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 Zápisnica č. 7/2015 

Zo zasadnutia výboru FOO FCHPT STU dňa 03.07.2015 o 12.30 hod. 

 

 

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

Ospravedlnení : L. Staruch, D. Berkeš 

Za RK:  P. Tarapčík 

 

 

 

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 23.6.2015  
 

Predsedníčka V-FOO M. Reháková informovala o hlavných bodoch zasadnutia: 

• v úvode zasadnutia prod. Jelemenský informoval prítomných o aktuálnom stave rekonštrukčných prác 

novej budovy. Koordinátor projektu UVP STU p. M. Špaček doplnil informáciu o pripravovaných 

sankčných opatreniach STU voči zhotoviteľovi stavby f. Dúha, a.s. z dôvodu nedodržania harmonogramu 

rekonštrukčných prác na stavbe a o žiadosti o predĺženie termínu ukončenia stavby.  

Ďalej prod. Jelemenský informoval o termínoch montáže laboratórneho nábytku do laboratórií firmou 

ITES. Prod. Gatial detailne informoval o stave obstarávania prístrojov v rámci UVP STU. 

 

• dekan fakulty pozval riaditeľa Ústavu organickej chémie, katalýzy a petrochémie prof. Graczu 

a riaditeľa Ústavu prírodných a syntetických polymérov prof. Hudeca, aby informovali členov vedenia 

o navrhovaných organizačných zmenách na oboch ústavoch.  

• dekan fakulty prof. Šajbidor, predložil písomný materiál členom vedenia, v ktorom zhodnotil činnosť 

vedenia FCHPT za prvý polrok 2015, uviedol najdôležitejšie splnené úlohy v pedagogickej, 

vedeckovýskumnej a v riadiacej činnosti fakulty.  

• prod. Bakošová predložila materiál o celoživotnom vzdelávaní a mobilitách študentov. Uviedla prehľad 

akreditovaných a neakreditovaných kurzov na FCHPT STU, podala informáciu o aktivitách 

zamestnancov fakulty v rámci  programu Univerzity tretieho veku (UTV), ďalej informovala o 

mobilitách našich i zahraničných študentov na FCHPT STU. Ďalej informovala o vyhodnotení ankety 

absolventov inžinierskeho štúdia na fakulte. Podklady budú spolu s vyhodnotením ankiet študentov a 

absolventov bakalárskeho štúdia zaslané riaditeľom ústavov. 

• prod. Gatial  predložil písomnú správu  o celoživotnom vzdelávaní učiteľov za akad. rok 2014/2015. Na 

príprave správy sa podieľal aj prof. Drtil. 

• tajomník fakulty informoval  o prevádzke a o výsledkoch hospodárenia v objekte UVZ vo Vyhniach za 

rok 2013 a za prvý polrok 2015. V roku 2014 v objekte prebiehala generálna rekonštrukcia interiéru. 

Predložil finančnú analýzu prevádzky UVZ Vyhne a oboznámil prítomných aj s problematikou 

využívania UVZ Vyhne študentmi FCHPT STU. V diskusii boli predložené návrhy na skvalitnenie 
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poskytovania služieb a na lepšiu propagáciu využívania UVZ Vyhne.  

• doc. Reháková, predsedníčka V- FOO FCHPT STU predložila návrh Špecifického doplnku ku 

Kolektívnej zmluve pre FCHPT STU. Vysvetlila a zdôvodnila navrhované zmeny voči špecifickému 

doplnku, platnému v súčasnosti. Vedenie schvaľuje  znenie Špecifického doplnku KZ  za rok 2015. 

• v rôznom prod. Bakošová informovala o schválení mimoriadnych štipendií pre študentov, ktorí sa 

podieľali na príprave DOD 2015. Ďalej predložila informáciu o udeľovaní cien pre študentov za 

najlepšie diplomové práce, ktoré sa uskutočnilo 25.6.2015 o 15.00 hod.  

 

• tajomník fakulty informoval o školení štábu CO FCHPT STU, v zmysle plánu činnosti CO na STU pre 

rok 2015. Ďalej uviedol, že kardiologicko - onkologické preventívne prehliadky zamestnancov FCHPT sa 

v centre OUSA skončili a zúčastnilo sa ich 40 zamestnancov FCHPT.  

• nová tajomníčka fakulty Ing. Michalová informovala o zabezpečení stravovania pre zamestnancov 

MF SR v priestoroch jedálne FCHPT. Ďalej informovala, že podnikateľská činnosť sa bude aj naďalej 

vyplácať ako doposiaľ - formou dohôd o vykonaní práce. 

 

3. Rôzne  

 

Zasadnutie V-FOO posúdilo predložené návrhy: 

 

V-FOO bola postúpená žiadosť o finančný príspevok v súlade s KZ 2015, časť III, pís. B, bod 4. zo 

sociálneho fondu zamestnancom pri ich pracovnom jubileu.  

 

Uzn. č. 39/2015 Výbor FOO súhlasí s vyplatením príspevku na individuálnu regeneráciu duševných 

a fyzických síl vo výške 15 % z tarifného platu 11 zamestnancom FCHPT STU, ktorí v I. polroku  

2015 dosiahli pracovné jubileum (35, 30 a 25 rokov) a to: Liptaj, T., Bakoš, D., Šimon, P., 

Smrčková, E., Štefunko, M., Grazcová, E., Timár, P., Bodík, I., Benická, E., Annus, J., Hadvinová, 

M. Uznesenie je v súlade s KZ, časť III, pís. B, bod 4. Celková suma činí 1586.- €. 

  

V-FOO bola predložená žiadosť o poskytnutie finančného príspevku E. Gundu  zo sociálneho fondu na 

sociálnu pomoc mladým zamestnancom do 35 rokov  pri narodení dieťaťa.  

 

Uzn. č. 40/2015 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho fondu pri 

narodení dieťaťa E. Gundovi v zmysle KZ 2015, Prílohy č.1, časť III, bod 3/b. V-FOO navrhuje 

výšku príspevku 500.- €.  

 

V-FOO bola predložená žiadosť A. Háza o poskytnutie finančného príspevku zo sociálneho fondu na 

sociálnu pomoc mladým zamestnancom do 35 rokov pri uzavretí prvého manželstva.  

Uzn. č. 41/2015 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho fondu A. Házovi v 

 zmysle KZ 2015, Prílohy č.1 časť III, bod 3/c. V-FOO postupuje žiadosť na posúdenie Sociálnej 

komisii, ktorá rozhodne o výške príspevku v 12/2015.  

V-FOO bola predložená žiadosť M. Bobošíkovej o poskytnutie finančného príspevku na sociálnu 

výpomoc pri dlhodobej pracovnej neschopnosti. 

Uzn. č. 42/2015 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho fondu z dôvodu 

dlhodobej práceneschopnosti M. Bobošíkovej  v zmysle Prílohy č.1 KZ 2015, časť III, bod 8, vo  výške 

1 funkčného platu.  

V-FOO bola predložená žiadosť o poskytnutie finančného príspevku p. S. Markusovej na sociálnu 

výpomoc pri dlhodobej pracovnej neschopnosti. 
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Uzn. č. 43/2015 V-FOO schvaľuje poskytnutie finančného príspevku zo sociálneho fondu z dôvodu 

dlhodobej práceneschopnosti S. Markusovej v zmysle Prílohy č.1 KZ, časť III, bod 8 , vo  výške 1 

funkčného platu.  

V-FOO bola predložená žiadosť o poskytnutie finančného príspevku M. Bobošíkovej z Fondu sociálnej 

rezervy FOO pri dlhodobej pracovnej neschopnosti 

Uzn. č. 44/2015 V-FOO schvaľuje poskytnutie finančného príspevku z Fondu sociálnej rezervy  M. 

Bobošíkovej  pri dlhodobej práceneschopnosti vo výške 170.- €.  

 

V-FOO bola doručená prihláška za nového člena odborov A. Háza. Výbor súhlasí s prijatím A. Háza 

za člena FOO od 1.7.2015.  

 

 

Nasledujúce zasadnutie výboru FOO sa uskutoční 10. alebo 17.9. 2015, podľa dohody 

jednotlivých členov výboru.  

 

Vzhľadom na dovolenkové obdobie bol vypracovaný harmonogram služieb členov V-FOO 

počas letných prázdnin :  

 

 

Týždeň Meno Kontakt 

06.7. - 12.7.2015 M. Reháková 0907 296 381 

13.7. - 19.7.2015 E. Smrčková 0910 103 843 

20.7. – 26.7.2015 A. Ujhelyiová 0918 674 578 

27.7. – 02.8.2015 A. Ujhelyiová 0918 674 578 

03.8. – 09.8.2015 M. Hadvinová  0903 487 721 

10.8. – 16. 8.2015 M. Reháková – len na telefón 0907 296 381 

17. 8. – 23. 8.2015 M. Reháková 0907 296 381 

24. 8. – 30. 8.2015 D. Berkeš 0907 865 350 

01.9. -  06. 9.2015 M. Reháková 0907 296 381 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: M. Hadvinová   M. Reháková 

  predsedníčka V- FOO FCHPT STU 

 


