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                                                        Zápisnica č. 11/2014 

Zo zasadnutia výboru FOO FCHPT STU dňa 21.10.2014 o 14.00 hod.  

 
 

Prítomní:  B. Papánková, V. Polóniová, M. Reháková, L. Staruch, E. Smrčková,  A. 

Ujhelyiová  

 

Ospravedlnení: D. Berkeš, P. Tarapčík (RK) 

 

Program:  

 

1. Kontrola uznesení 

2. Informácie z vyšších orgánov 

3. Rôzne 

 

1. Kontrola uznesení 

 

Uzn. č. 41/2014 V-FOO poveruje B. Papánkovú preštudovaním zmien v Zákone č. 35/2007 Z. z., 

konkrétne častí týkajúcich sa zdravotníckej starostlivosti o zamestnancov, 

a informovaním členov FOO o nových skutočnostiach (ak sú) vyplývajúcich zo znenia 

novely zákona. Splnené. 

 

Podľa novely 204/2014 Z. z., ktorou sa dopĺňa Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia, nedošlo k zmenám, týkajúcim sa zamestnancov kategórie 1 a 2. Zamestnanci sa riadia 

zákonom 140/2008 Z.z. (ktorým sa menil a dopĺňal zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ako aj 

zákon o ochrane verejného zdravia), ktorý hovorí, že pracovníci zaradení do 1 a 2 kategórie nemusia 

absolvovať povinné lekárske prehliadky s pravidelnou frekvenciou. K rozhodnutiu o výplate 

kompenzačných príspevkov je potrebné potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, vydané všeobecným 

lekárom. Základné preventívne prehliadky absolvuje zamestnanec podľa uváženia a v súlade s predpismi 

svojej zdravotnej poisťovne. 

 

2. Informácie z vyšších orgánov 

 

2.1 Informácie z Vedenia FCHPT a Kolégia dekana zo dňa 14.10.2014  

 Zhodnotenie plnenia hlavných úloh fakulty. Dekan fakulty  prezentoval odpočet činnosti vedenia 

FCHPT, s ktorým oboznámil členov akademickej obce na stretnutí zamestnancov a študentov 

s vedením fakulty dňa 3.10.2014. V uvedenej prezentácii podrobne analyzoval oblasť pedagogickú, 

vedeckovýskumnú, oblasť mzdovú a personálnu, problematiku univerzitného vedeckého parku. V  

závere odznela informácia o investíciách, rozvoji a obnove majetku fakulty.  

 Pravidelný bod rokovania - stav realizácie UVP STU. Prod. Jelemenský informoval, že sa koncom 

septembra uskutočnila porada na R - STU k problematike UVP pod vedením pror. Sokola. Na tejto 

pracovnej porade boli detailne prediskutované viaceré problémy v súvislosti s realizáciou obnovy 

obalového plášťa na novej budove FCHPT STU. Bolo konštatované, že zhotoviteľ stavby neplní, resp. 

nedodržiava termíny viacerých úloh, ktoré boli prijaté postupne na jednotlivých kontrolných dňoch. 

Zhotoviteľ stavby opakovane žiadal investora o súhlas so zmenou technológie nového opláštenia. 

Investor (STU) opakovane s touto požiadavkou nesúhlasil, a trval na pôvodne naprojektovanom 

a zmluvne dohodnutom type opláštenia. Najväčším problémom je nedodržiavanie harmonogramu 

stavebných prác, ktorý bol už niekoľkokrát upravovaný a menený. Zhotoviteľ stavby (Dúha. a.s.) 

plánuje požiadať MŠ VVŠ SR o predĺženie termínu rekonštrukcie NB. Všetky záznamy zo stavebného 

denníka sa nachádzajú na Projektovom stredisku STU.  

 Správa o stave rekonštrukcie 6. poschodia SB a RZ Vyhne (prod. Jelemenský). Harmonogram 

stavebných prác rekonštrukcie 6. poschodia starej budovy sa dodržiava. Je predpoklad, že termín 
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odovzdania hotovej stavby sa predĺži max. o 10 dní. Zrekonštruované priestory objektu UVZ Vyhne 

boli uvedené do prevádzky. Vedenie FCHPT vyzýva riadiacich i ostatných pracovníkov fakulty, aby 

tieto priestory využívali na odborné konferencie a semináre i osobnú rekreáciu. 

 Pedagogické informácie (prod. Bakošová): Detailne vypracovaná správa o pedagogickej činnosti za 

akademický rok 2013/2014 sa venovala všetkým aspektom pedagogickej činnosti vykonávanej na 

FCHPT STU. Správa prezentuje najdôležitejšie dosiahnuté výsledky v jednotlivých oblastiach 

vzdelávania, vrátane kapitoly obsahujúcej hodnotenie kvality vzdelávania v akad. roku 2013/2014, a to 

z pohľadu Vedeckej rady, z pohľadu kontroly vzdelávacieho procesu, ako aj hodnotenie úrovne 

vzdelávania z pohľadu študentov - ankety študentov. Výsledky ankiet študentov sú zverejnené na 

adresách http://www.fchpt.stuba.sk/sk/informacie-pre-zamestnancov-

fchpt/pedagogika.html?page_id=2368 a  http://www.fchpt.stuba.sk/sk/informacie-pre-

studentov.html?page_id=284.  

Rôzne:   

 Členovia akreditačnej komisie vykonajú kontrolu na FCHPT STU dňa 22.10.2014.  

 Školenie pred začatím prevádzky elektronickej registratúry sa uskutoční 27. 11. 2014 v čase  9.00-

11.00  a 12.00-14.00 v miestnosti 1132. Prevádzka používania elektronickej registratúry na FCHPT 

STU sa začne od 1.12.2014.  

 Vedenie súhlasí s možnosťou vypisovania termínov skúšok aj počas určeného povinného čerpania 

dovolenky za rok 2014, a to v dňoch 22.12.2014 a 23.12.2014. 

 Vedenie súhlasí s udelením cien dekana z vlastných zdrojov fakulty pre vybraných absolventov 

doktorandského štúdia vo výške 250 €/absolvent. 

 Prod. Bakošová informovala o potrebe vypracovania návrhu novej zmluvy o odbornej praxi pre 

študentov 1. ročníka inžinierskeho štúdia. Nová zmluva bude pripravená v spolupráci s JUDr. 

Bizubom. 

 Prod. Bakošová informovala o ponuke na výučbu čínštiny na FCHPT STU, ktorá bude od 20. 10. do 

20.12. 2014 zabezpečovaná  na FCHPT lektorkou z  Konfuciovho inštitútu STU. Výučba čínskeho 

jazyka bude prebiehať v posluchárni CH11 každý utorok a a v posluchárni CH12 každý štvrtok od 8.00 

do 9.30 h. 

 Vedenie súhlasí s odstránením betónového stolíka (U pult) vo vestibule  starej budovy v súvislosti 

s rekonštrukčnými prácami vo vestibule SB. 

 

Uzn. č. 42/2014 V-FOO vyslovuje námietku voči zásahu do architektúry vestibulu SB a vyzýva na 

odbornú diskusiu na danú tému. Písomná námietka bude adresovaná Vedeniu FCHPT. 

 

 

2.2 Informácie zo zasadnutia UOO dňa 13.10.2014  

 Informácia o Doplnku ku Kolektívnej zmluve na rok 2014 

S vedením STU bol prerokovaný návrh Doplnku ku kolektívnej zmluve, týkajúci sa spôsobu 

uplatňovania príspevkov zo sociálneho fondu na stravu zamestnancov v jedálňach STU. Vedenie STU 

súhlasí s podpisom doplnku v predloženom znení, ktoré navrhuje vypočítať príspevky SF až na konci 

mesiaca – podľa počtu skutočne vybraných obedov, na rozdiel od terajšieho systému, ktorý strháva 

príspevok zo SF automaticky (po objednaní prvého jedla v mesiaci) na celý mesiac. Pretože zmenu do 

systému zadáva dodávateľská firma odplatne a súčasne treba v systéme definovať aj položkovite 

hlavné teplé jedlá, čo je úloha, ktorú uložil rektor ST U Ing. Hulíkovi, termín podpisu a teda aj 

uvedenia doplnku do platnosti sa posúva o 2 mesiace.  

 Informácie z Kolégia rektora – sú dostupné na adrese http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-

samospravne-organy/kolegium-rektora-stu/zapisnice.html?page_id=2302  

 Schválenie účastníkov na rokovanie Pléna združenia VŠaPRO v Kežmarských Žľaboch (22.10.-

24.10.2014): A. Ujhelyiová, M. Bachratá, B. Papánková, M. Štujber a M. Florovič. 

 Informácie zo ZO: Na všetkých fakultách okrem FEI, boli vyplatené 3% k platu pedagogickým 

pracovníkom. Spôsob vyplatenia však pravdepodobne nebol vždy v súlade s dotačnou zmluvou, ktorá 

je aj v tomto bode formulovaná nejednoznačne.  

http://www.fchpt.stuba.sk/sk/informacie-pre-zamestnancov-fchpt/pedagogika.html?page_id=2368
http://www.fchpt.stuba.sk/sk/informacie-pre-zamestnancov-fchpt/pedagogika.html?page_id=2368
http://www.fchpt.stuba.sk/sk/informacie-pre-studentov.html?page_id=284
http://www.fchpt.stuba.sk/sk/informacie-pre-studentov.html?page_id=284
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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3. Rôzne 

 

3.1 Informácie zo zasadnutia komisie BOZP (E. Smrčková) 

 Školenie k novele zákona č. 204/2014 Z.z. o pracovnej zdravotnej službe sa uskutočnilo 16.10.2014 

o 9.00 hodine v miestnosti č. 154. Školenie k zákonu a aj realizáciu auditu zameraného na pracovno-

zdravotnú službu zrealizovala firma PZS s. r. o. z Banskej Bystrice. Materiály k nahliadnutiu sú na 

webovej stránke fakulty. 

 Podľa novelizovaného zákona študenti pre absolvovanie povinnej praxe budú potrebovať potvrdenie 

od lekára. Preto komisia BOZP navrhuje, aby toto potvrdenie bolo súčasťou prihlášky na Ing. štúdium.  

 

3.2 Informácie zo zasadnutia stravovacej komisie (E. Smrčková) 

 Prevádzkovateľ stravovacích služieb na FCHPT (Slovgast) plánuje vytvorenie sedenia v priestoroch 

vestibulu pred bufetom; 

 Prevádzkovateľ stravovacích služieb na FCHPT zakúpil nový kávovar, kávu je možné zobrať si aj so 

sebou; 

 Prevádzkovateľ stravovacích služieb na FCHPT plánuje opätovne zaviesť systém predaja hotových 

jedál, ktoré bude možné vybrať si z automatu v ktorúkoľvek hodinu. 

 

3.3 Výboru FOO bola doručená žiadosť J. Kozánkovej o schválenie príspevku z fondu sociálnej rezervy 

FOO pri príležitosti prvého odchodu do dôchodku. 

 

Uzn. č. 43/2014 V-FOO schvaľuje poskytnutie finančného príspevku z Fondu sociálnej rezervy FOO 

FCHPT  J. Kozánkovej pri príležitosti prvého odchodu do dôchodku vo výške 100.- €. 

 

Uzn. č. 44/2014-  V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku pri úmrtí zamestnanca FCHPT 

STU A. Adamka vo výške 350.- € v zmysle Prílohy č.1 KZ STU 2014, časť III, bod 7c.  

 

Oprava Uzn. č. 37/2014 zo zasadnutia V-FOO č. 9/2014 v znení:  
Uzn. č. 37/2014 Výbor FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho fondu I. Zezulovej v zmysle Kolektívnej 

zmluvy, Príloha I, časť III., bod 11, vo výške 197,40 €, čo činí 70% z celkovej sumy 282 €. Stanovisko bude 

zaslané na schválenie sociálnou komisiou k 30.11.2014. 

 

Uzn. č. 45/2014 Výbor FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho fondu I. 

Zezulovej v zmysle Kolektívnej zmluvy, Príloha I, časť III., bod 11, vo výške 170.- €, čo 

predstavuje max. sumu poskytovanú zo SF zamestnancovi 1x/3 roky. Stanovisko bude 

zaslané na schválenie sociálnou komisiou k 30.11.2014. 

 

3.4 V-FOO v spolupráci s Vedením fakulty organizuje stretnutie bývalých zamestnancov FCHPT, ktoré 

sa bude konať 11.11.2014 o 15.00 h v jedálni FCHPT.  

 

Uzn. č. 46/2014-  V-FOO poveruje všetkých svojich členov organizačným zabezpečením stretnutia 

dôchodcov a spoluprácou s Vedením FCHPT pri tomto stretnutí.   

 

 Uzn. č. 47/2014-  V-FOO schvaľuje finančné náklady na občerstvenie vo výške 84.-  € a finančný dar pre 

Ing. P. Bódyho a prom. chem. Ľ. Krištofíkovú za pomoc pri organizovaní akcie vo 

výške 14.- €. 

 

Nasledujúce zasadnutie výboru FOO sa uskutoční 27.-28.11.2014 v URZ Vyhne.  

 

 

Zapísala: M. Reháková, tajomníčka V-FOO    Blažena Papánková, predsedníčka V-FOO     


