
 

Zápisnica č. 02/2018 
 

zo zasadnutia výboru FOO FCHPT STU dňa 23.01.2018 o 14.00 hod. 
 

 
Prítomní:  M. Reháková, E. Smrčková, M. Hadvinová, A. Ujhelyiová, L. Staruch 
Ospravedlnený: D. Berkeš 
Za RK : P. Tarapčík 

 
Program: 

1. Kontrola plnenia uznesení   
2. Príprava výročnej konferencie FOO FCHPT STU 
3. Informácie z vyšších orgánov 
4. Rôzne  
 
1. Kontrola plnenia uznesení  
 
Uzn.č. 01/2018 až č. 09/2018 týkajúce sa materiálneho a technického zabezpečenia Výročnej 

konferencie FOO FCHPT sú splnené 
Uzn. č. 10/2018 Výbor FOO ukladá M. Rehákovej predložiť výboru FOO Správu o činnosti 

výboru FOO za rok 2017 a rámcový plán činnosti na rok 2018. Splnené 
Uzn. č. 11/2018 Výbor FOO ukladá E. Smrčkovej predložiť výboru FOO Správu o 

hospodárení výboru FOO za rok 2017. Splnené 
Uzn. č. 12/2018 Výbor FOO ukladá E. Smrčkovej vypracovať návrh rozpočtu FOO na rok 

2018 a tento predložiť výboru FOO. Splnené 
Uzn.č. 13/2018 Výbor FOO odporúča revíznej komisii FOO oboznámiť výbor FOO so 

Správou revíznej komisie FOO za rok 2017. Splnené 
Uzn. č. 14/2018 Výbor FOO ukladá M. Rehákovej zabezpečiť informácie o čerpaní SF za rok 

2017. Termín sa presúva na 29.1. 
Uzn. č. 15/2018 Výbor FOO ukladá M. Hadvinovej zabezpečiť prípravu písomných materiálov 

k výročnej konferencii FOO FCHPT. Splnené 
 Uzn. č. 16/2018 Výbor FOO ukladá M. Rehákovej predložiť Vedeniu FCHPT návrh na 

realizáciu preventívnych onkologických prehliadok v r. 2018. Splnené  
 
 
2. Príprava výročnej konferencie FOO FCHPT STU 

 
• výbor FOO sa na zasadnutí zaoberal kontrolou prípravy konferencie FOO 
FCHPT, zabezpečenia technických a písomných materiálov a organizačnými detailmi; 
• predsedníčka M. Reháková predložila výboru Program konferencie a Programové ciele 
fakultnej odborovej organizácie na rok 2018. V-FOO schválil materiály bez pripomienok. Ďalej 
predložila koncepciu správy o činnosti a informovala členov výboru FOO o čerpaní sociálneho 
fondu  FCHPT k 30.11.2017. Výbor FOO odporučil správu predložiť konferencii FOO bez 
pripomienok; 
• hospodárka FOO E. Smrčková predložila výboru Správu o hospodárení za rok 2017 a návrh 
rozpočtu na rok 2018, výbor FOO súhlasí s predloženými materiálmi bez pripomienok 
a odporúča na schválenie konferenciou FOO; 
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• predseda revíznej komisie P. Tarapčík predložil Správu o činnosti Revíznej komisie (RK) za 
rok 2017. Kontrola hospodárenia a správy majetku odborovej organizácie bola vykonaná 
18.1.2018 a bola prijatá V-FOO bez pripomienok; 
 
 
3. Informácie z vyšších orgánov 

  • predsedníčka M. Reháková informovala členov výboru o materiáli, týkajúcom sa personálnych 
otázok a vekovej štruktúry fakulty, ktorý predložil dekan fakulty na zasadnutí vedenia 
16.1.2018. Členovia výboru sa s predloženým materiálom oboznámili a odporučili jeho 
dopracovanie a následné predloženie Kolégiu dekana a Akademickému senátu; 

 
• predsedníčka  uviedla, že termín konania konferencie UOO STU bude dňa 20.2.2018 na 
Fakulte architektúry STU o 13.00 hod, č. m. 119. Za FOO FCHPT úsekoví dôverníci navrhli 
17 delegátov a 3 náhradníkov, ktorí budú schválení konferenciou FOO FCHPT. Ďalej výbor 
UOO posúdil predložené návrhy na ocenenie za prácu v odboroch a navrhol oceniť za našu 
FOO D. Berkeša; 
 
Uzn. č. 17/2018  V-FOO navrhuje oceniť člena výboru FOO Dušana Berkeša na výročnej 

konferencii UOO za dlhoročnú prácu tajomníka vo výbore FOO FCHPT 
a aktívnu činnosť v rámci fakultnej i univerzitnej odborovej organizácie; 

 
4. Rôzne  
 
 

4.1 Schválenie žiadosti o finančný príspevok 
  

• V-FOO bola predložená žiadosť M. Šorala o poskytnutie finančného príspevku zo sociálneho   
fondu pri narodení dieťaťa; 
 
Uzn. č. 18/2018 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho fondu pri 

narodení dieťaťa M. Šoralovi v zmysle KZ 2017, Príloha č.1, časť III, bod 4/a. 
V-FOO a navrhuje výšku príspevku 400.- €;  

 
 • V-FOO FCHPT bola doručená  prihláška I. Puškárovej za nového člena odborov. Výbor FOO 

berie na vedomie a súhlasí s prijatím p. I. Puškárovej za člena odborov od 1.1.2018; 
 

 
 
 Nasledujúce zasadnutie výboru FOO bude v utorok 13.2.2018 o 14.00 hod. v knižnici FOO; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: M. Hadvinová   Milena Reháková 
  predsedníčka FOO  
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