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 Zápisnica .6/2015
Zo zasadnutia výboru FOO FCHPT STU d a 02.06.2015 o 14.00 hod.

Prítomní: M. Reháková, L. Staruch, A. Ujhelyiová, M. Hadvinová
Ospravedlnení : E. Smr ková, D. Berkeš

Program:
1. Kontrola uznesení
2. Informácie z vyšších orgánov
3. Návrh znenia Špecifického doplnku ku KZ STU
4. Rôzne

1. Kontrola uznesení

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

2. Informácie z vyšších orgánov

2.1 Informácie z Vedenia a Kolégia dekana d a 12.5.2015 a 2.6.2015

Predsední ka V-FOO M. Reháková informovala o hlavných bodoch zasadnutí:

• hlavným bodom prvého zasadnutia Vedenia bola kontrola plnenia Kolektívnej zmluvy
FCHPT STU za uplynulé obdobie. Kolektívna zmluva sa vyhodnocuje raz ro ne. Návrh bol
vypracovaný Ing. Žúborom v spolupráci s FOO a predložený prodekanom fakulty  prof.
Jelemenským a predsední kou FOO doc. Rehákovou na pripomienkovanie. Materiál bol
prerokovaný, schválený a postúpený kvestorovi STU a predsedovi UOO STU.
• prod. Jelemenský informoval o kontrolnom dni na stavebných zatep ovacích prácach NB
FCHPT. Na základe kontroly z MŠ SR d a 29.4.2015 boli stavebné práce na NB pozastavené,
pokra uje sa len na nevyhnutných dokon ovacích prácach.
• prod. Gatial a p. Zemanová predložili materiál o hospodárení fakulty za  rok 2014.
Informovali o vynaložených finan ných prostriedkoch na rekonštrukciu budovy vo Vyhniach
a starej budovy FCHPT 6. poschodie. Informovali o personálnom vybavení projektového
strediska. Prebehla informácia o výberovom konaní na prístroje obstarávané v rámci UVP.

Na druhom zasadnutí Vedenia (2.6.2015) prof. Gatial predložil na pripomienkovanie materiál
týkajúci sa obsadzovania postdoktorandských miest. Navrhuje sa v om, aby pri hodnotení
uchádza ov sa udával percentuálny podiel na publikáciách. Vyzval aby sa publikácie do
systému nahlasovali priebežne po as roka.
• prod. Bakošová predložila materiál o podmienkach prijatia na štúdium pre školský rok
2016/2017. Po et prijatých uchádza ov o štúdium na fakulte v šk. r. 2015/16 v 1. kole, je nižší
ako minulý šk. r. (asi o 11%), je vyhlásené aj 2. kolo prijímacích skúšok. alej p. prodekanka
zverejnila presný harmonogram promócií a imatrikulácie v budúcom šk. r. Informovala,
že Študentská vedecká konferencia sa bude kona  11.11.2015, výstupný materiál z konferencie
bude recenzovaný zborník. Navrhla, aby sa zvýšila iastka odmien pre ví azné práce
(100/75/50 €). Na druhom zasadnutí vedenia informovala o klube Sokrates, zo strany
študentov je nezáujem o aktivity a angažovanos  v klube. alej informovala o po te



2

prihlásených študentov na všetky tri stupne štúdia. Výsledky novej akreditácie by mala by
zverejnené do 20.9.2015.
• tajomník fakulty Ing. Žúbor na zasadnutí Vedenia predložil návrh, aby sa podnikate ská
innos  sa vyplácala formou odmeny (nie na dohodu), prináša to viac výhod ako doteraz a

zníži sa chybovos  v systéme prihlasovania v sociálnom systéme. Návrh je potrebné právne
preveri .

Predsední ka FOO informovala, že do 10.5.2015 bol termín pripomienkova  predložené
návrhy Stanov OZPaVŠ. P. Bachratá v rámci UOO STU predložila pripomienky
k predkladaným stanovám, konštatovala, že niektoré pôvodne navrhnuté zmeny neprinášajú
pozitívne zmeny pre lenov odborov, skôr naopak.

alej informovala o:
• absolvovaní a ukon ení onkologických prehliadok zamestnancov FCHPT v onkologickom
ústave v Bratislave
• termíne stretnutia jubilantov pri príležitosti životného a pracovného výro ia v Modrom
salóniku d a 25.6.2015 o 13.00 h.
• oznámila že z dôvodu rekonštrukcie budovy bude podate a FCHPT pres ahovaná do
náhradných priestorov oproti sekretariátu dekana.

3. Návrh znenia Špecifického doplnku ku KZ STU

Zasadnutie V-FOO sa zaoberalo predloženým návrhom Špecifického doplnku FCHPT a navrhuje
zapracovanie nasledovných zmien:
V druhej asti KZ lánok III. bode 2 zmena znenia bodu 2:

2. Zamestnávate  poskytne zamestnancom príspevok 170 € na hradenie asti nákladov na
preventívnu onkologicko-kardiovaskulárnu prehliadku v Onkologickom ústave sv. Alžbety.

V prílohe Zásady poskytnutia príspevkov zo sociálneho fondu zamestnancom FCHPT na kúpe nú a
rehabilita nú starostlivos  a na sociálnu pomoc zamestnancov v zmysle Špecifického doplnku KZ
2015 doplnenie asti A. Poskytnutie príspevku pod a lánku III, bod 1 a 2 o bod 3

3. Celkový príspevok pre jedného zamestnanca poskytnutý pod a lánku III, bod 1 a 2 môže
dosiahnu  maximálne sumu 170 € raz za 3 roky a bude schva ovaný sociálnou komisiou FCHPT
ku d u 30. 11. 2015.

Aktualizácia asti B. Poskytnutie príspevku na sociálnu pomoc mladým zamestnancom do 35 rokov,
bod 1:

1. Sociálna pomoc mladým zamestnancom do 35 rokov v sociálnej núdzi sa vz ahuje na
zamestnancov, ktorých priemerný mesa ný príjem nepresiahne priemernú nominálnu mesa nú
mzdu zamestnanca v hospodárstve SR za kalendárny rok 2014 (858,- € - údaj Štatistického úradu
SR). Príjem musí by  preukázaný da ovým priznaním. V prípade manželského páru, zárobok
manželov nepresiahne dvojnásobok uvedenej sumy (1 716,- €).

Preformulovanie asti B. Poskytnutie príspevku na sociálnu pomoc mladým zamestnancom do 35
rokov, bod 2:

2. Žiadate  o príspevok na sociálnu pomoc mladým zamestnancom do 35 rokov predloží písomnú
žiados  a potrebné doklady k žiadosti:
a. v sociálnej núdzi – dôvod sociálnej núdze a da ové priznanie alebo doklad o výške príjmu,
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b. pri zakúpení bytu – potvrdenie o zakúpení bytu, potvrdenie banky o pôži ke preukazujúce
vlastnícky vz ah k danej nehnute nosti, da ové priznanie alebo doklad o výške príjmu,

c. pri narodení die a – rodný list die a,
d. pri uzavretí prvého manželstva – sobášny list.

Vyjednávanie sa uskuto ní v termíne do 23.6., kedy bude na Vedenie FCHPT predložený
(definitívny) materiál.

4. Rôzne

Zasadnutie V-FOO sa zaoberalo predloženými návrhmi :

V-FOO bola predložená žiados  P. Šimona o poskytnutie finan ného príspevku zo sociálneho fondu
a fondu sociálnej podpory pri úmrtí manželky.

Uzn. . 34/2015 Výbor FOO súhlasí s poskytnutím finan ného príspevku zo sociálneho fondu P.
Šimonovi v zmysle Kolektívnej zmluvy, Príloha I, as  III., bod 7, vo výške 350 €.

Uzn. . 35/2015 Výbor FOO súhlasí s poskytnutím finan ného príspevku z Fondu sociálnej podpory
FOO P. Šimonovi vo výške 100 €.

V-FOO bola predložená žiados  M. Ferenczovej o poskytnutie finan ného príspevku zo sociálneho
fondu  a fondu sociálnej podpory pri príležitosti prvého odchodu do dôchodku.

Uzn. . 36/2015 V-FOO schva uje poskytnutie finan ného príspevku z Fondu sociálnej rezervy FOO
FCHPT M. Ferenczovej pri príležitosti prvého odchodu do dôchodku vo výške 100.- €.

V-FOO bola predložená žiados  Z. Hajdúchovej o poskytnutie finan ného príspevku zo sociálneho
fondu  a fondu sociálnej podpory pri narodení die a.

Uzn. .37/2015 V-FOO súhlasí s poskytnutím finan ného príspevku pri narodení die a Z.
Hajdúchovej v zmysle Prílohy .1 KZ 2014, as  III, bod 3/b. V-FOO odporú a výšku
príspevku 500.- €.

Uzn. . 38/2015 Výbor FOO súhlasí s vyplatením finan nej iastky  530.- € poskytnutej formou daru
lenom výboru, revíznej komisie a O. Vaculovej za starostlivos  o knižnicu.

Nasledujúce zasadnutie výboru FOO sa uskuto ní od 1.-3.7.2015 pod a dohody a vzh adom na
povinnosti lenov V-FOO.

Zapísala: M. Hadvinová M. Reháková
predseda V FOO FCHPT STU


