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 Správa o činnosti výboru FOO FCHPT STU v Bratislave za rok 2017 

 

Cieľom výročnej konferencie a predkladanej správy je zhodnotiť činnosť odborovej 

organizácie za obdobie roku 2017 sa zhodnotiť plnenie cieľov, schválených na výročnej 

konferencii, konanej dňa 31. 1. 2017. Správa je členená do 4 hlavných častí: 

1. Činnosť odborovej organizácie a aktivity OZ PŠaV; 

2. Činnosť odborovej organizácie a aktivity UOO STU; 

3. Činnosť odborovej organizácie a aktivity FOO FCHPT STU; 

4. Hodnotenie plnenia úloh vzhľadom na Programové ciele (PC) FOO FCHPT STU v 

Bratislave na rok 2017. 

 

 

1. Činnosť odborovej organizácie a aktivity OZ PŠaV 

Kolektívne vyjednávanie predstaviteľov zväzu bolo motivované snahou o splnenie 

Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v otázke platov. Počas roku 2017 bola 

v platnosti KZ vyššieho stupňa podpísaná 1.12.2016. V nej OZ PŠaV po vyjednávaniach s Vládou 

SR zabezpečil od 1.1. 2017 zvýšenie základnej stupnice platových taríf zamestnancov VS 

(nepedagogických zamestnancov školstva) o 4 %. Vládou SR bola prijatá novela zákona 

o odmeňovaní platná od 1. 9. 2017, ktorou sa  navýšili platy pedagogických a odborných 

zamestnancov regionálneho školstva a vysokých škôl a 6 %. OZ PŠaV sa neuspokojil 

s dosiahnutým stavom a inicioval vyjednávania ohľadom požiadavky riešenia nedostatočného 

odmeňovanie nepedagogických zamestnancov školstva tak, aby ich tarifné platy začínali na úrovni 

minimálnej mzdy, od ktorej sa budú odvíjať ďalšie platové stupne a triedy. Túto požiadavku 

napokon podporili aj ostatné združenia KOZ na svojom protestnom zhromaždení v novembri 2017.  

Vyjednávaniam ku KZ VS na rok 2018 predchádzal návrh vlády SR na podpis Memoranda 

o úprave platov, ktorým vláda navrhla zafixovať % zvyšovania platov pedagogických pracovníkov 

až do r. 2020 (vždy ročne o 6 %). Toto memorandum však P. Ondek odmietol podpísať z dvoch 

dôvodov: 1) odmietol sa vzdať ústavného práva OZ na každoročné vyjadnávanie; 2) úprava platov 

sa nebude týkať nepedagogických pracovníkov. Preto na ďalšie vyjednávania ku KZ VS predseda 

zväzu nebol prizývaný.  Dňa 7.12. 2017 bola podpísaná KZ vyššieho stupňa platná pre všetkých 

zamestnávateľov, ktorí svojich zamestnancov odmeňujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. (o 
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odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme), t. j. aj nepedagogických 

pracovníkov VŠ.  Podľa nej sa zvyšujú platy týmto zamestnancom od 1.1.2018  o 4,8 %. Aj v 

prípade nepodpísania Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa predsedom nášho Odborového zväzu, 

táto platí v plnom rozsahu. Pokiaľ ide o valorizáciu platov pedagogických a odborných 

zamestnancov v regionálnom a vysokom školstve, ktorá nebola predmetom obsahu Kolektívnej 

zmluvy vyššieho stupňa, o tomto prebiehali a prebiehajú ďalšie rokovania s ministrom školstva, 

hospodárstva a predsedom vlády, avšak zatiaľ nie je politická vôľa pripraviť a schváliť novelu 

o zvýšení platov pedagogických a odborných pracovníkov regionálneho a vysokého školstva o 6 

% od 1.9.2018, ku ktorej sa Vláda SR zaviazala vo svojom Programovom vyhlásení.  

Dňa 25. mája a 8. novembra 2017 sa v Kežmarských Žľaboch uskutočnili rokovania Rady 

Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, jesenné aj za prítomnosti ministerky 

školstva M. Lubyovej a viceprezidentky KOZ SR Moniky Uhlerovej. Z našej fakulty sa zúčastnila 

predsedníčka Univerzitnej odborovej organizácie A. Ujhelyiová.  

 

2. Činnosť odborovej organizácie a aktivity UOO STU 

Členmi Výboru UOO STU z našej FOO boli podobne ako v minulom roku Anna Ujhelyiová, 

predsedníčka UOO STU a M. Reháková, predsedníčka FOO FCHPT STU. Členovia výboru FOO 

sa aktívne podieľali na príprave návrhu KZ STU na rok 2017, ktorá bola podpísaná rektorom prof. 

Ing. Róbertom Redhammerom, PhD. a predsedníčkou UOO STU doc. Ing. Annou Ujhelyiovou, 

PhD. dňa 21. 3. 2017 a nadobudla účinnosť 27. 3. 2017. Došlo v nej k niekoľkým zmenám 

v porovnaní s minulou KZ:  

o Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pri narodení dieťaťa nad rámec voľna s náhradou 

mzdy na prevoz matky dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia a späť v zmysle § 141, ods. 2 

písm. b) ZP ďalšie dva dni pracovného voľna s náhradou mzdy, ktoré nasledujú bezprostredne 

po prevoze dieťaťa domov.  

o Zmena v poskytovaní odstupného a odchodného pri skončení pracovného pomeru: odstupné 

a odchodné je poskytované iba vo výške danej vyššími predpismi (KZ vyššieho stupňa) (platné 

od 2016). Ak zamestnanec, ktorý v aktuálnom kalendárnom roku nadobudne dôchodkový vek, 

resp. mu vznikne nárok na predčasný dôchodok, požiada o priznanie dôchodku v zmysle 

vyššie uvedeného a do konca aktuálneho kalendárneho roku skončí pracovný pomer s STU 
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Bratislava dohodou alebo výpoveďou zo strany zamestnanca, môže mu byť vyplatené 

odchodné v sume 4 násobku jeho funkčného platu. 

o Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne 

potrebný čas na výkon súvisiaci so športovou reprezentáciou, ak túto činnosť nemožno 

vykonať mimo pracovného času v zmysle § 136, ods.1 ZP a v zmysle § 29, ods. 1-7 Zákona 

z 26.novembra 2015 o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 440/2015 Z.z. 

Sumarizácia a kontrola plnenia KZ STU sa vykonala na konci r. 2017.  

 

3.  Činnosť odborovej organizácie a aktivity FOO FCHPT STU 

Činnosť odborovej organizácie na našej fakulte riadil výbor FOO, ktorý zasadal pravidelne raz 

mesačne v podobnom zložení ako v minulom roku: 

• predsedníčka doc. Ing. Milena Reháková, PhD. 

• podpredsedníčka doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.  

• hospodárka Ing. Eva Smrčková, CSc.  

• tajomník: Mgr. Marcela Hadvinová  

• členovia: doc. Ing. Dušan Berkeš, PhD., Ing. Ladislav Staruch, PhD.  

Na zasadnutia bol pravidelne prizývaný predseda revíznej komisie RNDr. Pavel Tarapčík, 

CSc..  

Celkový počet stretnutí výboru bol 10, na jednom zasadnutí sa zúčastnili aj úsekoví dôverníci. 

Dňa 29.11.2017 sa konalo zasadnutie sociálnej komisie. Na svojich zasadnutiach sa výbor zaoberal 

riešením aktuálnych otázok a problémov, vyplývajúcich z činnosti fakulty i odborového zväzu, 

rozpracovaním záverov a uznesení výboru UOO,  Rady OZ PŠaV Slovenska a výborov Združenia 

VŠ a PRO, kontrolou plnenia kolektívnej zmluvy pre rok 2017, pripomienkovaním materiálov 

vedenia fakulty určeným na diskusiu akademickej obce,  informáciami zo zasadnutí vedenia ako 

aj jednotlivých riadiacich orgánov univerzity, návrhom tvorby a schvaľovaním čerpania 

jednotlivých položiek Sociálneho fondu FCHPT, otázkami a problémami jednotlivých úsekov ako 

aj členov a zamestnancov fakulty a prerozdeľovaním časti členských príspevkov na jednotlivé 

úseky – príspevku na činnosť a príspevku na stravu. 
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4. Hodnotenie plnenia úloh vzhľadom na Programové ciele (PC) FOO FCHPT STU v 

Bratislave na rok 2017 

 

a) Stav členskej základne a získavanie nových členov 

K 31.12.2017 mala členská základňa FOO FCHPT STU 86 členov a 3 platiacich dôchodcov, 

čo je približne 21 % zo všetkých zamestnancov FCHPT a rovnaký stav ako k 31.12.2016. Počas 

roka 2017 1 člen odišiel do dôchodku a 1 člen bol novoprijatý. Percentuálne zastúpenie členov 

odborovej organizácie vzhľadom na počet zamestnancov je na FCHPT spomedzi všetkých fakúlt 

STU naďalej najvyššie.  

 

b) Vyjednávania ku KZ STU a Špecifickému doplnku KZ FCHPT STU 

 

Najdôležitejším výstupom činnosti odborovej organizácie je kolektívna zmluva. Členovia 

výboru FOO sa aktívne podieľali na vyjednávaniach k návrhu KZ STU s rektorom STU v marci 

2017 a v decembri 2017 vypracovali a rektorovi predložili návrh KZ STU na r. 2018. Zmeny v KZ 

STU dosiahnuté vyjednávaním na rok 2017 sú popísané v bode 2 tejto Správy.  

Špecifický doplnok FCHPT ku KZ STU (ŠD KZ) bol podpísaný následne po podpise KZ STU 

a nadobudol účinnosť 19. 5. 2017. V Špecifickom doplnku bolo o.i. dohodnuté, že zamestnávateľ 

v spolupráci s odborovou organizáciou usporiada predvianočné spoločenské stretnutie 

zamestnancov, čo aj bolo zrealizované. Podľa ŠD KZ naďalej zamestnanci, ktorí dosiahli pracovné 

jubileum boli okrem morálneho ocenenia odmenení dekanom aj finančnou čiastkou vo výške 15 

% z funkčného platu. Plnenie Kolektívnej zmluvy bolo predložené ako materiál na dvoch 

zasadnutiach vedenia FCHPT STU – v júni  a decembri 2017.  

 

c) Spolupráca s vedením fakulty 

Predsedníčka FOO bola prizývaná na všetky zasadnutia Vedenia fakulty a Kolégia dekana, ako 

aj na zasadnutia Akademického senátu FCHPT. Týmto spôsobom výbor FOO mal možnosť 

vyjadriť sa k dôležitým materiálom a návrhom vedenia, príp. na zasadnutiach ich pripomienkovať.  

 V prebiehajúcich výberových konaniach na obsadzovanie miest riaditeľov ústavov a na 

funkčné miesta profesorov a docentov bol v r. 2017 v súlade so zákonom jeden z členov komisie  

zástupca zamestnancov, spravidla predsedníčka výboru.  
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d) Oblasť  stravovania a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  

Stravovacia komisia v starom zložení (z členov výboru M. Hadvinová a L. Staruch) sa stretla 

niekoľkokrát v mesiacoch marec – apríl, aby v diskusii so zástupcami firmy Delikanti tlmočila 

predstavy o fungovaní nových stravovacích prevádzok. Následne po spustení prevádzky bola 

dekanom ustanovená nová stravovacia komisia početnejšieho zastúpenia (z členov výboru 

doplnená E. Smrčková). Táto sa stretla po určitom čase zabehnutia stravovacích zariadení Menza 

Chemica a Menza Academica po zhromaždení aktuálnych pripomienok stravníkov 14.11.2017. 

Niektoré z pripomienok boli operatívne vyriešené, k niektorým je potrebné neustále sa vracať 

a riešiť ich opakovane.  

Výbor FOO považuje oblasť sledovania bezpečnosti práce a ochrany zdravia našich 

zamestnancov za veľmi dôležitú. Na žiadosť dekana bola na prelome marca a apríla vykonaná 

komplexná kontrola dodržiavania BOZP na fakulte (zdravotnícko-hygienický audit). Zo záverov 

kontroly a zistených nedostatkov bol vypracovaný príkaz dekana, ktorý zaväzuje všetkých 

zamestnancov fakulty k dôslednému dodržiavaniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

v laboratóriu a vedúcich pracovísk poveruje nápravou nedostatkov. Napriek tomu, že túto oblasť 

profesionálne subdodávkou zabezpečuje firma PROFIS s.r.o., ktorá má požadované autorizácie a 

osvedčenia v zmysle platnej legislatívy, V-FOO vedeniu fakulty opakovane odporúčal pravidelné 

stretnutia komisie BOZP za účasti zástupcov spomínanej firmy, v záujme lepšej informovanosti i 

kontroly. Tieto sa však v r. 2017 nekonali.   

Zrealizovala sa rekonštrukcia spojovacej chodby medzi SB a NB a čiastočná rekonštrukcia 

posluchární a spoločných priestorov SB a to aj napriek tomu, že SB by mala byť v budúcnosti 

predmetom celkovej rekonštrukcie. Vytvorilo sa tak príjemnejšie pracovné prostredie pre 

zamestnancov i študentov FCHPT.  

  

e) Spoločenské a športové udalosti spoluorganizované FOO 

V apríli 2017 (25.4.), pri príležitosti Dňa učiteľov, sa pod záštitou dekana fakulty uskutočnilo 

predstavenie RND Lás-ka-nie, ktoré organizačne zabezpečila aj FOO. Táto udalosť bola spojená 

s odovzdávaním medaily dekana za dlhoročnú pedagogickú prácu. Ocenenie získala doc. Ing. 

Jarmila Hojerová, PhD. 
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V r. 2017 sa uskutočnili v polročných intervaloch koncom júna a decembra, slávnostné 

stretnutia vedenia s jubilantmi, na ktorých bolo morálne ocenených spolu 64 zamestnancov, ktorí 

dosiahli v tomto roku životné alebo pracovné jubileum.  

Ako každoročne sa výbor FOO podieľal v spolupráci s vedením  fakulty  na organizácii 

stretnutia dôchodcov FCHPT, ktoré sa konalo 7.11.2017 v zrekonštruovaných priestoroch jedálne 

FCHPT a zúčastnilo sa ho viac ako 130 bývalých zamestnancov fakulty. Už tradičné a milé 

podujatie je bývalými zamestnancami každoročne očakávané a veľmi kladne hodnotené. Vďaka 

patrí všetkým, ktorí sa na úspešnom priebehu tohto podujatia podieľali – všetkým členom výboru 

FOO, ako aj tajomníčke fakulty  Ing. A. Michalovej a vedeniu fakulty. 

15. 12. 2017 sa uskutočnilo spomínané predvianočné spoločenské stretnutie zamestnancov 

s vedením fakulty Vianočná čaša vína. 

Nezanedbateľným prínosom nielen pre členov odborov, dôchodcov, ale aj pre všetkých 

zamestnancov je knižnica FOO, ktorú spravuje O. Vaculová. Knižnica aj v tomto roku bola 

obohatená novými titulmi v hodnote 160 €.  

Zamestnanci FCHPT majú možnosť využitia telovýchovných zariadení FCHPT a to na  

rekondičné cvičenia zamestnancov, niektoré vrátane služieb inštruktorov. Konkrétne sa jedná o 

zdravotné cvičenie pre zamestnankyne, spinning, stolný tenis, využívanie posilňovne vo veľmi 

dobrej súčinnosti podľa dohody FOO zamestnancov samostatného oddelenia TV. OTV v novembri 

2017 tiež otvorilo a zamestnancom sprístupnilo diagnostické centrum slúžiace na vyšetrenie 

základných ukazovateľov fyzickej kondície a stavu pohybového aparátu záujemcov. 

Zamestnanci FCHPT využívajú aj plaváreň na SvF a to vo vyhradených hodinách 3x týždenne. 

 

f) Čerpanie sociálneho fondu 

Žiadosti o finančné príspevky zo sociálneho fondu pred schválením dekanom posúdil Výbor FOO, osobitné 

prípady potom sociálna komisia.  Dekanom FCHPT ustanovená sociálna komisia v zložení: M. 

Reháková (predsedníčka), Ľ. Jelemenský (podpredseda), M. Čertík, E. Smrčková a Z. Klempová 

sa na svojom zasadnutí 29.11.2017 zaoberala hodnotením využívania prostriedkov sociálneho 

fondu a posúdením žiadostí o pridelenie finančných príspevkov. Zápisnica zo zasadnutia SK je 

zverejnená na stránke fakulty v sekcii Odborová organizácia. Čerpanie SF je uvedené v nasledovnej 

tabuľke: 
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Tabuľka čerpania SF v r. 2017 (vypracovaná na základe podkladov Ekonomického oddelenia a V-FOO) 

Príjmy SF v r. 2017  

zostatok fondu k 1.1.2017  10 355,20  

tvorba fondu v r. 2017  68 326,60 

spolu príjmy  78 681,80 

Výdavky SF v r. 2017  

príspevok na stravovanie zamestnancov (všetci zam., mesačne)  39 002,85 

príspevok na dopravu nízkopríjm. zamest. (priem. 25, mesačne)    7 193,55 

príspevok na preventívne onkologické prehliadky              -  

príspevok na kúpeľnú liečbu (2x)      340,00  

podpora pri úmrtí rodinného príslušníka (3x)                           1 050,00  

podpora pri dlhodobej PN (6x)   4 658,20  

príspevok na detskú rekreáciu (7x)      350,00  

Príspevok bezplatným darcom krvi (2x)      140,00  

príspevok na soc. výpomoc pre mladých prac. (6x)   2 600,00  

príspevok pri pracovných jubileách (21x )*               -  

na regeneráciu pracovných síl (všetci zamestnanci, 1/2017)  11 317,22  

spolu výdavky  66 651,82 

rozdiel (zostatok) 12 029,98 

 

* Príspevok pri pracovných jubileách vo výške 4 290,90 € bol vyplatený z fondu odmien dekana  

 

V decembrovej výplate (v januári 2018) bol nevyčerpaný zostatok SF rozdelený medzi všetkých 

zamestnancov ako príspevok na individuálnu regeneráciu duševných a fyzických síl v súlade s Prílohou KZ 

STU č.1 (Zásady tvorby a použitia prostriedkov SF), čl. III, odst. 19.  

Čerpanie z Fondu sociálnej rezervy našej odborovej organizácie tvorili: príspevok na stravu všetkým 

členom odborov (5 €/člena), príspevok pri odchode do dôchodku 1 x 100 € a príspevok pri dlhodobej PN 

člena odborov 3 x 170 €.   
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g) Informovanosť členskej základne 

Členovia odborov, vedenie fakulty a všetci zamestnanci boli oboznamovaní  s činnosťou Výboru i celej 

FOO formou zverejnenia zápisníc zo zasadnutí, ktoré boli distribuované elektronicky – e-mailom 

zasielaným všetkým členom, sprístupnením na webovej stránke fakulty v záložke Informácie pre 

zamestnancov, ako aj vo vývesnej skrinke odborovej organizácie FCHPT, ktorá bola premiestnená do 

priestorov oproti  jedálni Menza Academica na prízemí NB, kde boli umiestňované aj aktuality z práce OZ 

PŠaV.  

 

V Bratislave 25. 1. 2018 

 

Vypracovala doc. Ing. Milena Reháková, PhD., predsedníčka FOO FCHPT  


