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Príloha č.2 

Programové ciele FOO FCHPT STU v Bratislave na rok 2017 

 

1. Ochraňovať záujmy a oprávnené požiadavky pracovníkov FCHPT.  

2. Zúčastňovať sa na práci UOO STU a  koordinovane s ostatnými odborovými organizáciami STU 

presadzovať požiadavky zamestnancov na zlepšenie pracovných podmienok.  

3. Informovať svojich členov o cieľoch, zámeroch a aktivitách Odborového zväzu pracovníkov 

školstva a vedy a zabezpečovať ich realizáciu. 

4. Venovať pozornosť členskej základni odborovej organizácie s cieľom udržať doterajšiu úroveň a 

snažiť sa o jej zvýšenie.  

5. Podieľať sa na príprave Kolektívnej zmluvy STU. 

6. Pripraviť, viesť  vyjednávania  s Vedením FCHPT STU a podpísať Špecifický doplnok ku KZ pre 

zamestnancov FCHPT STU. 

7. Byť partnerom Vedenia FCHPT pri realizácií dlhodobých zámerov rozvoja fakulty. 

8. Sledovať opodstatnenosť rušenia pracovných miest v rámci organizačných zmien na FCHPT, ako aj 

dodržiavanie ZP a ostatných odpovedajúcich právnych noriem.  

9. Sledovať dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov, poskytovať pracovníkom informácie a 

zabezpečiť ochranu ich oprávnených  požiadaviek. Presadzovať legislatívne úpravy v záujme 

zlepšenia spoločenského a materiálneho postavenia pracovníkov vysokých škôl. 

10. Presadzovať účasť zástupcov zamestnancov na previerkach BOZP a PO na jednotlivých 

pracoviskách, kontrolovať čerpanie a financovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. 

11. V sociálnej oblasti spolurozhodovať o použití sociálneho fondu, v oprávnených prípadoch pomáhať 

riešiť sociálnu núdzu členov FOO z Fondu sociálnej rezervy FOO, prípadne z Fondu sociálnych istôt 

OZPŠaV.  

12. V spolupráci s vedením fakulty a so sociálnou komisiou presadzovať efektívne spôsoby čerpania 

prostriedkov sociálneho fondu vzhľadom na odvodové povinnosti. 

13. Podieľať sa na organizovaní kultúrnych podujatí fakulty, stretnutia dôchodcov a stretnutí 

s jubilantmi.  

14. Aktívne sa podieľať na riešení problematiky stravovania zamestnancov na FCHPT. 

15. Poskytovať zápisnice členom FOO v elektronickej podobe, prezentovať aktuálne problémy a činnosť 

FOO na webovej stránke fakulty, vo vývesnej skrinke FOO a prostredníctvom osobného kontaktu 

členov výboru s členmi, ale aj nečlenmi FOO 


