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 Zápisnica . 4/2015
Zo zasadnutia výboru FOO FCHPT STU d a 07.04.2015 o 14.30 hod.

Prítomní: M. Reháková, E. Smr ková, D. Berkeš, M. Hadvinová
Ospravedlnení : L. Staruch, A. Ujhelyiová

Program:
1. Kontrola uznesení
2. Informácie z vyšších orgánov
3. Diskusia k predkladaným materiálom

1. Kontrola uznesení

Uzn. . 26/2015 V- FOO poveruje M. Rehákovú vyhotovením oslovovacieho listu a metodiky
prihlasovania na preventívne onkologické prehliadky. Splnené.

2. Informácie z vyšších orgánov

2.1 Informácie z Vedenia a Kolégia dekana d a 24.3.2015

Predsední ka V-FOO M. Reháková informovala o hlavných bodoch zasadnutí:
-hlavným bodom oboch zasadnutí bol návrh rozpo tu na rok 2015 predložený dekanom fakulty na
pripomienkovanie riadite mi ústavov;
-prod. Bakošová podala informáciu o predbežnom záujme o štúdium na fakulte. Po et uchádza ov
o štúdium je nižší ako minulý šk. r. (asi o 11%). alej zverejnila harmonogram promócií
a imatrikulácie v budúcom akad. roku. Predložila informáciu, že výpo et pedagogických výkonov
v budúcom akad. roku bude realizovaný na základe údajov z akademického informa ného systému
pod a navrhovaných pravidiel, ktoré predložila na pripomienkovanie riadite om ústavov. alej
oznámila, že v AIS bude vytvorená záložka Hospitácie, materiál k realizácii hospitácií má by
pripomienkovaný do 31.3.2015;

-prod. Jelemenský informoval o kontrolnom dni na stavebných zatep ovacích prácach NB FCHPT.
Generujú sa alšie neo akávané náklady na projekte. D a 30.3.2015 sa uskuto ní kontrola z MŠ SR,
ktorá posúdi stav zrealizovaných prác v súvislosti so žiados ou o pred ženie termínu ukon enia;

-prod. Gatial informoval o stave prípravy Annual Reportu FCHPT 2014;

-tajomník fakulty Ing. Žúbor predložil správu o zabezpe ení majetku fakulty. Boli vypracované 3
cenové ponuky na prístupový systém do budovy, dochádzkový systém a poistenie budovy FCHPT
STU. Ide o finan ne náro né projekty;

-v rôznom poveril dekan fakulty p. tajomníka vypracovaním cenových ponúk na vybudovanie
bezbariérového prístupu do budovy FCHPT; predsední ka študentského parlamentu L. Bulavová
informovala o plánovanej Beánii chemikov na jese  2015; dekan fakulty pozval zamestnancov
FCHPT na predstavenie MD POH pri príležitosti D a u ite ov (7.4.2015), ktoré spoluorganizovala aj
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FOO; Ing. Žúbor informoval o vypracovaní materiálu o úlohách CO na r. 2015; doc. Reháková
podala informáciu o stave rokovania s dodávate mi služby na preventívne lekárske prehliadky.

3. Diskusia k predkladaným materiálom

3.1 Zasadnutie V-FOO sa zaoberalo predloženým návrhom rozpo tu na r. 2015 a na základe diskusie bolo
vypracované stanovisko, ktoré je predmetom uznesenia (uzn. . 30/2015). Zo strany FOO boli
vypracované pripomienky, resp. doplnené údaje, ktoré by mohli spresni  návrh rozpo tu a boli zaslané
dekanovi v predpísanom termíne do 10.4.

Uzn. . 30/2015 Výbor FOO podporuje návrh vytvorenia pôži kového fondu pre mladých pracovníkov. O
alšom postupe jeho realizácie (vypracovaní zásad tvorby, poskytovania a erpania pôži kového

fondu) rozhodne po predložení prvého konkrétneho návrhu. Pri jeho tvorbe bude FOO nápomocná
zabezpe ením právneho poradenstva prostredníctvom odborníkov z OZPŠaV. Prípadný alší postup
implementácie bude predmetom rokovaní o Špecifickom doplnku KZ na r. 2015.

Uzn. . 31/2015 Výbor FOO poveruje predsední ku M. Rehákovú, aby sa po podpise Kolektívnej zmluvy
STU zú astnila vyjednávania o Špecifickom doplnku ku KZ na r. 2015 medzi Vedením FCHPT a V-
FOO FCHPT.

3.2 Preventívne onkologické prehliadky. Zamestnanci fakulty boli oboznámení so cie om prehliadok a
spôsobom prihlasovania listom prostredníctvom sekretariátov ústavov, resp. oddelení, ktorý bol rozoslaný
31.3.2015. lenovia FOO dostali informa ný list priamo na svoje e-mailové adresy. S presným postupom
a harmonogramom konania onkologických prehliadok budú záujemcovia o prehliadky informovaní po
10.4.2015, kedy je uzávierka termínu na prihlasovanie.

Uzn. . 32/2015 Výbor FOO poveruje predsední ku M. Rehákovú prípravou zoznamu prihlásených
a obsadenia termínov v súlade s požiadavkami realizátora preventívnych onkologických prehliadok
(OUSA) a komunikáciou s realizátorom po as konania týchto prehliadok.

Nasledujúce zasadnutie výboru FOO sa uskuto ní 5.5.2015 o 14.00 h v Knižnici FOO.

Zapísala: M. Hadvinová M. Reháková
predseda V FOO FCHPT STU


