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 Zápisnica č. 08/2015 
zo zasadnutia výboru FOO FCHPT STU dňa 03.09.2015 o 13.00 hod. 

 
 

Prítomní: M. Reháková, A. Ujhelyiová, M. Hadvinová, E. Smrčková  
 L. Staruch, D. Berkeš 
 
 
1. Kontrola uznesení 
2. Informácie z vyšších orgánov 
3. Rôzne 

 
 
 

1. Kontrola plnenia uznesení 
 
K danému termínu neboli evidované uznesenia, vyžadujúce si ich splnenie. 

 
2. Informácie z vyšších orgánov 

 
2.1 Informácie z Vedenia fakulty dňa 24.8.2015  
 

Predsedníčka V-FOO M. Reháková informovala o hlavných bodoch zasadnutia: 
 
• dekan fakulty prof. Šajbidor, predložil písomný návrh na organizačné zmeny štruktúry FCHPT 
STU, vrátane legislatívnych aspektov reštrukturalizácie, vypracovaný na základe materiálov 
dodaných riaditeľmi dotknutých ústavov. Materiál je potrebné pripomienkovať do 5.9.2015, aby 
mohol byť predložený na Kolégiu dekana 8.9.2015;  

• prod. Gatial informoval o stave verejného obstarávania na prístrojové vybavenie UVP a prod. 
Jelemenský o stave montáže laboratórneho nábytku do laboratórií UVP; 
 
• tajomníčka fakulty p. Michalová informovala o prevádzke, skvalitnení poskytovania služieb 
a o prevádzkovom poriadku UVZ Vyhne;  
• prod. Jelemenský informoval, že nefunkčné digestóriá v SB budú v prevádzke do 30.9.2015. 
 
3. Rôzne  
3.1 Na základe diskusie k materiálom zo zasadnutia Vedenia, vyplynuli tieto uznesenia: 
 

Uzn. č. 45/2015 Výbor FOO poveruje predsedníčku p. Rehákovú, aby vstúpila do rokovania 
o podmienkach spresnenia ceny za ubytovanie pre zamestnancov v zariadení UVZ 
Vyhne v súlade s KZ STU 2015 a Špecifickým doplnkom KZ STU 2015. 

 
 

Uzn. č. 46/2015 V-FOO k predloženému návrhu organizačných zmien štruktúry FCHPT, konkrétne 
k časti „Legislatívne aspekty reštrukturalizácie“nevyjadril žiadne pripomienky.  

 
3.2 Zasadnutie V-FOO posúdilo predložené návrhy: 
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V-FOO bola predložená žiadosť p. Rievaja o poskytnutie finančného príspevku zo sociálneho fondu 
na kúpeľňu a rehabilitačnú starostlivosť.  
Uzn. č. 47/2015 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho fondu p. 

Rievajovi a odporúča výšku príspevku 170.- € v  zmysle KZ 2015, Prílohy č.1 časť 
III, bod 11. V-FOO postupuje žiadosť na posúdenie Sociálnej komisii (dec. 2015).  

V-FOO bola predložená žiadosť p. Kováčovej o poskytnutie finančného príspevku z fondu sociálnej 
podpory pri príležitosti prvého odchodu do dôchodku. 
Uzn. č. 48/2015 V-FOO schvaľuje p. Kováčovej poskytnutie finančného príspevku z Fondu sociálnej 

rezervy FOO FCHPT  pri príležitosti prvého odchodu do dôchodku vo výške 100.- 
€. 

V-FOO bola predložená žiadosť p. Dömötörovej o poskytnutie finančného príspevku z fondu 
sociálnej podpory pri príležitosti prvého odchodu do dôchodku. 
Uzn. č. 49/2015 V-FOO na základe podanej žiadosti p. Dömötörovej schvaľuje poskytnutie 

finančného príspevku z Fondu sociálnej rezervy FOO FCHPT pri príležitosti 
prvého odchodu do dôchodku vo výške 100.- €. Príspevok  bude vyplatený ku dňu 
odchodu do dôchodku (28.10.2015). 

V-FOO bola predložená žiadosť p. Hronskej o poskytnutie finančného príspevku zo sociálneho 
fondu  na detský letný tábor pre dve školopovinné deti vo výške 50.- € na dieťa. 
Uzn. č. 50/2015 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho fondu p. 

Hronskej vo výške 100.- € v zmysle KZ 2015, Prílohy č.1, časť III, bod 4.  
 
Nasledujúce zasadnutie výboru FOO sa uskutoční 6.10.2015 (utorok) o 14.00 h. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: M. Hadvinová   M. Reháková 
 predsedníčka V- FOO FCHPT STU 


