Zápisnica č. 12/2016 
zo zasadnutia výboru FOO FCHPT STU dňa 15.11.2016 o 14.00 hod. 

 
 

Prítomní :  M. Reháková, M. Hadvinová,  L. Staruch, D. Berkeš, A. Ujhelyiová 
Za RK :   P. Tarapčík  
Ospravedlnená: E. Smrčková 
 
Program : 
1. Kontrola plnenia uznesení   
2. Informácie z vyšších orgánov 
3. Rôzne  
 
1. Kontrola plnenia uznesení 

K danému termínu neboli evidované žiadne uznesenia. 
 
2. Informácie z vyšších orgánov 

 
2.1. Informácie zo zasadnutí Vedenia fakulty  dňa 11.10. a 8.11.2016 

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

• na prvom zasadnutí Vedenia fakulty riaditeľ Projektového strediska Ing. M. Grančay predložil 
Správu o činnosti PS za uplynulé obdobie. Vyzdvihol dobrú spoluprácu  riešiteľov projektov a 
zamestnancov PS a uviedol, že sa promptne riešia otázky vznikajúce pri riešení projektov; 
• dekan fakulty prof. Šajbidor informoval o čerpaní rozpočtu fakulty za kalendárny rok 2016. 
Zhodnotil, že čerpanie prebieha v súlade s plánovaným rozpočtom na rok 2016 a fakulta 
hospodári dobre;  
• tajomníčka fakulty Ing. Michalová predložila materiál  o dopadoch rekonštrukcie v Účelovom 
zariadení Vyhne a z toho vyplývajúcich záväzkoch pre fakultu. Informovala o požiadavke, aby 
organizátori podujatí pri zápise o konaní  seminárov, školení, kurzov a konferencií v zariadení  
ÚVZ Vyhne používali správne tlačivá na prezenčné listiny. Výstupné  materiály sú podkladom 
pre Európsku úniu pri kontrole o využívaní zariadenia Vyhne stanovené v projekte. V prípade 
školenia študentov (workshopy, vzdelávacie kurzy) hradí im ubytovanie fakulta; 
• p. tajomníčka Michalová informovala o prijatom návrhu na zabezpečenie všetkých vstupov 
do budov FCHPT. Na skúšobnú dobu 1 roka bude prijatý ďalší vrátnik, ktorého úlohou bude 
kontrola budov, otváranie a kontrola všetkých vstupov do budov od 8.00 do 16.00 hod; 
• na druhom zasadnutí Vedenia fakulty (8.11.) dekan fakulty predložili materiál s návrhom 
vytvorenia Samostatného oddelenia ekonomiky a manažmentu FCHPT, ktorý obsahuje náplň 
práce oddelenia, rozpočet a personálne obsadenie. Materiál sa predkladá riaditeľom ústavov na  
diskusiu a pripomienkovanie do 21.11.2016, následne by mal byť prerokovaný v AS;  
• prodekanka Bakošová uviedla podrobnú správu „Hodnotenie pedagogickej činnosti za 
akademický rok 2015/16“. Informovala o  počte študentov na všetky troch stupňoch štúdia 
v tomto školskom roku. V posledných troch rokoch evidujeme pokles študentov prijímaných 
do 1. ročníka Bc. štúdia, okrem iného aj v dôsledku poklesu populácie na Slovensku. V počte 
študentov na FCHPT sa nachádzame na úrovni akad. roka 2011/12. Významne stúpa počet 
študentov, ktorí sa zúčastňujú zahraničných mobilít (Erasmus, Ceepus a pod.); 
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• prodekanka Bakošová informovala o návrhu zmeny konania štátnej skúšky (aby štátna skúška 
nemusela byť záverečnou skúškou Bc., resp. Ing. štúdia), ktorý bol predložený na 
pripomienkovanie riaditeľom ústavov. K návrhu sa do stanoveného termínu vyjadrili štyria 
riaditelia ústavov, preto zatiaľ zostáva otvorený; 
• na základe hodnotenia ankiet študentov, v ktorých sa vyjadrovali ku kvalite absolvovaného 
štúdia, budú riaditelia ústavov, ktoré garantujú negatívne hodnotené predmety, oboznámení 
s vykonaním hospitácie. Hospitujúci, poverený vedením fakulty, následne po vykonaní 
kontroly, vyplní doklad a hodnotenie v AIS. Je to v súlade s požiadavkami medzinárodnej 
akreditácie ECTS;  
• pani tajomníčka A. Michalová informovala o zabezpečení stavovania zamestnancov počas 
odstávky jedálne (od 1.12.2016) na FCHPT. Zamestnanci budú oslovení e-mailom 
pracovníkmi dekanátu, kde sa záväzne rozhodnú, akú formu stravovania si zvolia počas celej 
odstávky jedálne. Budú si môcť vybrať z možností: využívať fungujúce stravovacie zariadenia 
v rámci STU alebo dočasne poberať gastrolístky; 
• predseda študentského parlamentu F. Hajdu predložil Správu o činnosti ŠP a plán akcií 
v nasledujúcom období. Beánia FCHPT, ako jedna z najvýznamnejších akcií ŠP, sa bude konať 
24.11. v spoločenskej miestnosti ŠD Mladá garda; 
• predsedníčka FOO M. Reháková informovala o termíne zasadnutia sociálnej komisie (29.11., 
utorok) a stretnutia jubilantov s vedením fakulty v 2. polroku, ktorý bol dohodnutý na 
7.12.2016 (streda) o 14.00 h. Miesto bude spresnené na pozvánkach dotknutým.     
 
 

2.2. Informácie z odborových orgánov  
 
Predsedníčka FOO M. Reháková podala informácie zo zasadnutia V-UOO dňa 14.11.2016. 
 
 • informovala o konaní Zasadnutia pléna združenia VŠ a PRO, ktoré sa konalo v dňoch 19.-
21.10.2016 v Kežmarských Žľaboch  a Zjazdu konfederácie odborových zväzov konaného v 
dňoch 10. a 11.11.2016. Oboch podujatí sa zúčastnila aj predsedníčka UOO STU A. 
Ujhelyiová. Uviedla, že vyjednávania o KZ vyššieho stupňa nie sú ukončené a návrh KZ ani po 
troch kolách rokovaní so zástupcami vlády nie je pripravený na podpis. Vláda SR navrhuje 
v roku 2017 navýšenie platov všetkým zamestnancom verejnej správy o 4% (t.j. v školstve len 
nepedagogickým pracovníkom) a zároveň to podmieňuje podpisom memoranda o ďalšom 
nevyjednávaní. Predstavitelia OZPŠaV s takýmto riešením nesúhlasia;  
• ďalej uviedla, že návrh KZ STU na rok 2017 je pripravený a prerokovaný V-UOO, je v ňom 
zapracovaných niekoľko pripomienok a navrhnutých niekoľko úprav, vyplývajúcich z činnosti 
počas r. 2016. K predloženiu návrhu rektorovi STU môže však dôjsť až po podpísaní KZ 
vyššieho stupňa. Dovtedy budú v platnosti všetky aktuálne KZ (vyššieho stupňa, STU, 
Špecifický doplnok FCHPT); 
• predseda OZPŠaV P. Ondek, zaslal predsedom odborových organizácií odkaz na materiál 
vypracovaný  Ministerstvom školstva 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/. Materiál sa predkladá na 
diskusiu a pripomienky so zástupcami odbornej verejnosti; 
 

3. Rôzne 
V-FOO posúdil žiadosti o finančné príspevky: 
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V-FOO bola predložená žiadosť J. Dziváka o poskytnutie finančného príspevku zo sociálneho 
fondu pri narodení dieťaťa;  

 
Uzn. č. 41/2016 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo 
sociálneho fondu pri narodení dieťaťa J. Dzivákovi v zmysle KZ 2016, Príloha 
č.1, časť III, bod 4/a. V-FOO a  navrhuje výšku príspevku 400.- €;  
 

V-FOO bola predložená žiadosť A. Švecovej o poskytnutie finančného príspevku zo sociálneho 
fondu na regeneráciu bezplatným darcom krvi; 

 
Uzn.č. 42/2016 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo 
sociálneho fondu  A. Švecovej na regeneráciu bezplatným darcom krvi, plazmy 
a krvných derivátov po dosiahnutí 5 odberov a navrhuje  výšku 70.- € v zmysle 
KZ 2016, Prílohy č.1, časť III, bod 11.  

 
V-FOO bola predložená žiadosť V. Milatu o poskytnutie finančného príspevku zo sociálneho 
fondu na kúpeľnú, liečebnú a rehabilitačnú starostlivosť; 

 
Uzn.č. 43/2016 V-FOO nesúhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo 
sociálneho fondu V. Milatovi na kúpeľnú, liečebnú a rehabilitačnú starostlivosť, 
pretože nespĺňa podmienku v zmysle KZ 2016, časť IV, bod B: príspevok sa 
poskytuje 1-krát za 3 roky.  

 
V-FOO bola predložená žiadosť L. Pustaiovej o poskytnutie finančného príspevku na sociálnu 
výpomoc pri dlhodobej pracovnej neschopnosti; 

 
Uzn. č. 44/2016 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo 
sociálneho fondu z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti L. Pustaiovej  v zmysle 
Prílohy č.1 KZ 2016, časť III, bod 9, vo výške 1 funkčného platu; 

 
V-FOO bola postúpená žiadosť o finančný príspevok v súlade s KZ 2016, časť III, pís. B, bod 
4., zamestnancom pri ich pracovnom jubileu; 

  
Uzn. č. 45/2016 Výbor FOO súhlasí s vyplatením príspevku na individuálnu regeneráciu 
duševných a fyzických síl vo výške 15 % z tarifného platu 16 zamestnancom FCHPT STU, 
ktorí v II. polroku  2016 dosiahli pracovné jubileum (45, 40, 35, 30 a 25 rokov) a to: R. 
Boča, D. Berkeš, G. Greif, A. Borsová, S. Jantová, M. Koman, A. Mašlejová, V. Milata, E. 
Pribiš, V. Sabol, J. Šajbidor, J. Šima, P. Tarapčík, O. Vaculová, P. Zalupský, M. Zalibera.  
Uznesenie je v súlade s KZ, časť III, pís. B, bod 4. Celková suma činí 2 646.10,- €; 

 
Predsedníčka FOO M. Reháková zhodnotila tohtoročné stretnutie seniorov, ktorého sa 
zúčastnilo cca 130 bývalých zamestnancov FCHPT a poďakovala členom výboru za 
organizáciu stretnutia.  
 

Uzn. č. 46/2016 Výbor FOO schvaľuje finančnú odmenu FOO pre 3 študentov, ktorí 
vypomáhali pri obsluhe na spoločenskom stretnutí dôchodcov. Celková suma je 21.- €.  
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Uzn. č. 47/2016 Výbor FOO schvaľuje finančný príspevok FOO na občerstvenie 
k stretnutiu dôchodcov vo výške 100.- €.  

 
 
Nasledujúce zasadnutie výboru FOO bude v stredu 14.12. 2016 o 14.00 hod. v knižnici FOO. 
 

 

 
Zapísala: M. Hadvinová  Milena Reháková, predsedníčka FOO FCHPT  
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