
 

Zápisnica č. 07/2018 
zo zasadnutia výboru FOO FCHPT STU dňa 22.06.2018 o 11.00 hod. 

 
 

Prítomní: M. Reháková, E. Smrčková, M. Hadvinová, D. Berkeš, A. Ujhelyiová 
Za RK:  P. Tarapčík  
Ospravedlnený: L. Staruch  
 
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 22.5. a 19.6.2018.  
 
Predsedníčka FOO M. Reháková informovala členov výboru o najdôležitejších bodoch zasadnutí: 
 
• na májovom zasadnutí Vedenia fakulty prodekan A. Gatial spolu s prizvaným J. Dzivákom 
informovali o rozpočtových výdavkoch spojených s činnosťou Slovenskej chemickej knižnice (SCHK) 
za uplynulé obdobie roka 2018. Ďalej prodekan A. Gatial informoval o stave napĺňania databázy 
publikačných výstupov za uplynulých 5 mesiacov; 
• A. Ujhelyiová v zastúpení predsedníčky FOO M. Rehákovej informovala o plnení Kolektívnej zmluvy 
za prvý polrok 2018; 
• na druhom zasadnutí vedenia dekan fakulty J. Šajbidor predložil Hodnotiacu správu o činnosti 
vedenia FCHPT za uplynulé obdobie. Navrhol harmonogram zasadnutí orgánov FCHPT STU na zimný 
semester (ZS) akademického roka 2018/19. Ďalej informoval členov vedenia o postupe implementácie 
GDPR na STU a z toho vyplývajúcich úloh pre našu fakultu v oblasti ochrany osobných údajov 
zamestnancov; 
• na zasadnutie vedenia bola prizvaná pracovníčka projektového strediska S. Karatini, ktorá je 
zodpovedná za oblasť CO na fakulte. V spolupráci s tajomníčkou fakulty. A. Michalovou predložili 
správu o odpočte a priebežnom postupe pri plnení úloh v oblasti Civilnej ochrany (CO) na fakulte. P. 
tajomníčka ďalej uviedla, že sa pripravuje školenie zo zásad poskytovania prvej pomoci, na ktorom sa 
zúčastnia vybraní zamestnanci z jednotlivých pracovísk fakulty;   
• informácie z pedagogiky uviedla prodekanka M. Bakošová. Predložila správu o celoživotnom 
vzdelávaní a mobilitách učiteľov a študentov za prvý polrok 2018. Informovala, že v tomto školskom 
roku sa uskutočnilo 14 akreditovaných kurzov, na ktorých sa vzdelávalo 110 účastníkov, 26 
neakreditovaných kurzov (600 účastníkov) a 12 našich učiteľov pôsobilo vo vzdelávaní na univerzite 3. 
veku. Do programu ERASMUS sa zapojilo 7 našich zamestnancov, 42 študentov a prijatých zo 
zahraničia bolo 47 študentov. Ďalej informovala o výsledkoch 1. kola prijímacích pohovorov na  
štúdium  FCHPT v školskom roku 2018/2019. Uviedla počty prihlásených študentov na bakalárske 
(685), inžinierske (358) a doktorandské štúdium (59). Druhé kolo prijímacích pohovorov na Bc. 
štúdium sa uskutoční začiatkom augusta (10.8.2018). Informovala o výsledkoch ankety absolventov 
inžinierskeho štúdia;  
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2.2 Informácie z vyšších odborových orgánov 
 
• predsedníčka UOO A. Ujhelyiová informovala o vyjednávaní pri tvorbe stupnice platových taríf 
zamestnancov pracujúcich vo verejnej správe (nepedagogických pracovníkov fakulty), ktorá 
zohľadňuje výšku zákonom stanovenej minimálnej mzdy. Ďalej informovala o ďalšom postupe 
navýšenia platov pre pedagogických pracovníkov školstva od 1.1.2019.   
• predsedníčka UOO referovala o hlavných bodoch zasadnutia Kolégia rektora, z ktorého zápisnica je 
na adrese:  
http://www.stuba.sk/sk/stu/akademicke-a-samospravne-organy/kolegium-rektora-
stu/zapisnice.html?page_id=2302;  
 

3. Rôzne 
3.1 Dňa 28.6.2018 (štvrtok) sa uskutoční stretnutie Vedenia fakulty s pracovníkmi, ktorí v 1. polroku r. 
2018 dosiahli pracovné alebo životné jubileum. Stretnutie pripravuje Vedenie FCHPT v spolupráci 
s odborovou organizáciou;   
 
3.2 Členovia výboru FOO navrhli, aby na najbližšie zasadnutie výboru bola pozvaná tajomníčka fakulty 
A. Michalová a to najmä za účelom diskusie k záležitostiam, ktoré súvisia s BOZP a preventívnymi 
prehliadkami;  

 
•Uzn. č. 27/2018 V-FOO poveruje predsedníčku M. Rehákovú, aby pozvala tajomníčku 
fakulty A. Michalovú na najbližšie zasadnutie výboru FOO;  

 
3.3 Žiadosti o finančné príspevky: 
 

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

• Uzn. č. 28/2018 V-FOO schvaľuje poskytnutie finančného príspevku z Fondu sociálnej 
podpory FOO O. Holej pri príležitosti prvého odchodu do dôchodku vo výške 100.- €. 
Príspevok bude vyplatený ku dňu odchodu do dôchodku; 
 

• V-FOO boli predložené žiadosti  S. Lazovskej, A. Michálekovej, J. Maroszovej, D. Tomesovej  
o poskytnutie finančného príspevku zo sociálneho fondu na detský letný tábor pre školopovinné 
deti (do 15 r.) vo výške 50.- € na dieťa; 
 

Uzn. č. 29/2018 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho fondu S. 
Lazovskej vo výške 50.- € v zmysle KZ 2018, Prílohy č.1, časť III, bod 5; 
  
Uzn. č. 30/2018 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho fondu A. 
Michalekovej vo výške 100.- € / 2 deti v zmysle KZ 2018, Prílohy č.1, časť III, bod 5; 
  
Uzn. č. 31/2018 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho fondu J. 
Maroszovej vo výške 90.- € / 2 deti v zmysle KZ 2018, Prílohy č.1, časť III, bod 5; 
  
Uzn. č. 32/2018 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho fondu D. 
Tomesovej vo výške 50.- € v zmysle KZ 2018, Prílohy č.1, časť III, bod 5; 
  
 

• V-FOO bola predložená žiadosť A. Švecovej o poskytnutie finančného príspevku zo sociálneho 
fondu na regeneráciu bezplatným darcom krvi; 
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Uzn.č. 33/2018 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho fondu A. 
Švecovej na regeneráciu bezplatným darcom krvi, plazmy a krvných derivátov po dosiahnutí 
5 odberov a navrhuje  výšku 70.- € v zmysle KZ 2018, Prílohy č.1, časť III, bod 11; 
 
Uzn. č. 34/2018 Výbor FOO súhlasí s vyplatením finančnej čiastky 530.- € poskytnutej 
formou paušálnych náhrad za 1. polrok členom výboru, revíznej komisie a O. Vaculovej 
ako správkyni knižnice FOO; 
 

• V-FOO bola postúpená žiadosť o finančný príspevok zamestnancom pri ich pracovnom jubileu 
v súlade s KZ 2018, časť III, pís. B, bod 4; 
 

Uzn. č. 35/2018 Výbor FOO súhlasí s vyplatením príspevku na individuálnu regeneráciu 
duševných a fyzických síl vo výške 15 % z tarifného platu 13 zamestnancom FCHPT 
STU, ktorí v I. polroku  2018 dosiahli pracovné jubileum (40, 35, 30 alebo 25 rokov) a to 
menovite: Ačai P., Bobrík M., Karovičová J., Kovács A., Kovár V., Labuda J., Lokaj J., 
Májek P., Rapta P., Šmogrovičová D., Šurina I. 
 
Uznesenie je v súlade s KZ 2018, časť III, pís. B, bod 4. Finančná odmena bude 
vyplatená z fondu odmien dekana. Celková suma činí 2 250.- €. 
 

3.4 Vzhľadom na dovolenkové obdobie bol vypracovaný harmonogram služieb členov V-FOO 
počas letných prázdnin 2018:  

 
Týždeň Meno 

02.7. – 06.7.2018 D. Berkeš 
09.7. – 13.7.2018 M. Reháková  
16.7. – 20.7.2018 M. Hadvinová 
23.7. – 27.7.2018 A. Ujhelyiová 
30.7. – 03.8.2018 E. Smrčková 
06.8. – 10.8.2018 E. Smrčková (len e-mail, mimo FCHPT) 
13.8. – 17.8.2018 M. Reháková (len e-mail, mimo FCHPT) 
20.8. – 24.8.2018 M. Reháková 
27.8. – 31.8.2018 D. Berkeš 

V prípade potreby kontaktujte príslušného člena na e-mail alebo pracovný telefón – klapku, uvedený 
v telefónnom zozname zamestnancov, resp. v AIS. 
 
 
 
Nasledujúce zasadnutie výboru FOO bude pravdepodobne 4. 9. 2018 (utorok) o 14.00 hod. 
v knižnici FOO. 
 

 
Zapísala: M. Hadvinová  Milena Reháková, predsedníčka FOO FCHPT  
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