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                                                        Zápisnica č. 5/2014 

Zo zasadnutia výboru FOO FCHPT STU dňa 18.3.2014 o 13.00 hod.  

 
 

Prítomní:  D. Berkeš, B. Papánková,  M. Reháková, E. Smrčková, L. Staruch, A. Ujhelyiová 

 

Ospravedlnená: V. Polóniová 

 

Za RK FOO:  P. Tarapčík 

 

Program:  

 

1. Kontrola uznesení 

2. Informácie z vyšších orgánov 

3. Rôzne 

 

 

1. Kontrola uznesení 

 

Uzn. č. 27/2014 V-FOO ukladá úsekovým dôverníkom, aby skontrolovali stav členskej základne na 

svojich úsekoch, porovnali ho s aktualizovaným dokumentom a informovali tajomníčku 

V-FOO. Splnené.  

 

 

2. Informácie z vyšších orgánov 

 

2.1 Informácie z Vedenia FCHPT zo dňa 4.3.2014 

 

Predsedníčka V-FOO informovala o hlavných bodoch zasadnutia: 

1. Pravidelný bod rokovania - informácia o realizácii UVP STU. Prod. Jelemenský informoval 

o stave zariaďovania laboratórií, stave odovzdávania pracovných výkazov a stave verejného 

obstarávania na nákup prístrojov. 

2. Pedagogické a vedecko-výskumné výkony ústavov  fakulty v roku 2013 – podklady pre delenie 

dotačných prostriedkov pre rok 2014. 

3. Prerokovanie podkladov pre hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti 

a žiadostí o akreditáciu habilitačného a inauguračného konania v rámci komplexnej akreditácie 

FCHPT. 

4. Vyhodnotenie dodržiavania pravidiel parkovania a určenie poplatkov za parkovania pre 

zamestnancov a nájomníkov pre rok 2014. 

5. FCHPT dostala ponuku na účasť 1 člena komisie BOZP na školení Povinnosti škôl a školských 

zariadení v oblasti BOZP, ktoré sa bude konať 2.4.2014. Účastnícky poplatok je 35 €.  

6. FCHPT poskytne priestory firme Rajo na usporiadanie propagačnej akcie svojich (mliečnych) 

výrobkov. 

 

Uzn. č. 28/2014 V-FOO súhlasí s účasťou E. Smrčkovej na školení BOZP. Poplatok bude hradený 

fakultou. 

 

2.2 Informácie zo zasadania UOO 10.3.2014 
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 Predsedníčka výboru A. Ujhelyiová poďakovala všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a 

realizácií konferencie UOO. Z diskusie vyplynulo, že delegáti konferencie hodnotili jej priebeh a 

hlavne informatívnosť veľmi dobre, k čomu výrazne prispel aj počet hostí na konferencií. 

 

 Dňa 6.3.2014 prebehlo kolektívne vyjednávanie k návrhu KZ. Za vedenie STU sa ho zúčastnili 

rektor prof. R. Redhammer, prorektor prof. M. Peciar a pracovníčka referátu ľudských zdrojov 

Ing. Z. Čirková. Predmetom vyjednávania bolo šesť sporných bodov, napr. dodatková dovolenka 

pre vedeckovýskumných pracovníkov – neúspešné vyjednávanie; odmeny pri pracovných 

jubileách – kompromis - finančné ohodnotenia môžu byť vyplatené aj zo SF;  zvýšenie náhrady 

pri pracovnej neschopnosti  – neúspešné vyjednávanie; lehota na podanie žiadosti na príspevok zo 

SF sa predĺžila na tri mesiace. Výsledky vyjednávania boli ovplyvnené najmä nepriaznivou 

finančnou situáciou na STU. Výbor UOO prijal predložené znenie návrhu KZ na rok 2014 a 

poveril predsedníčku výboru jej podpísaním. Obojstranný podpis KZ sa uskutočnil 11.3.2014.   
 

 Informácie z Kolégia rektora, ktoré sa konalo 6.3.2014 (v bodoch): vyhodnotenie plnenia plánu 

činností na zabezpečenie plnenia Dlhodobého zámeru STU v roku 2013; návrh smernice „Pravidlá 

udeľovania Ceny rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“; hodnotenie úrovne 

vzdelávacej činnosti na STU za akademický rok 2012/2013; hodnotenie úrovne STU v oblasti 

vedy, techniky a umenia za rok 2013; návrh materiálu „Realizačné opatrenia na vyhlásenie výzvy 

na postdoktorandské pracovné pobyty na STU v roku 2014“; vyhlásenie výzvy o najlepšiu 

publikáciu v roku 2014 (s pripomienkami); úprava organizačného poriadku Centra akademického 

športu; návrh na udelenie Plakety STU prof. Ing. Jánovi Garajovi, DrSc. pri príležitosti jeho 

životného jubilea 80 rokov; informácia o rozhodnutiach rektora na splácanie pôžičiek medzi 

súčasťami STU a metodike ich zúčtovania; informácia o podujatí „Univerzitná regata“, ktoré sa 

uskutoční dňa 03.05.2014 a letnej škole pre študentov z Mexika. Zápisnicu si možno prečítať na 

stránke http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/kolegium-rektora-
stu/zapisnice.html?page_id=2302.  
 

 

2.3 Informácie zo zasadnutia stravovacej komisie 

 

Dňa 24.2. 2014 sa konalo zasadnutie stravovacej komisie, na ktorom boli prítomní členovia V-FOO L. 

Staruch a M. Reháková. Zasadnutie stravovacej komisie viedol  Ing. Žúbor, PhD. Predstavil novú 

riaditeľku  SLOVGAST a.s., Mgr. Valentovú.  

 Ing. Žúbor informoval o ponuke  na výmenu starých osvetľovacích telies do varne za nové. 

FCHPT STU zabezpečí demontáž starého osvetlenia a montáž nového osvetlenia. Nové 

osvetľovacie telesá zakúpi firma SLOVGAST. 

 Ing. Žúbor informoval, že firma SLOVGAST opakovane prisľúbila , že začiatkom roku 2014  

vykoná vo svojej réžii rekonštrukciu priestorov bufetu (výmena regálov, výmena technológie, 

výmena mobiliáru bufetu). Tento predbežný prísľub zo strany f. SLOVGAST bol novou 

riaditeľkou opätovne potvrdený. Členovia V-FOO požiadali pani Mgr. Valentovú o rozšírenie 

sortimentu potravinárskych výrobkov v bufete. 

 Tajomník fakulty informoval o rekonštrukcii študentskej jedálne na ŠD Mladosť, ktorá bola 

rekonštruovaná z celouniverzitných prostriedkov koncom roku 2013. 

 V súčasnosti 103 zamestnancov FCHPT STU dostáva stravné poukážky (gastrolístky). Niektorí zo 

zamestnancov  využívajú možnosť stravovania v bufete a majú záujem použiť gastrolístky 

príležitostne aj v pokladni ZJ FCHPT STU. Tajomník fakulty požiadal Mgr. Valentovú, aby 

rokovala s riaditeľom ŠDaJ STU Ing. Hulíkom o možnosti doprogramovania uvedeného variantu 

použitia gastrolístkov v systéme KREDIT 8. 

 Prítomní členovia stravovacej komisie vyjadrili spokojnosť so zavedením možnosti objednávania 

jedla „delená strava“ aj cez systém Kredit. 

http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/kolegium-rektora-stu/zapisnice.html?page_id=2302
http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/kolegium-rektora-stu/zapisnice.html?page_id=2302
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 P. Kovácsová, vedúca ZJ FCHPT vyzvala stravníkov, ktorí vyjadria svoje pripomienky v písomnej 

forme v dotazníku jedálne, aby v prípade záujmu o odpoveď na písomný podnet uviedli svoju e-

mailovú adresu alebo číslo mobilného telefónu. 

 

   

 

3. Rôzne 

 

V-FOO bola predložená žiadosť V. Kovára o finančný príspevok zo sociálneho fondu FCHPT na 

regeneráciu organizmu po bezplatnom darcovstve krvi.  

 

Uzn. č. 29/2014 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho fondu V. Kovárovi na 

regeneráciu bezplatného darcu krvi v zmysle Kolektívnej zmluvy, Príloha I, časť III., bod 

9, vo výške 70 € .  

 

V-FOO bola predložená žiadosť M. Letákovej o vystúpenie z FOO FCHPT. V-FOO berie na vedomie 

túto skutočnosť a súhlasí s vystúpením z FOO ku dňu 31.3.2014.  

 

Nasledujúce zasadnutie výboru FOO bude v utorok 8.4.2014 o 14.00 hod. v knižnici FOO.  

 

 

 

Zapísala: M. Reháková       Blažena Papánková 

tajomník V-FOO         predseda V FOO FCHPT STU 

 


