
 

Zápisnica č. 07/2017 
zo zasadnutia výboru FOO FCHPT STU dňa 05.09.2017 o 14.00 hod. 

 
 

Prítomní : M. Reháková, E. Smrčková, M. Hadvinová,  A. Ujhelyiová, 
L. Staruch, D. Berkeš 

Za RK :  P. Tarapčík  
 
 
 
Program : 
1. Kontrola plnenia uznesení   
2. Informácie z vyšších orgánov 
3. Rôzne  
 
 
1. Kontrola plnenia uznesenia 

K danému termínu neboli evidované žiadne uznesenia. 
 

2.  Informácie z vyšších orgánov 
 

2.1. Informácie zo zasadnutí Vedenia fakulty v dňoch 20.7.a 22.8.2017. 
 

Predsedníčka FOO M. Reháková informovala členov výboru o hlavných témach zasadnutí: 
 

• na zasadnutí Vedenia fakulty 20.7. bol predložený a schválený harmonogram zasadnutí 
orgánov FCHPT STU na ZS akademického roka 2017/2018; 
• prodekanka M. Bakošová informovala o príprave nových konverzných bakalárskych ŠP 
a nutnosti reakreditácie niektorých inžinierskych ŠP, ktorým končí platnosť. Zároveň predložila 
harmonogram prípravy a podania akreditačných spisov príslušných ŠP; 
• prodekan Ľ. Jelemenský a tajomníčka fakulty A. Michalová informovali o pláne letných 
rekonštrukcií (dokončenie rekonštrukcie WC zariadení v novej budove v bloku A na prvom 
a druhom poschodí, následne v bloku B a C, v bloku D, ďalej informoval o pláne obnovy 
interiéru chodieb na prízemí v starej budove a prístupových chodbách na jednotlivé oddelenia, 
obnova učební v starej budove, montáž nového osvetlenia na spojovacej chodbe,  maľovanie 
miestností CH3 a CH4 a realizácii bezbariérového prístupu do novej budovy fakulty pri 
hlavnom vchode);  
• následne na druhom Vedení fakulty dekan fakulty J. Šajbidor a prodekan A. Gatial predložili 
správu o priebežnom čerpaní rozpočtu a hospodárení fakulty za uplynulé obdobie. Správu 
o výsledkoch hospodárenia pripravil a prezentoval prodekan v spolupráci s vedúcou 
ekonomického oddelenia Mgr. E. Zemanovou;   
• A. Gatial ďalej informoval členov vedenia o prijímacom konaní na postdoktorandské miesta. 
Prihlásilo sa 11 uchádzačov o pracovné miesta, ôsmi uchádzači splnili kritéria, prijatých bolo 
sedem uchádzačov – v súlade s materiálom schváleným AS;  
• tajomníčka fakulty Ing. A. Michalová informovala o vykonanom verejnom obstarávaní na 
klimatizáciu miestnosti č.  154 (zasadačka VR) a dataprojektory do posluchární NB;  
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  2.2. Informácie z vyšších odborových orgánov 
 
• predsedníčka FOO M. Reháková informovala o mimoriadnom zasadnutí rady OZ PŠaV, 
konanom dňa 30.8.2017, na ktorom sa predstavitelia rady odborového zväzu dohodli, že 
memorandum o zmieri nepodpíšu. Tým sa otvorí možnosť ďalšieho vyjednávania 
s predstaviteľmi vlády ohľadom úpravy financovania školstva. Vo vyhlásení Rady zväzu sa 
konštatuje, že rada pozitívne vníma rozhodnutie vlády SR, ktorým sa zvýšili stupnice 
platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve 
a učiteľov vysokých škôl od 1. 9. 2017 o 6 %, ako výsledok dohody medzi zástupcami 
odborového zväzu, ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR a zástupcami ZMOS. 
Uvedená valorizácia je výsledkom početných rokovaní zástupcov zväzu s ministrom školstva 
a zástupcami ZMOS. Zväz bude naďalej presadzovať najmä splnenie Programového 
vyhlásenia vlády Slovenskej republiky ako minimálneho záväzku vlády v otázke platov 
s cieľom dosiahnuť úroveň odmeňovania a spoločenského postavenia pedagogických 
a odborných zamestnancov školstva v súlade s odporúčaniami OECD a požiadavkami zväzu. 
V najbližšom období bude tiež v spolupráci s Konfederáciou odborových zväzov SR 
požadovať riešenie nedostatočného odmeňovanie nepedagogických zamestnancov školstva 
tak, aby ich tarifné platy začínali na úrovni minimálnej mzdy, od ktorej sa budú odvíjať ďalšie 
platové stupne a triedy. V budúcom období budú VVŠ pridelené  finančné prostriedky na 
pokrytie nárokov vyplývajúcich z memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v 
štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zo dňa 1.12. 
2016 na zvýšenie platov nepedagogických zamestnancov na úrovni 2% ich priznaných 
funkčných platov v termíne od 1.9. 2017 do 31.12.2017. Rada zväzu zároveň žiada vládu 
SR, aby pokračovala v každoročnom zlepšovaní stále nedostatočného platového ohodnotenia 
všetkých zamestnancov školstva v súlade s vyjadreniami, že školstvo je pre vládu SR 
prioritou. Podrobné informácie sú dostupné na adrese: https://www.ozpsav.sk/sk/Odborovy-
zvaz.alej. Stupnica platových taríf učiteľov VŠ platná od 1.9.2017 je prílohou zápisnice;   

• ďalej M. Reháková podala informáciu z letného Kolégia rektora, v ktorej uviedla, že  pri 
príležitosti 80. výročia STU sa dňa 19.10.2017 bude konať slávnostný koncert v budove 
Reduty, bližšie informácie sú na webovej stránke STU, prípadne zaznamenané v zápisnici 
z Kolégia rektora STU a dostupné na adrese: http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-
samospravne-organy/kolegium-rektora-stu/zapisnice.html?page_id=2302; 

• slávnostné otvorenie akademického roka 2017/18 sa bude konať 18.9. 2017 o 10.00 h v Aule 
D. Ilkoviča na Mýtnej 36.  
 
 

3. Rôzne 
 
3.1 V-FOO posúdil žiadosti o finančné príspevky: 
 

• V-FOO bola predložená žiadosť A. Koreňovej o poskytnutie finančného príspevku na 
sociálnu výpomoc pri dlhodobej pracovnej neschopnosti; 

 
Uzn. č. 30/2017 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho 
fondu z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti  A. Koreňovej  v zmysle Prílohy č.1 KZ 
2017, časť III, bod 9, vo  výške 1 funkčného platu; 
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• V-FOO bola predložená žiadosť V. Tóthovej o poskytnutie finančného príspevku na 
sociálnu výpomoc pri dlhodobej pracovnej neschopnosti; 
 

Uzn. č. 31/2017 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho 
fondu z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti  V. Tóthovej  v zmysle Prílohy č.1 KZ 
2017, časť III, bod 9, vo  výške 1 funkčného platu; 

 
• V-FOO boli predložené žiadosti  p. Marošovej, p. Fulajtárovej, p. Michálekovej, p. Talla, p. 
Halinkovičovej  o poskytnutie finančného príspevku zo sociálneho fondu na detský letný tábor 
pre školopovinné deti (do 15 r.) vo výške 50.- € na dieťa; 
 

Uzn. č. 32/2017 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho 
fondu p. Marošovej vo výške 50.- € v zmysle KZ 2017, Prílohy č.1, časť III, bod 5; 
  
Uzn. č. 33/2017 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho 
fondu p. Fulajtárovej vo výške 50.- € v zmysle KZ 2017, Prílohy č.1, časť III, bod 5; 
  
Uzn. č. 34/2017 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho 
fondu p. Tallovi vo výške 100.- € v zmysle KZ 2017, Prílohy č.1, časť III, bod 5; 
  
Uzn. č. 35/2017 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho 
fondu p. Michálekovej vo výške 50.- € v zmysle KZ 2017, Prílohy č.1, časť III, bod 5; 
  
Uzn. č. 36/2017 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho 
fondu p. Halinkovičovej vo výške 50.- € v zmysle KZ 2017, Prílohy č.1, časť III, bod 
5; 
 
 

• V-FOO bola predložená žiadosť Ľ. Zaliberu  o poskytnutie finančného príspevku z Fondu 
sociálnej podpory FOO FCHPT pri príležitosti prvého odchodu do dôchodku; 

  
Uzn. č. 37/2017 V-FOO schvaľuje poskytnutie finančného príspevku z Fondu sociálnej 
podpory FOO Ľ Zaliberovi pri príležitosti prvého odchodu do dôchodku vo výške 
100.- €. Príspevok bude vyplatený ku dňu odchodu do dôchodku; 
 

• V-FOO bola predložená žiadosť V. Tóthovej o poskytnutie finančného príspevku z Fondu 
sociálnej podpory FOO na sociálnu výpomoc pri dlhodobej pracovnej neschopnosti; 

 
Uzn. č. 38/2017 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku V. Tóthovej 
z Fondu sociálnej podpory FOO vo výške 170.-€;  
 

 
3.2 Aktuálne informácie FOO 
 
• stretnutie Vedenia fakulty s bývalými zamestnancami FCHPT sa bude tento rok konať 
dňa 7.11.2017 (utorok) o 15.00 h v jedálni FCHPT Chemica na 1. poschodí NB;  
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• písomné informácie týkajúce sa činnosti FOO budú sprístupnené od 18.9.2017 
v novoinštalovanej vývesnej skrinke, ktorá sa nachádza oproti vchodu do študentskej 
jedálne Academica (bývalý bufet) na prízemí NB; 
 
V-FOO opakovane vyzýva úsekových dôverníkov, aby čerpali príspevok na činnosť 
úsekov (10 €/člen) a príspevok na stravu (5 €/člen) za rok 2017 u hospodárky FOO Ing. 
E. Smrčkovej, CSc. Príspevok je možné vyzdvihnúť po dohode cez e-mail 
eva.smrckova@stuba.sk.  
 

 
 
Nasledujúce zasadnutie výboru FOO bude 10. 10. 2017 (utorok) o 14.00 hod. v knižnici 
FOO. 
 
 
Zapísala: M. Hadvinová    Milena Reháková, predsedníčka FOO FCHPT  
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Príloha zápisnice č. 7/2017 
 
 

           OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF UČITEĽOV VYSOKÝCH ŠKÔL 
           (v eurách mesačne) 

 
 
 

Platový 
stupeň 

Počet 
rokov 
praxe 

Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových 
stupňov 

Platová trieda 
9 10 11 12 13 14 

1 do 2 613,5 715 766,5 820 880 950 
2 do 4 637 743 797 853 915 987 
3 do 6 662,5 772,5 828 885 951 1026 
4 do 9 686 800,5 857,5 916,5 985,5 1062,5 
5 do12 710,5 829 888,5 951,5 1020 1100 
6 do 15 735 857,5 917,5 983 1055,5 1138 
7 do 18 758,5 886 950 1016,5 1090,5 1177 
8 do 21 782,5 914 978,5 1048 1127 1215 
9 do 24 807,5 942 1010,5 1081,5 1160,5 1252,5 
10 do 28 831,5 971 1040,5 1114,5 1196 1290,5 
11 do 32 855,5 998 1071,5 1146,5 1231,5 1328,5 
12 nad 32 880 1028 1100,5 1179,5 1266 1366,5 
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