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 Zápisnica č. 11/2015 
zo zasadnutia výboru FOO FCHPT STU dňa 08.12.2015 o 14.00 hod. 

 
Prítomní: M. Reháková, M. Hadvinová, E. Smrčková, A. Ujhelyiová,  

L. Staruch, D. Berkeš  
 

Za RK :  P. Tarapčík, J. Rakytiak 
 
1. Kontrola plnenia uznesení 
2. Informácie z vyšších orgánov 
3. Rôzne 

 
 
 

1. Kontrola plnenia uznesení 
 

V období od ostatného zasadnutia V-FOO (6.11.2015) členovia V-FOO schválili 
hlasovaním per rollam nasledovné uznesenia: 
 
Uzn. č. 65/2015 Výbor FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho 
fondu na kúpeľnú liečbu p. A. Pokornej a odporúča výšku príspevku 170.- € v  zmysle KZ 
2015, Prílohy č.1 časť III, bod 11. V-FOO postupuje žiadosť na posúdenie Sociálnej 
komisii. 
 
Uzn. č. 66/2015 Výbor FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho 
fondu na kúpeľnú liečbu p. V. Milatovi a odporúča výšku príspevku 170.- € v  zmysle KZ 
2015, Prílohy č.1 časť III, bod 11. V-FOO postupuje žiadosť na posúdenie Sociálnej 
komisii. 
 
Uzn. č. 67/2015 Výbor FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho 
fondu pri úmrtí rodinného príslušníka D. Hudecovej v zmysle Kolektívnej zmluvy, Príloha I, 
časť III., bod 7, vo výške 350 €. 
 

2. Informácie z vyšších orgánov 
 
2.1.Informácie zo zasadnutia Vedenia fakulty a Kolégia dekana dňa 01.12.2015  
 

Predsedníčka V-FOO M. Reháková informovala o hlavných bodoch zasadnutí: 
• pravidelným bodom zasadnutia Vedenia FCHPT bola informácia o realizácii UVP 
FCHPT dekanom fakulty prof. Šajbidorom a prod. Jelemenským. Dokončenie zateplenia 
budovy a realizácia dodania prístrojov je vo finalizácii, prístroje budú dodané v čo 
najkratšom čase. 
• Ing. Dzivák predložili písomnú správu o činnosti Slovenskej chemickej knižnice (SCHK) v 
roku 2015. Konštatoval, že SCHK tento rok pokryla náklady na prevádzku aj napriek 
zníženiu členského pre študentov. Informoval o potrebe navýšenia kapitálových výdavkov 
na modernizáciu siete.  
• správu o hospodárení UVZ Vyhne predložila tajomníčka fakulty Michalová. Uviedla, že je 
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potrebné, aby sa univerzitné zariadenie viac využívalo na vzdelávacie programy 
zamestnancov a študentov. 
• písomnú správu o Študentskej vedeckej konferencii predložila prod. Bakošová, 
konštatovala, že aj napriek nárastu študentov v inžinierskom štúdiu, zo strany študentov bol 
o konferenciu menší záujem. Vyzvala organizačných vedúcich sekcií, aby vynaložili viac 
úsilia na väčšiu propagáciu konferencie a motiváciu študentov. Ďalej informovala, že klub 
talentovaných študentov Sokrates bude v LS pracovať v provizórnom režime. Zo strany 
talentovaných študentov o činnosť klubu je malý záujem. Informovala aj o príprave 
skúšobného obdobia ZS akad. roka 2015/2016.  
• prod. Gatial zhodnotil vedecko-výskumnú činnosť a grantovú úspešnosť našej fakulty. 
Informoval o publikačných výstupoch a kontrole plnenia databázy publikačných výstupov za 
rok 2015. Ďalej vyzval na priebežné vkladanie publikácii do systému počas celého roka. 
• prod. Jelemenský a predsedníčka odborovej organizácie M. Reháková predložili správu 
o plnení Kolektívnej zmluvy v roku 2015. Konštatovali, že čerpanie sociálneho fondu na 
našej fakulte sa využíva zmysluplným spôsobom, je v súlade s KZ a Špecifickým 
dodatkom pre rok 2015. 
• na zasadnutí Kolégia dekana Ing. Grančay predstavil plán činnosti, náplň práce 
a plánované aktivity novovytvoreného Projektového strediska. Poukázal na výhody a 
pomoc pri identifikácií výziev, pri asistencií podávania projektov a tvorbe databáz.   
• dekan fakulty prof. Šajbidor predložil na zasadnutí Kolégia dekana Organizačný 
poriadok FCHPT a systemizáciu pracovných miest, ktorý bol schválený Akademickým 
senátom FCHPT dňa 24.11.2016. Poriadok nadobudol platnosť dňom schválenia AS, 
s účinnosťou od 1.3.2016.  
 
3. Informácie z V-UOO konaného  dňa 07.12.2015 
 

• predsedníčka FOO Reháková podala informácie zo zasadnutia UOO. Odzneli tam 
informácie zo zasadnutia Kolégia rektora, kde sa riešili legislatívne a vnútorné predpisy 
univerzity. Aktuálne informácie sú na webovej stránke STU.  
http://www.stuba.sk/sk/stu/odbory.html?page_id=192   

• ďalej informovala o uskutočnenom Okrúhlom stole, organizovanom  ministrom školstva, 
vedy, výskumu a športu SR J. Draxlerom, ktorého sa zúčastnil aj rektor STU prof. Ing. R. 
Redhammer, PhD. Záznam stretnutia je dostupný na 
http://www.teraz.sk/slovensko/zaznam-druhy-okruhly-stol-o-slovens/168470-clanok.html , 
http://tv.teraz.sk/live/druhy-okruhly-stol-o-slovenskom-skolstve-cast-3x3fzzp7/5639/  

• informovala o konanom VII. zjazde OZPŠaV v dňoch 26-28.11.2015 na Štrbskom 
Plese. Na zjazde delegáti schválili Program a Ciele zväzu na roky 2016-2020 a vydali 
vyhlásenie adresované vláde SR. Znenie vyhlásenia, požiadavky a návrhy opatrení ako 
aj priebeh VII. zjazdu OZPŠaV nájdete na webovej stránke zväzu.  
 http://www.ozpsav.sk/sk/Odborovy-zvaz.alej.  
 
• informovala o „Rozhodnutí rektora o organizačnej zmene na STU“. Z dôvodu zmeny 
činnosti Nakladateľstva STU, nakladateľstvo už nebude tlačiť vydávané materiály a ruší 
sa 8 pracovných miest z titulu nadbytočnosti. 
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• predsedníčka FOO informovala aj o príprave novej Kolektívnej zmluvy STU pre rok 
2016. 
 
4. Rôzne  
 
4.1 Dňa 10.11.2015 sa uskutočnilo tradičné stretnutie vedenia fakulty s bývalými 
pracovníkmi FCHPT. Stretnutie pripravilo vedenie FCHPT v spolupráci s odborovou 
organizáciou v jedálni FCHPT a zúčastnilo sa na ňom viac ako 121 pozvaných seniorov. 
Predsedníčka V-FOO poďakovala všetkým členom výboru za výdatnú pomoc pri 
zorganizovaní stretnutia a vytvorenie priateľskej atmosféry na podujatí. 
 
4.2 Dňa 3.12.2015 sa uskutočnilo stretnutie vedenia fakulty s pracovníkmi, ktorí v 2. 
polroku r. 2015 dosiahli pracovné alebo životné jubileum. Stretnutie pripravilo vedenie 
FCHPT v spolupráci s odborovou organizáciou v Modrom salóniku. Pozvaných bolo 
spolu 37 jubilantov.  
  
4.3 V-FOO bola doručená prihláška pani Z. Kováčovej za nového člena odborov FCHPT 
od 1.12.2015 a prihláška pani A. Csenkeyovej za nového člena odborov FCHPT od 
1.1.2016. 

V-FOO berie na vedomie prijatie pani Z. Kováčovej a pani A. Csenkeyovej za 
nových členov odborovej organizácie FCHPT.  

Uzn. č. 68/2015 Výbor FOO súhlasí s vyplatením finančnej čiastky  710.- € poskytnutej 
formou paušálnych náhrad za zimný semester členom výboru, revíznej komisie a O. 
Vaculovej. 

Uzn. č. 69/2015 V-FOO navrhuje, aby stravovacia komisia a komisia BOZP v roku 2016 
zasadala v pravidelných intervaloch. 
 
 
Nasledujúce zasadnutie výboru FOO sa uskutoční 12.01.2016 o 13.30 hod. 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: M. Hadvinová M. Reháková 
   
                                                                     predsedníčka V-FOO FCHPT STU 
 
 


