
Zápisnica z konferencie FOO FCHPT STU 

konanej dňa 19.5. 2022 o 13. h v miestnosti CH16 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny, celkom 31 z 32 delegovaných účastníkov, t.j. 97 % 
účasť. 

Hostia:   prof. Ing. A. Gatial, DrSc. (dekan FCHPT STU)   
prof. Ing. M. Polakovič, PhD.(prodekan FCHPT STU) 
doc. Ing. M. Reháková, PhD. (prodekanka FCHPT STU) 
doc. Ing. B. Lakatoš, PhD. (prodekan FCHPT STI) 
Ing. M. Grančay, PhD. (tajomník FCHPT STU) 
prof. Ing. V. Lukeš, DrSc. (predseda AS FCHPT STU) 

 
Program: 

1. Otvorenie, privítanie hostí 
2.  Schválenie programu konferencie, voľba mandátovej a návrhovej komisie  
3. Správa o činnosti výboru FOO za rok 2020 a r.2021 a rámcový plán činnosti na rok 2022 
4. Správa o hospodárení výboru FOO za rok 2020 - 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022 
5. Správa revíznej komisie FOO STU za rok 2020 a 2021 
6. Správa mandátovej komisie 
7. Diskusia k predloženým materiálom 
8. Rozličné 
9. Návrh uznesení 
10. Záver 

1. Otvorenie, privítanie hostí 

Konferenciu viedol A. Ház, člen výboru FOO FCHPT STU, ktorý v úvode privítal delegátov a hostí 
konferencie. 

 2. Schválenie programu konferencie, voľba mandátovej a návrhovej komisie  

Delegáti dostali návrh programu konferencie pri prezentácii v písomnej podobe.  

A. Ház predniesol návrh na zloženie komisií: návrhová komisia v zložení: L. Staruch a M. Hutňan a 
mandátová komisia v zložení: M. Hadvinová, Ľ. Krištofíková. Návrhová a mandátová  komisia bola v 
navrhovanom zložení schválená všetkými hlasmi prítomných delegátov.   

3. Správa o činnosti výboru FOO za rok 2020 a 2021  

Predseda výboru FOO doc. Ing. Dušan Berkeš, PhD. predniesol Správu o činnosti výboru FOO FCHPT 
za obdobie rokov 2020 a 2021, kde konštatoval, že z dôvodu mimoriadnej situácie COVID -19 na 
Slovensku sa konferencie počas dvoch rokov nekonali. Hodnotenie plnenia úloh odborovej 
organizácie rozčlenil podľa Programových cieľov schválených výročnou konferenciou konanou dňa 
4.2.2020. Konštatoval, že úlohy určené V-FOO FCHPT v uzneseniach poslednej konferencie boli 
splnené;  
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• V úvode hodnotiacej správy uviedol, že činnosť odborovej organizácie na našej fakulte riadil výbor, 
ktorý vzišiel z riadnych volieb konaných v dňoch 22.-23.1. 2019. Výbor dostal mandát na obdobie 
rokov 2019-2022  a pracoval  v sedemčlennom zložení a trojčlennou revíznou komisiou. Zloženie 
výboru FOO a RK je uvedené v Správe o činnosti výboru FOO FCHPT STU, ktorá je na webovej stránke 
fakulty v sekcii odborov (Príloha 01).  

• Informoval, že cieľom výročnej konferencie a predkladanej správy je hodnotenie činnosti odborovej 
organizácie a hodnotenie plnenia cieľov za predchádzajúce obdobie dvoch rokov. Výbor FOO počas 
tohto obdobia zasadol 21-krát. Na svojich zasadnutiach sa zaoberal riešením aktuálnych otázok a 
problémov vyplývajúcich z činnosti fakulty i OZ PŠaV (odborové združenie pracovníkov školstva 
a vedy), rozpracovaním záverov a uznesení výboru UOO, Rady OZ PŠaV Slovenska a výborov 
združenia VŠ a PRO, návrhmi na formuláciu znenia/zmien Kolektívnej zmluvy (KZ)STU, kontrolou 
plnenia KZ STU, prípravou a uzavretím Špecifického doplnku FCHPT ku KZ STU, pripomienkovaním 
materiálov vedenia fakulty určeným na diskusiu akademickej obce, informáciami zo zasadnutí kolégia 
dekana a akademického senátu. Výbor sa oboznamoval a  posudzoval žiadosti zamestnancov o 
pridelenie finančných prostriedkov zo sociálneho fondu (SF). Návrhy prerokované vo V-FOO 
schvaľovala Sociálna komisia fakulty.  
 
• Predseda konštatoval, že k 30.4.2022 má naša členská základňa 90 členov a 4 platiacich dôchodcov, 
čo je približne 21,6 % všetkých zamestnancov FCHPT. Je to percentuálne najvyššie zastúpenie 
spomedzi všetkých fakúlt STU. Výboru FOO sa darí stabilizovať stav členskej základne na fakulte, 
v minulom období do odborov vstúpilo 8 nových členov aj z radov mladých zamestnancov a 4 
členovia odišli do dôchodku. 

•V predkladanej správe uviedol, že najdôležitejším výstupom činnosti odborovej organizácie je 
kolektívna zmluva, kde konštatoval, že členovia výboru FOO sa aktívne podieľali na jej príprave. Na 
rok 2020 už bola podpísaná dňa 19.12.2019, sa podarilo vyrokovať významné sociálne benefity pre 
všetkých zamestnancov univerzity. Po komplikovanom vyjednávaní sa podarilo vyrokovať - znížiť 
počet pracovných zaradení, pri ktorých je možné reťaziť pracovný pomer viac ako dvakrát. Táto 
zmena umožňuje najmä mladým pracovníkom zlepšiť možnosti získania hypotéky. Navýšila sa cena 
stravného lístka zo 4,00€ na 4,40€ a pri dočasnej pracovnej neschopnosti sa podarilo udržať 
percentuálnu výšku náhrady príjmu pre zamestnanca prvých 10 dní PN. Príprava KZ STU na 2021 už 
bola poznačená COVID-situáciou a KZ bola podpísaná až v apríli 2021. Aj tu sa podarilo udržať výšku 
stravného lístka na 4,40 € a zapracovať do KZ možnosť voľby na jeden kalendárny rok dopredu medzi 
gastrolískom alebo finančným príspevkom zamestnávateľa vyplácaného zo SF. Návrh KZ STU na tento 
rok 2022 bol predložený predsedníčkou UOO doc. Ing. A. Ujhelyiovou, PhD. v januári 2022 a v tomto 
období je vo finálnej fáze a pred jej podpisom.  

• Výstupom činnosti FOO je aj špecifický doplnok FCHPT ku KZ STU a pre rok 2020 bol podpísaný po 
podpise KZ STU a nadobudol účinnosť 25.5.2020 a v ďalšom roku dňa 19.4.2021 ako výsledok 
spoločného záujmu zamestnávateľa a odborovej organizácie vytvárať sociálne zázemie a vhodné 
pracovné prostredie pre všetkých zamestnancov. V Špecifickom doplnku sa podarilo vyrokovať a 
zapracovať benefit pri významných pracovných a životných jubileách (každých 5 rokov) nad rámec KZ 
VS. Ďalej príspevok zo SF na onkologické prehliadky v OÚSA,  liečebné pobyty a iné. Komunikácia 
a spolupráca s Vedením FCHPT bola dobrá. Predseda FOO sa zúčastňoval zasadnutí Vedenia fakulty 
a Kolégia dekana ako aj na zasadnutiach Akademického senátu FCHPT. Plnenie Kolektívnej zmluvy 
bolo predložené ako materiál na dvoch zasadnutiach vedenia fakulty v každom kalendárnom roku 
v máji a decembri.  

• Stravovacia komisia v  zložení (z členov výboru M. Hadvinová , E. Smrčková a L. Staruch) sa stretla  
počas hodnoteného obdobia viackrát, aby v diskusii so zástupcami firmy Delikanti tlmočili 
pripomienky stravníkov (zasielané buď prostredníctvom e-mailovej stránky obedy@fchpt.stuba.sk 
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alebo osobne tlmočené). Cieľom je operatívne riešenie vznikajúcich problémov a zvyšovanie kvality 
poskytovaných služieb. Počas pandémie bolo stravovanie zabezpečené prevádzkovateľom formou 
výdaja stravy v Menza Academica na prízemí a v roku 2021 výdaj obedov už v jedálni Chemica za 
sprísnených hygienických opatrení. Prevádzkovateľ firmy Delicanti bol upozornený na dlhodobo 
uzavretú prevádzku kaviarne a potrebu riešiť tento problém.   

• Výbor FOO považuje oblasť bezpečnosti práce a ochrany zdravia našich zamestnancov za veľmi 
dôležitú. Túto oblasť pre FCHPT zabezpečuje firma PROFIS s.r.o. Komisia BOZP a OPP na FCHPT 
zasadala 3.02.2022 za účasti 3 členov FOO a na tomto stretnutí bolo hodnotené obdobie rokov 2020-
2021.   
 
• Kultúrne, športové a iné spoločenské aktivity, ktoré zamestnanci s obľubou využívali sa z dôvodu 
pandémie v hodnotiacom období nekonali, okrem knižnice, ktorá pracovala v prísnom režime a bola 
prínosom nielen pre členov odborov ale aj dôchodcov a zamestnancov za čo pani knihovníčke p. O. 
Vaculovej patrí veľké poďakovanie. 

•  Sociálna komisia v zložení: D. Berkeš (predseda), M. Drtil  (podpredseda), M. Čertík, E. Smrčková a 
Z. Klempová sa na zasadnutí 24.11.2020 a potom v ďalšom roku 29.11.2021 zaoberala hodnotením 
použitia SF. Zápisnica zo zasadnutia SK je pravidelne každoročne zverejňovaná na stránke fakulty 
v sekcii Odborová organizácia.  

•  Čerpanie z Fondu sociálnej rezervy našej odborovej organizácie tvorili: príspevok pri dlhodobej PN - 
2 príspevky vo výške 128 a 170€  a príspevok pri prvom odchode do dôchodku ( 4 x 100 €).    

•  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 sa nachádza oproti  
jedálni Menza Academica na prízemí NB, kde sú umiestňované aj aktuality z práce OZ PŠaV;  

• V závere správy sa predseda FOO D. Berkeš poďakoval členom výboru, odborárom a vedeniu fakulty  
za dobrú a korektnú spoluprácu počas celého ťažkého pandemického obdobia. 

Rámcový plán činnosti na rok 2022 

 • Predseda  FOO D.Berkeš predložil plán činnosti a Programové ciele na rok 2022.  Uviedol, že plán 
a ciele výboru FOO na rok 2022 sa výrazne nemenia, ale za dôležitý cieľ považuje okrem iných, 
venovať pozornosť budovaniu členskej základne, udržať doterajšiu úroveň na fakulte a snažiť sa o jej 
zvýšenie, hlavne z radov mladých zamestnancov. Vyzdvihol úlohu odborovej organizácie vzhľadom na 
ochranu práv všetkých zamestnancov. Uviedol, že bez vyjednávania predstaviteľov odborových 
organizácií by platil len Zákonník práce. KZ vyššieho stupňa pre zamestnancov verejnej správy a KZ 
STU vznikajú na základe vyjednávania odborových orgánov (predstaviteľov OZ PŠaV a zástupcov 
výboru UOO STU), ale platia pre všetkých zamestnancov príslušných organizácií. Poukázal na niektoré 
benefity  KZ STU, ktoré sú nad rámec Zákonníka práce a  KZ vyššieho stupňa pre zamestnancov 
verejnej správy. Plné znenie programových cieľov na r. 2022, schválené uznesením konferencie, je 
uvedené na webovej stránke v záložke Konferencia FOO (Príloha 02). 

4. Správa o hospodárení výboru FOO za rok 2020 - 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022 
 
Správu o hospodárení za rok 2020-2021 a návrh rozpočtu na rok 2022 dostali delegáti konferencie v 
písomnej forme pri prezencii. Komentár k týmto materiálom predniesla hospodárka FOO E. 
Smrčková. Materiály  týkajúce sa hospodárenia FOO v r. 2020-2021 s návrhom rozpočtu na r. 2022 sú 
uvedené na stránke odborov(Príloha 03). 
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5. Správa revíznej komisie FOO STU za rok 2020-2021 

Správu revíznej komisie predniesla predsedníčka Revíznej komisie FOO FCHPT STU  V. Illeová. Revíziu 
vykonala revízna komisia v zložení: Ing. V. Illeová, PhD., RNDr. P.Tarapčík, PhD., doc. Ing. J. Stopka, 
PhD. Revízia hospodárenia, správy majetku FOO, vedenia evidencie, pokladne a knižnice FOO bola 
vykonaná dňa 9.05.2022. Výsledkom kontroly je zistenie, že všetky príslušné záznamy a dokumenty 
sú v súlade s predkladanou správou o hospodárení (Príloha 04). 

6. Správa mandátovej komisii 

M. Hadvinová v mene mandátovej komisie konštatovala, že na konferencii FOO FCHPT je prítomných 
31 delegátov z celkového počtu 32 čo je 97,00 % účasť. Konferencia je uznášania schopná. Na 
konferencii sa zúčastnili 6 hostia z FCHPT STU. 

7. Diskusia k predkladaným materiálom 

7.1. predseda D. Berkeš informoval delegátov konferencie o ďalších benefitoch, ktoré ponúka OZ 
PŠaV pre  odborárov a sú uvedené na webovej stránke OZ PŠaV alebo v časopise Aktuality, link:  

https://www.ozskolstva.sk/sk/Casopis/e-aktuality-zvazu.alej 

https://www.ozskolstva.sk/files/e-aktuality-c.4-2021.pdf 

7.2. predseda odborov vyzval všetkých odborárov a zamestnancov, študentov a predstaviteľov  
vedenia fakulty na Protestné zhromaždenie školských odborárov, ktorý organizujú odbory na 
15.6.2022 o 13.00 hod. na Námestí SNP. 

8. Rôzne-Všeobecná diskusia  

8.1. Prvým príspevkom do diskusie bolo vystúpenie prof. Ing.A. Gatiala, DrSc., ktorý sa poďakoval za 
pozvanie, vyzdvihol dobrú spoluprácu medzi odbormi a vedením fakulty, uviedol, že odbory majú 
významne postavenie na fakulte, boli dobrým a chápavým partnerom počas pandémie. Potvrdil, že 
predstavitelia výboru FOO sú prizývaní na zasadnutia Vedenia fakulty a Kolégia dekana, ako aj na 
zasadnutia Akademického senátu FCHPT a majú možnosť vyjadriť sa k dôležitým materiálom a 
návrhom vedenia. Pri kolektívnych vyjednávaniach odbory majú nezastupiteľné miesto. Ocenil 
promptnosť a ochotu pri zosúladení interných predpisov so zákonníkom práce. Poďakoval sa 
odborárom za spoluprácu pri organizovaní spoločenských a kultúrnych podujatí na fakulte, za 
organizáciu onkologických prehliadok, ktoré využívajú všetci zamestnanci fakulty. Na záver sa pán 
dekan poďakoval všetkým zamestnancom za prácu počas uplynulého ťažkého obdobia; 

8.2. prodekanka M. Reháková sa poďakovala výboru FOO za organizáciu onkologických prehliadok 
v OÚSA pre všetkých zamestnancov fakulty a je veľmi rada, že v tejto aktivite odbory pokračujú aj 
s patričnými benefitmi, keďže sme už pre Preventívne centrum OÚSA v Bratislave stabilný partner; 

8.3. na túto tému nadviazala aj Ing. V. Illeová a informovala delegátov o možnosti zorganizovať  
seminár, pod záštitou občianskeho  združenia „Zdravá žena“ na tému :„Najčastejšie onkologické 
ochorenia u mladej populácie“ pre zamestnancov a študentov fakulty. Ak bude o tento seminár 
záujem, navrhujeme, že seminár by sa mohol konať  v mesiaci september až október, na začiatku 
zimného semestra a to na základe prieskumu u zamestnancov a študentov. O termíne váš budeme 
včas informovať. Na seminári sa dozviete informácie o prevencii, diagnostike a liečbe onkologických 
ochorení a počas diskusie budete mať možnosť sa informovať na všetky otázky , ktoré vás zaujímajú 
v danej oblasti. Prenášať bude doc. MUDr. V. Bella, PhD. a PhDr. E. Zámečníková.  
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8.4.Ing. E. Smrčková  sa obrátila na pána tajomníka  Ing. M. Grančaya s návrhom, aby v pracovnom 
prevádzkovom poriadku Výučbového zariadenia Vyhne bola zahrnutá aj vratná kaucia na kľúče, 
pretože pri pobyte členov V-FOO neboli k dispozícii návštevníkom zariadenia a izby sa nedali zamykať 
s odôvodnením, že kľúče návštevníci nevrátili. Kaucia by pomohla riešiť problém aj do budúcnosti.  

8.6. Ing.M.Grančay zareagoval na túto pripomienku s tým, že je to už vyriešené, kľúče sú zakúpené 
a vložky sa budú meniť.  

9. Návrh uznesení 

V mene návrhovej komisie L.Staruch predniesol návrh uznesení konferencie FOO FCHPT STU. 
Konferencia tieto uznesenia schválila všetkými hlasmi prítomných delegátov. Uznesenia konferencie 
sú uvedené na stránke odborov (Príloha 05). 

10. Záver 

D. Berkeš poďakoval prítomným za účasť, príspevky do diskusie a konferenciu FOO FCHPT STU 
ukončil; 

 

V Bratislave 23.5.2022 

Zapísala: M. Hadvinová, tajomník V-FOO     D. Berkeš 

Overovateľ zápisnice: E. Smrčková    predseda V-FOO FCHPT STU 
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