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 Zápisnica č. 09/2015 
zo zasadnutia výboru FOO FCHPT STU dňa 06.10.2015 o 14.00 hod. 

 
Prítomní: M. Reháková, M. Hadvinová, E. Smrčková, L. Staruch, D. Berkeš, P. 

Tarapčík 
Ospravedlnená :  A. Ujhelyiová 
 
 
1. Kontrola uznesení 
2. Informácie z vyšších orgánov 
3. Rôzne 

 
 
 

1. Kontrola plnenia uznesení 
 

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. Plnenie  
uznesenia je v štádiu riešenia tajomníčkou fakulty P. Michalovou.  

 
2. Informácie z vyšších orgánov 

 
2.1 Informácie z Vedenia fakulty dňa 22.9.2015  
 
Predsedníčka V-FOO M. Reháková informovala o hlavných bodoch zasadnutia: 

 
• návrh na organizačné zmeny štruktúry FCHPT STU bol dekanom fakulty prof. Šajbidorom 
dopracovaný podľa pripomienok dotknutých pracovísk a predložený senátu FCHPT na 
prerokovanie;  
• prod. Gatial a Jelemenský informovali o kontrole verejného obstarávania na prístrojové vybavenie 
a nábytok v rámci UVP. Na základe kontroly boli zistené a zdokumentované nedostatky. Vybavenie 
a montáž laboratórneho nábytku firmou ITES mešká, fakulta bude žiadať kompenzáciu za 
nedodržanie stanovených podmienok;   
• prod. Jelemenský informoval, že nefunkčné digestóriá  v SB budú v prevádzke do 30.9.2015; 

• prod. Gatial predložil obsiahly materiál s návrhom kritérií na hodnotenie VVČ. Predložený 
materiál bude zaslaný  riaditeľom ústavov na  pripomienkovanie do 15.10.2015; 

• činnosť projektového strediska (PS) je spustená. Personálne obsadenie projektového strediska je  
Mgr. Anna Janáková – metodik domácich projektov, Mgr. Katarína Czetmayerová – metodik 
zahraničných projektov a p. L. Pustaiová – referentka. Na miesto riaditeľa PS je vypísaný 
konkurz;  
• prod. Jelemenský informoval o požiadavkách rozpočtu na činnosť spojenú s propagáciou fakulty; 
od budúceho roka sa plánuje organizovanie druhého Dňa otvorených dverí v termíne január;  
• v rôznom prod. Bakošová informovala o odovzdávaní ocenení pre najlepších absolventov PhD 
štúdia a športovcov FCHPT, ktoré bude 19.11.2015 o 14.00 hod. 
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• predsedníčka FOO p. Reháková pripomenula už prerokovávanú otázku bezbariérového prístupu do 
NB FCHPT.  Ing. Michalová preverí doterajšie materiály s projektovou dokumentáciou vytvorenou 
FA STU. Ďalej Ing. Michalová informovala o návrhu riešení zabezpečenia vstupov do budov 
FCHPT po ukončení rekonštrukcie. 

  
2.2 Informácie z UOO dňa 9.9.2015 
 

• predsedníčka FOO Reháková  podala informácie zo zasadnutia UOO konaného dňa 9.9.2015. 
Odborári avizujú protestné zhromaždenie pre NR v prípade, že nedôjde k dohode medzi MŠ 
a odbormi o navýšení platov pre školstvo. Odborári požadujú 7%, minister financií navrhuje 
1,25%, prijateľný kompromis je 4-5% pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov 
školstva. Navýšením platov o túto hodnotu podporuje aj minister školstva Draxler.   
 
 
3. Rôzne  
 
3.1 V-FOO posúdil žiadosti o finančné príspevky: 
V-FOO bola predložená žiadosť M. Benešovej o poskytnutie finančného príspevku na sociálnu 
výpomoc pri dlhodobej pracovnej neschopnosti.  

Uzn. č. 51/2015 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho fondu 
z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti p. Benešovej  v zmysle Prílohy č.1 KZ 2015, časť III, 
bod 8. V-FOO postupuje žiadosť na posúdenie Sociálnej komisii.  

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

Uzn. č. 52/2015 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho fondu pri 
narodení dieťaťa M. Markovičovi v zmysle KZ 2015, Prílohy č.1, časť III, bod 3/b. V-FOO 
navrhuje výšku príspevku 400.- €.  

V-FOO bola predložená žiadosť D. Hudecovej o poskytnutie finančného príspevku z fondu sociálnej 
podpory na kúpeľnú  a rehabilitačnú starostlivosť. 

Uzn. č. 53/2015 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho fondu p. 
D. Hudecovej a odporúča výšku príspevku 170.- € v  zmysle KZ 2015, Prílohy č.1 časť III, 
bod 11. V-FOO postupuje žiadosť na posúdenie Sociálnej komisii.  

 
V-FOO bola predložená žiadosť H. Bartoličovej o poskytnutie finančného príspevku z fondu 
sociálnej podpory na kúpeľnú a rehabilitačnú starostlivosť. 

Uzn. č. 54/2015 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho fondu p. 
H. Bartoličovej a odporúča výšku príspevku 170.- € v  zmysle KZ 2015, Prílohy č.1 časť III, 
bod 11. V-FOO postupuje žiadosť na posúdenie Sociálnej komisii.  

V-FOO bola predložená žiadosť M. Onderovej o poskytnutie finančného príspevku z fondu sociálnej 
podpory na kúpeľnú  a rehabilitačnú starostlivosť. 

Uzn. č. 55/2015 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho fondu p. 
M.Onderovej a odporúča výšku príspevku 135.- € v  zmysle KZ 2015, Prílohy č.1 časť III, 
bod 11. V-FOO postupuje žiadosť na posúdenie Sociálnej komisii.  
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V-FOO bola predložená žiadosť P. Gajdoša o poskytnutie finančného príspevku zo sociálneho 
fondu na sociálnu pomoc mladým zamestnancom do 35 rokov pri uzavretí prvého manželstva.  

Uzn. č. 56/2015 V-FOO nesúhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho fondu P. 
Gajdošovi v  zmysle KZ 2015, Prílohy č.1 časť III, bod 3/c. V-FOO postupuje žiadosť na 
posúdenie Sociálnej komisii. V-FOO svoje neodporúčanie zdôvodňuje tým, že žiadateľ je prijatý 
od 1.9.2015 do pracovného pomeru na dobu určitú v rámci riešenia  projektu APVV.   

 

3.2 Vedenie FCHPT v spolupráci s V-FOO organizuje aj tento rok spoločenské stretnutie 
dôchodcov, ktoré sa uskutoční 10.11.2015 o 15.00 hod. v priestoroch jedálne FCHPT. 

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

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

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. 

V-FOO vyzýva úsekových dôverníkov, aby začali čerpať príspevok na činnosť úsekov (10 €/člen) 
a príspevok na stravu (5 €/člen) za rok 2015 u hospodárky FOO Ing. E. Smrčkovej, CSc., po dohode 
cez e-mail eva.smrckova@stuba.sk.   
 
 
 
Nasledujúce zasadnutie výboru FOO sa uskutoční 3.11.2015 (utorok) o 14.00 h. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: M. Hadvinová   M. Reháková 
 predsedníčka V- FOO FCHPT STU 


