
 

Zápisnica č. 09/2017 
zo zasadnutia výboru FOO FCHPT STU dňa 31.10.2017 o 13.00 hod. 

 
 
Prítomní :   M. Reháková, M. Hadvinová,  A. Ujhelyiová, E. Smrčková 
Za RK :    P. Tarapčík  
Ospravedlnení :  L. Staruch, D. Berkeš 
 
  
Program : 
1. Kontrola plnenia uznesení   
2. Informácie z vyšších orgánov 
3. Organizačné zabezpečenie stretnutia bývalých zamestnancov fakulty FCHPT 
4. Rôzne  
 
1. Kontrola plnenia uznesení 

Uzn. č. 46/2017 V-FOO poveruje M. Rehákovú predložiť vedeniu fakulty 
požiadavku na zvolanie komisie BOZP; Splnené.  
 
Uzn. č. 47/2017 V-FOO poveruje M. Rehákovú predložiť vedeniu fakulty 
požiadavku na zvolanie stravovacej komisie. Splnené. Vedenie komisie hľadá 
spoločný termín na uskutočnenie zasadnutia v mesiaci november; 

  
Uzn.č. 48/2017 V-FOO poveruje E. Smrčkovú vypracovať štatistický výkaz stavu 
členskej základne za FOO FCHPT pre rok 2017. Splnené; 
 
Uzn.č. 49/2017 V-FOO poveruje M. Hadvinovú aktualizáciou adresára bývalých 
zamestnancov FCHPT a administratívnou prípravou stretnutia dôchodcov. 
Splnené;  
 
Uzn. č. 50/2017 V-FOO poveruje M. Rehákovú a L. Starucha organizačným a 
materiálnym zabezpečením stretnutia. Splnené; 
 

2.  Informácie z vyšších orgánov 
 

 2.1 Informácie zo zasadnutia Akademického senátu FCHPT STU 24.10.2017. 
 

Predsedníčka FOO M. Reháková informovala členov výboru, že prorektor  O. Moravčík a 
M. Belko na zasadnutí AS FCHPT STU informovali o stave príprav projektu Zlepšenie 
univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách -  
Advancing University Capacity and Competence in Research, Development a Innovation 
(„ACCORD“), podávaného v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A 
INOVÁCIE pre programové obdobie 2014 – 2020; 
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3. Organizácia stretnutia bývalých zamestnancov FCHPT STU  
 
Výbor FOO na svojom zasadnutí prejedával organizačné zabezpečenie akcie spoločenského 
stretnutia bývalých zamestnancov fakulty FCHPT STU: 
Vedenie FCHPT v spolupráci s odborovou organizáciou organizuje aj tento rok 
spoločenské stretnutie bývalých zamestnancov FCHPT. Organizačné zabezpečenie 
stretnutia bývalých zamestnancov fakulty je v kompetencii odborov. Stretnutie sa 
uskutočňuje v termíne 7.11.2017 (utorok) o 15.00 h v jedálni FCHPT Chemica na 
1.poschodí NB. Občerstvenie zabezpečuje firma Delikanti. Bližšie informácie boli uvedené 
v novoinštalovanej vývesnej skrinke pri jedálni Academica na prízemí NB a   
prostredníctvom elektronického a poštového doručenia pozvánok bývalým zamestnancom 
fakulty. Po aktualizácií kontaktov prostredníctvom úsekových dôverníkov bolo oslovených 
cca 270 bývalých zamestnancov (nie pracujúcich dôchodcov). 
 

4. Rôzne 
 

4.1 V-FOO posúdil žiadosti o finančný príspevok: 
 

• V-FOO bola predložená žiadosť H. Molnárovej o poskytnutie finančného príspevku zo 
sociálneho fondu pri úmrtí rodinného príslušníka; 

Uzn. č. 53/2017 V- FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo 
sociálneho fondu H. Molnárovej v zmysle Kolektívnej zmluvy 2017, Príloha I, 
časť III., bod 8/a, vo výške 350 €; 

• V-FOO bola predložená žiadosť I. Razgyelovej o poskytnutie finančného príspevku zo 
sociálneho fondu na regeneráciu bezplatným darcom krvi; 
 

Uzn.č. 54/2017 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho 
fondu I. Razgyelovej na regeneráciu bezplatným darcom krvi, plazmy a krvných 
derivátov po dosiahnutí 5 odberov a navrhuje  výšku 70.- € v zmysle KZ 2017, 
Prílohy č.1, časť III, bod 11; 
 

• V-FOO bola predložená žiadosť L. Starucha o poskytnutie finančného príspevku zo 
sociálneho fondu na kúpeľnú, liečebnú a rehabilitačnú starostlivosť; 
 

Uzn.č. 55/2017 V-FOO súhlasí s poskytnutím finančného príspevku zo sociálneho 
fondu L. Staruchovi na kúpeľnú, liečebnú a rehabilitačnú starostlivosť v zmysle 
KZ 2017, časť IV, bod 12 a navrhuje výšku príspevku 170.- €. Žiadosť predkladá 
na posúdenie sociálnej komisii; 

  
 

 
Nasledujúce zasadnutie výboru FOO bude v utorok  28.11.2017 o 14.00 hod. v knižnici FOO. 
 
 
Zapísala: M. Hadvinová    Milena Reháková  

predsedníčka FOO FCHPT  
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