
 

Zápisnica č. 08/2016 
zo zasadnutia výboru FOO FCHPT STU dňa 27.06.2016 o 13.30 hod. 

 
 

Prítomní :  M. Reháková, E. Smrčková, M. Hadvinová,  L. Staruch 
Ospravedlnení :  A. Ujhelyiová , D. Berkeš 
Za RK :   P. Tarapčík 
 
 
Program : 
1. Kontrola plnenia uznesení   
2. Informácie z vyšších orgánov 
3. Rôzne  
 
1. Kontrola plnenia uznesenia 

K danému termínu neboli evidované žiadne uznesenia. 
 

2. Informácie z vyšších orgánov 
 

2.1. Informácie zo zasadnutia Vedenia fakulty 21.6.2016  
 
Predsedníčka FOO M. Reháková informovala členov výboru o hlavných témach zasadnutia: 
 
• na zasadnutí sa Vedenie fakulty zaoberalo hodnotením činnosti vedenia FCHPT za prvý polrok 
2016; 
• prodekanka M. Bakošová predložila hodnotiacu správu o celoživotnom vzdelávaní a mobilitách 
študentov. V tomto školskom roku sa zapojilo 56 našich študentov do programu ERASMUS. 
Uviedla prehľad akreditovaných a neakreditovaných programov a kurzov na FCHPT STU. 
Informovala o vyhodnotení ankety absolventov inžinierskeho štúdia na fakulte. Podklady budú 
spolu s vyhodnotením ankiet absolventov a študentov bakalárskeho štúdia zaslané riaditeľom 
ústavov. Ďalej uviedla počty prihlásených študentov na bakalárske (911), inžinierske (cca 320) 
a doktorandské (38) štúdium v škol. roku 2016/2017. V auguste 2016 sa koná druhé kolo 
prijímacích pohovorov na bakalárske štúdium; 
• v rôznom na zasadnutí Vedenia bol predložený plán letných rekonštrukcií (maľovanie učební, 
položenie podlahových krytín a realizácia náterov lavíc v učebniach v novej budove), ďalej sa 
plánuje výmena osvetlení v učebniach, na chodbách a kanceláriách. Digestóriá v SB budú vybavené 
ovládačmi, umožňujúcimi ich prevádzku regulovať z každého laboratória;  
• tajomníčka fakulty Ing. A. Michalová informovala o súčasnom stave zabezpečenia a fungovania 
vstupov do budov FCHPT. Disciplína v uzatváraní vedľajších vstupov do budov je dlhodobo zlá, 
v riešení situácie sa bude pokračovať po dovolenkovom období;  
• bol vypracovaný a na web stránke FCHPT zverejnený inovovaný prevádzkový poriadok UVZ 
Vyhne 
http://www.fchpt.stuba.sk/docs//doc/dokumenty/2015_11_26_Prevadzkovy_poriadok_VYHNE.pdf    
 
• jedáleň FCHPT: od 1.7.2016 bude firma Slovgast obedy len vydávať a k 30.11.2016 končí svoj 
prenájom v priestoroch FCHPT. V najbližšom období sa bude konať výberové konanie na nového 
dodávateľa stravy pre FCHPT;    
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  2.2. Informácie z  OZ PaŠV  
 
• predsedníčka FOO M. Reháková podala informácie, týkajúce sa aktivít OZ PŠaV:  
 

Dňa 15.6 2016 sa stretli zástupcovia odborárov za profesijné sekcie nepedagogických 
zamestnancov škôl, školských zariadení a školského stravovania v regionálnom a vysokom 
školstve na spoločnom  celoslovenskom zasadnutí.  Podnetom na spoločné stretnutie 
a zjednotenie je aktuálna kampaň nepedagogických zamestnancov, ktorých pracuje v školstve 
cca 50 000 a hľadanie spoločných postupov a riešení na dosiahnutie zlepšenia dlhodobo kritickej 
situácie v odmeňovaní. Vzhľadom na nerešpektovanie zásadných požiadaviek zväzu a KOZ SR 
na zvýšenie platov od 1.9. 2016 o 6 % pre kategóriu nepedagogických zamestnancov, dlhodobo 
podhodnotenú platovú tabuľku, ktorá začína v 1. platovej triede v 1. stupni na úrovni – 124,50 
EUR pod úrovňou minimálnej mzdy a tým dochádza k nivelizácii platov a neaktuálne katalógy 
pracovných činností sa sekcie dohodli na Týždňa plačúcich očí nad našimi platmi (27.6.-1.7.) 
a v prípade nenaplnenia zásadných požiadaviek zväzu na zlepšenie odmeňovania a sociálneho 
postavenia zamestnancov sú pripravení podporiť a zúčastniť sa aj na ostrom štrajku; 

  
 

Dňa 23.6.2016 predseda OZ PaŠV Ing. P. Ondek zaslal informáciu prezidentovi Slovenskej 
rektorskej konferencie R. Kropilovi, rektorom slovenských vysokých škôl a predsedom 
univerzitných a základných odborových organizácií o návrhu, ktorý predkladá OZ PaŠV. 
Napriek prijatému  Programovému vyhláseniu vlády, v ktorom sa vláda zaväzuje k navýšeniu 
platov od 1.9.2016 o 6% pre všetkých pracovníkov pracujúcich v školstve, rozhodnutím vlády 
SR a Národnej rady SR sa od 1. 9. 2016 upravujú o 6% tarifné platy len pedagogickým a 
odborným zamestnancom v regionálnom i vysokom školstve a neplní sa zásadná požiadavka č. 6 
vyplývajúca z Deklarácie OZ PŠaV na Slovensku a partnerských reprezentácií pôsobiacich v 
školstve, z ktorej boli vyňatí zamestnanci na vedu a výskum a nie je akceptovaná požiadavka č. 7 
zameraná na zvýšenie platov nepedagogických zamestnancov. Preto Vedenie OZ PaŠV navrhuje 
rektorom hľadať iné možnosti zvýšenia platov všetkým zamestnancom vysokého školstva, a to aj 
vedecko-výskumným, technickým pracovníkom a iným nepedagogickým zamestnancom; V-
FOO považuje túto požiadavku za nesystémové opatrenie; 

 
 

1. júla 2016 sa koná z Iniciatívy slovenských učiteľov protestné zhromaždenie na začiatok 
predsedníctva Slovenska v Rade EÚ. Zhromaždenie učiteľov, študentov a podporovateľov má 
byť varovným prstom nielen pre Slovensko, ale aj celú Európu, má poukázať na zanedbané 
školstvo a vzdelávanie v krajine. Zraz je o 13.00 hod na Kollárovom námestí. OZ PaŠV  
podporuje oprávnené požiadavky Iniciatívy slovenských učiteľov a FOO vyzýva záujemcov 
k účasti na tomto zhromaždení; 

  
    
  
3. Rôzne 
3.1. Dňa 30.6.2016 sa uskutoční stretnutie Vedenia fakulty s pracovníkmi, ktorí v 1. polroku r. 2016 
dosiahli pracovné alebo životné jubileum. Stretnutie pripravuje Vedenie FCHPT v spolupráci 
s odborovou organizáciou;   
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3.2. V-FOO posúdil žiadosti o finančné príspevky: 
 
V-FOO bola predložená žiadosť p. A. Chalupkovej o poskytnutie finančného príspevku na sociálnu 
výpomoc pri dlhodobej pracovnej neschopnosti; 
 

Uzn. č. 25/2016 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho fondu 
z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti p. A. Chalupkovej  v zmysle Prílohy č.1 KZ 2016, časť 
III, bod 8, vo  výške 1 funkčného platu; 
 

V-FOO bola postúpená žiadosť o finančný príspevok v súlade s KZ 2016, časť III, pís. B, bod 4. 
zamestnancom pri ich pracovnom jubileu; 
  

Uzn. č. 26/2016 Výbor FOO súhlasí s vyplatením príspevku na individuálnu regeneráciu 
duševných a fyzických síl vo výške 15 % z tarifného platu 17 zamestnancom FCHPT STU, 
ktorí v I. polroku  2016 dosiahli pracovné jubileum (45,40,35,30 a 25 rokov) a to: Ľ.Fišera, 
L.Štibrányi, M.Čeppan, Š.Schmidt, A.Čaplová, R.Duban, Ľ.Krištofíková, Ľ.Černáková, 
M.Bakošová, S.Sekretár, Z.Žaškovská, Ľ.Varečka, L.Staruch, J.Híveš, P.Wilfling,Ľ.Valík, 
J.Sádecká. Uznesenie je v súlade s KZ, časť III, pís. B, bod 4. Celková suma činí 2.548,- €; 
 

 
V-FOO boli predložené žiadosti p.Lipku, p.Rakytiaka a p.Pappovej o poskytnutie finančného 
príspevku z Fondu sociálnej rezervy FOO FCHPT pri príležitosti prvého odchodu do dôchodku; 
  

Uzn. č. 27/2016 V-FOO schvaľuje poskytnutie finančného príspevku z Fondu sociálnej 
rezervy FOO FCHPT J. Lipkovi pri príležitosti prvého odchodu do dôchodku vo výške 100.- 
€. Príspevok bude vyplatený ku dňu odchodu do dôchodku (31.8.2016); 
 
 
Uzn. č. 28/2016 V-FOO schvaľuje poskytnutie finančného príspevku z Fondu sociálnej 
rezervy FOO FCHPT J. Rakytiakovi pri príležitosti prvého odchodu do dôchodku vo výške 
100.- €. Príspevok bude vyplatený ku dňu odchodu do dôchodku (31.8.2016); 
 
 
Uzn. č. 29/2016 V-FOO schvaľuje poskytnutie finančného príspevku z Fondu sociálnej 
rezervy FOO FCHPT E. Pappovej pri príležitosti prvého odchodu do dôchodku vo výške 100.- 
€. Príspevok bude vyplatený ku dňu odchodu do dôchodku; 
 

 
 
3.3. Výboru FOO FCHPT bolo doručených 10 prihlášok za nových členov odborov, menovite:  
M. Krajčovičová, J. Mikócziová, A. Borsová, J. Kovacsová, E. Horváthová, I. Kulčárová, I. 
Razgyelová, M. Budayová a G. Bartalosová, A Švecová; 

 
V-FOO berie na vedomie a súhlasí s prijatím p. M. Krajčovičovej, p. J. Mikócziovej,p. A. 
Borsovej, p. J. Kovacsovej, p. E. Horváthovej, p. I. Kulčárovej, p. I. Razgyelovej, p. M. 
Budayovej, p. G. Bartalosovej a p.A. Švecovej za členky FOO FCHPT od 1.7.2016;    
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3.4. V-FOO vyzýva úsekových dôverníkov, aby čerpali príspevok na činnosť úsekov (10 €/člen) 
a príspevok na stravu (5 €/člen) za rok 2016 u hospodárky FOO Ing. E. Smrčkovej, CSc. Príspevok 
je možné vyzdvihnúť po dohode cez e-mail eva.smrckova@stuba.sk, aj počas letných mesiacov 
a v septembri (od 28.7. do 8.8.- dovolenka); Príspevky sa budú vyplácať v tomto období z dôvodu 
plánovanej dlhodobej PN hospodárky FOO; 

 
 
 
 

Vzhľadom na dovolenkové obdobie bol vypracovaný harmonogram služieb členov V-FOO počas 
letných prázdnin :  

 
Týždeň Meno Kontakt 

04.7. – 08.7.2016 A. Ujhelyiová 0908 809 994 
11.7. – 15.7.2016 L. Staruch  0903 834 126 
18.7. – 22.7.2016 E. Smrčková 0910 103 843 
25.7. – 29.7.2016 M. Reháková 0907 296 381 
01.8. – 05.8.2016 M. Hadvinová 0903 487 721 
08.8. – 12.8.2016 M. Hadvinová 0903 487 721 
15.8. – 19.8.2016 M. Reháková 0907 296 381 
22.8. – 26.8.2016 D. Berkeš 0907 865 350 
29.8. – 02.9.2016 M. Reháková na telefón 0907 296 381 

 
 
 
Nasledujúce zasadnutie výboru FOO bude v utorok 6. 9. 2016 o 14.00 hod. v knižnici FOO. 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: M. Hadvinová Milena Reháková, predsedníčka FOO FCHPT  
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