
Zápisnica . 4/2015
Zo zasadnutia výboru FOO FCHPT STU d a 5.5.2015 o 14.30 hod.

Prítomní: D. Berkeš,  E. Smr ková,  M. Reháková, L. Staruch,  A. Ujhelyiová.
 (83 %)

Ospravedlnení: M. Hadvinová
Za RK FOO: J. Stopka

Program:

1. Kontrola plnenia uznesení
2. Informácie z vyšších orgánov
3. Rôzne

1. Kontrola plnenia uznesení

Uzn. . 30/2015 Výbor FOO podporuje návrh vytvorenia pôži kového fondu pre mladých pracovníkov. O
alšom  postupe  jeho  realizácie  (vypracovaní  zásad  tvorby,  poskytovania  a erpania

pôži kového fondu) rozhodne po predložení prvého  konkrétneho  návrhu. Pri jeho  tvorbe
bude FOO nápomocná zabezpe ením právneho poradenstva prostredníctvom odborníkov
z OZ PŠaV. Prípadný alší postup implementácie bude predmetom rokovaní o Špecifickom
doplnku KZ na r. 2015. Splnené.

Uzn. . 31/2015 Výbor FOO poveruje predsední ku M. Rehákovú, aby sa po podpise Kolektívnej zmluvy
STU zú astnila vyjednávania o Špecifickom doplnku ku KZ na r. 2015 medzi Vedením
FCHPT a V-FOO FCHPT. Priebežne plnené. KZ STU je erstvo podpísaná (28.4.)
a rokovania o Špecifickom doplnku sa môžu dov ši  v krátkom ase.

Uzn.  .  32/2015  Výbor  FOO  poveruje  predsední ku  M.  Rehákovú  prípravou  zoznamu
prihlásených a obsadenia  termínov  v súlade  s požiadavkami  realizátora  preventívnych
onkologických  prehliadok (OUSA) a komunikáciou s realizátorom po as konania týchto
prehliadok. Priebežne plnené. Predsední ka V FOO informovala výbor o realizácii tohto
uznesenia a priebehu preventívnych  onkologických  prehliadok.

2. Informácie z vyšších orgánov

M. Reháková informovala lenov V FOO, že kolektívne vyjednávanie o KZ bolo úspešne zav šené a bola
podpísaná KZ STU. Okrem niektorých pozitívnych bodov boli vo výbore diskutované aj úlohy, ktoré
sa nepodarilo presadi  ako napr. navýšenie ceny stravného v prípade gastrolístkov. KZ STU je
uverejnená na stránke FCHPT http://www.fchpt.stuba.sk/docs//odbory/KZ_STU_2015_scan.pdf

Informácie z ostatného zasadnutia V UOO (13.4.2015) podala A. Ujhelyiová. V d och 7.-9.10 je
plánované plénum OZ PŠaV, ktorého sa zú astní viacero lenov UOO STU a následne v novembri
2015 sa bude kona zjazd KOZ.

M. Reháková oboznámila lenov V FOO o prerokovávaných otázkach z ostatného zasadnutia vedenia
a kolégia fakulty (14.4.2015): o rozdelení mzdových prostriedkov, o stave prác na vedeckom parku,
stave verejného obstarávania na prístroje a o termíne za atia prác na prestavbe laboratórií, ktorú bude
realizova  ITES Vranov nad Top ou a alších dôležitých otázkach chodu fakulty.
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Informovala zárove , že diskusia z našej konferencie oh adom bezbariérového vstupu našla ohlas  vo
vedení. Pani prodekanka Bakošová navrhla presunú as  prostriedkov ur ených na prácu so
študentmi so špeciálnymi požiadavkami na tento ú el.
Hlavným bodom rokovania kolégia dekana bol návrh na obsadenie pracovných miest a organiza ných
zmenách na jednotlivých ústavoch. Dekan fakulty predloží tento návrh v definitívnej podobe
riadite om ústavov do 20.4.2015, následne o akáva pripomienky, ktoré budú zapracované a materiál
bude schválený na zasadnutí Akademického senátu d a 19.5.2015.

3. Rôzne

3.1. M. Reháková informovala, že na onkologické preventívne prehliadky je tohto roku prihlásených
zatia  35 pracovníkov fakulty. as  prihlásených už prehliadky absolvovala, sú menšie problémy
s organizáciou termínov na ergometrii, ktoré sú pride ované dodato ne, mimo termínu prehliadky.

3.2. Informácia z odborového úseku na TPO. Pracovníci tohto úseku nemajú dostato ný prístup
k elektronickým verziám zápisníc. V FOO sa rozhodol situáciu rieši  tla enou verziou, ktorá bude
distribuovaná úsekovému dôverníkovi.

Uzn. . 33/2015 Výbor FOO poveruje tajomníka V FOO zabezpe  doru enie tla enej verzie zápisnice
úsekovému dôverníkovi TPO.

Nasledujúce zasadnutie výboru FOO bude v utorok  2.6.2015 o 14.00 hod. v knižnici FOO.

Milena Reháková
Zapísal: D. Berkeš  predseda V FOO FCHPT STU




