
 

Zápisnica č. 05/2018 
zo zasadnutia výboru FOO FCHPT STU dňa 10.4.2018 o 14.00 hod. 

 
Prítomní : M. Reháková, E. Smrčková, M. Hadvinová,  A. Ujhelyiová, D. Berkeš 
  L. Staruch  
Za RK :  J. Stopka 
 
Program : 
1. Kontrola plnenia uznesení   
2. Informácie z vyšších orgánov 
3. Rôzne  
 
1. Kontrola plnenia uznesení  

 
Uzn. č. 22/2018 V-FOO ukladá L. Staruchovi zistiť spôsob, ktorým by bolo umožnené 
stravovanie nepracujúcich dôchodcov v jedálni FCHPT Academica vrátane objednávania 
jedál;  
Požiadavka je v štádiu riešenia. Zatiaľ je možné dohodnúť sa s prevádzkarkou jedálne 
na rezervácii obedov  na týždeň vopred. 

 
2. Informácie z vyšších orgánov 

 
2.1. Informácie z Vedenia fakulty dňa 3.4.2018  
 
Predsedníčka FOO M. Reháková informovala členov výboru o hlavných bodoch zasadnutia: 

 
• na zasadnutí Vedenia fakulty dekan fakulty J. Šajbidor informoval o návrhu delenia dotačných 
prostriedkov STU na rok 2018. Rozdelenie finančných prostriedkov na jednotlivé pracoviská fakulty je 
vykonávané na základe platných kritérií pre hodnotenie pedagogických a vedecko-výskumných 
výkonov jednotlivých ústavov. Návrh novelizácie týchto pravidiel je v štádiu diskusie na úrovni 
riaditeľov ústavov a finálny materiál predloží dekan Akademickému senátu (AS) FCHPT na schválenie 
na májové zasadnutie; 
• prodekan Ľ. Jelemenský podal informácie o plnení ukazovateľov projektu „Rekonštrukcia, 
modernizácia a aktivity učebno-výcvikového zariadenia Vyhne. Informoval o využití objektu a  
poskytovaných službách na školiace účely za uplynulé obdobie; 
• prodekan Jelemenský na zasadnutí vedenia fakulty ďalej predložil správu o propagácii našej 
fakulty doplnenú o finančnú analýzu. Ohlasy na kampaň na propagáciu štúdia vrátane webovej 
stránky www.najlepsiaskola.sk sú doteraz pozitívne;  
• v rôznom prodekanka M. Bakošová informovala  o priebežnom počte podaných prihlášok na 
bakalárske štúdium  v školskom roku 2018/2019, termín uzávierky prihlášok je však až 30.4.2018; 
• prodekan A. Gatial a prodekanka M. Bakošová predložili návrh inovovaných kritérií pre 
hodnotenie pedagogických a vedecko-výskumných výkonov. Materiál sa predkladá riaditeľom 
ústavov na pripomienkovanie, po zapracovaní pripomienok, materiál bude predložený na 
schválenie AS FCHPT.  
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2.2. Informácie zo zasadnutia výboru  UOO STU dňa 9.4.2018 
 
Predsedníčka UOO A. Ujhelyiová informovala o hlavných bodoch zasadnutia: 
 
• zasadnutí Rady OZPŠaV konaného dňa 22.3.2018, na ktorom bol prerokovávaný Návrh 
rozpočtu na rok 2018. Ďalej informovala o zasadnutí výboru ZVŠaPRO OZPŠaV, kde 
predseda OZPŠaV P. Ondek tlmočil prísľub predsedu parlamentu A. Danka o navýšení platov 
o 6% pre pedagogických zamestnancov od septembra 2018. Zároveň informoval, že KOZ 
očakával vypracovanie návrhu stupnice platových taríf zamestnancov  pracujúcich vo verejnej 
správe (nepedagogických pracovníkov fakulty), ktoré by mali zohľadňovať výšku zákonom 
stanovenej minimálnej mzdy do 30.3.2018, ale zatiaľ sa tak nestalo. Ďalej informovala o 
zasadnutí Snemu KOZ, z ktorého hlavným výstupom bolo uznesenie týkajúce sa práve nových 
tabuliek tarifných platov zamestnancov verejnej a štátnej správy; 
•  predsedníčka FOO M. Reháková ďalej informovala členov výboru o príprave Špecifického 
doplnku FCHPT ku KZ STU na rok 2018. Predložené návrhy členov výboru boli zapracované 
do textu doplnku a materiál je pripravený k rokovaniu a následne k podpisu zmluvy (k podpisu 
Špecifického doplnku došlo 17.4.2018);  
Plné znenie celej  KZ STU pre rok 2018, ktorá bola podpísaná 16.3. a nadobudla účinnosť dňa 
21.3.2017, ako aj Špecifický doplnok FCHPT ku KZ STU sú zverejnené na stránke FCHPT:  
http://www.fchpt.stuba.sk/sk/fakulta/odborova-organizacia-fchpt-
stu/dokumenty.html?page_id=2966 
• V ďalšom bode A. Ujhelyiová tlmočila hlavné informácie z kolégia  rektora. Podrobnejšie 
o bodoch programu Kolégia a jeho záveroch možno nájsť na stránke: 
http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/kolegium-rektora-
stu/zapisnice.html?page_id=2302 

   
 

3. Rôzne 
 
3.1.V-FOO posúdil žiadosti o finančné príspevky 
 
V-FOO bola predložená žiadosť A. Maťašovského o poskytnutie finančného príspevku na 
sociálnu výpomoc mladým zamestnancom zo sociálneho fondu pri kúpe bytu; 
 

Uzn. č. 23/2018 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo 
sociálneho fondu pri kúpe bytu v zmysle KZ 2018, Prílohy č.1, časť III, bod 3/b A. 
Maťašovskému a odporúča výšku príspevku 700.-€. Žiadosť postupuje na 
posúdenie sociálnej komisii, ktorá zasadne na konci novembra 2018.  

 
 
 
Nasledujúce zasadnutie výboru FOO bude v utorok 15.5.2018 o 14.00 hod. v knižnici FOO. 
 
 
 
Zapísala: M. Hadvinová             Milena Reháková, predsedníčka FOO FCHPT 
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