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Správa o činnosti Akademického senátu Fakulty 
chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave za obdobie od           
1. marca 2010 do 28. februára 2011 

 
Predkladá:  doc. Ing. Vladimír Lukeš, PhD.  
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Vypracovali:  doc. Ing. Vladimír Lukeš, PhD., prof. Ing. Ján Híve š, PhD., doc. 

Ing. Milan Čertík, PhD., doc. Ing. Pavol Hudec, PhD., Ing. Eva 

Smrčková, PhD.  

 

 

Záver:  
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje Správu o činnosti Akademického senátu FCHPT 
STU za obdobie od 01. 03. 2010 do 28. 02. 2011 (materiál 45) bez pripomienok. 
(uznesenie 7/22) 
 

 
Príloha k zápisnici č. 22 z rokovania AS FCHPT STU zo dňa 14. 06. 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Ing. Adam Vagánek 
 tajomník AS FCHPT STU 
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1. Zastúpenie akademického senátu 
V poradí siedmy Akademický senát Fakulty chemickej a potravinárskej technológie (AS FCHPT) Slovenskej 
technickej univerzity (STU) v Bratislave  pokračoval v treťom roku svojho volebného obdobia v nezmenenej 
štruktúre. V jeho zamestnaneckej časti 20 členov AS FCHPT STU zastupovalo 9 ústavov a dve samostatné 
oddelenia fakulty (po delimitácii Oddelenia manažmentu na rektorát STU). V jeho študentskej časti 10 
členov AS FCHPT zastupovalo študentskú časť akademickej obce fakulty (8 mandátov za bakalárske a 
inžinierske štúdium, 2 mandáty za doktorandské štúdium).  Pri AS FCHPT STU pracujú štyri komisie a to: (i) 
Pedagogická komisia (PK), (ii) Legislatívna komisia (LK), (iii) Ekonomická komisia (EK), (iv) Volebná 
komisia (VK). Zloženie AS FCHPT STU v oboch jeho častiach ku dňu 28. 02. 2011 tvorí prílohu č. 1 tejto 
správy. 
 
V súlade so Štatútom FCHPT STU a Rokovacím poriadkom AS FCHPT STU aj v treťom  roku činnosti AS 
FCHPT pracovalo jeho predsedníctvo v zložení: 
 
prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. – predseda AS FCHPT (do 15.02. 20111); 
Doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. – podpredsedníčka AS FCHPT za zamestnaneckú časť (do 01. 02. 
20112); 
Bc. Milan Tinák - podpredseda AS FCHPT za študentskú časť (do 15. 06. 2010); 
Silvia Vinceová - podpredsedníčka AS FCHPT za študentskú časť (od 15. 06. 2010); 
Doc. Ing. Vladimír Lukeš, PhD.3 – predseda Pedagogickej komisie; 
Prof. Ing. Ján Híveš, PhD. – predseda Legislatívnej komisie; 
Doc. Ing. Milan Čertík, PhD. – predseda Ekonomickej komisie; 
Ing. Eva Smrčková, PhD. – predsedníčka Volebnej komisie, 
Doc. Ing. Pavol Hudec, PhD. – zástupca AS FCHPT v Rade vysokých škôl SR. 
 
 
Funkciu tajomníka AS FCHPT vykonával Ing. Michal Paulovič.  
 
V priebehu roka došlo k niekoľkým zmenám v zložení zamestnaneckej ako aj študentskej časti AS. 
V zamestnaneckej časti AS doc. I. Špánik nahradil k 05. 10. 2010 doc. E. Beinrohra, doc. Fedorko nahradil 
k 15. 02. 2011 prof. Gatiala a RNDr. M. Jasem nahradil od 01. 02. 2011 doc. M. Bakošovú. V študentskej 
časti vo voľbách dňa 20. a 21. 04. 2010 boli zvolení noví senátori za prvý ročník bakalárskeho štúdia Natália 
Mikesková a Andrea Zubalová (nahradili senátorku Dominiku Vnukovú a senátora Romana Poláčeka),  za 
tretí ročník bakalárskeho štúdia Matúš Hornáček a Lucia Kováčová (nahradili Bc. Miroslavu Dobošovú a Bc. 
Milana Tináka) a v prvom ročníku inžinierskeho štúdia bol zvolený Bc. Matej Maťaťa. Vo voľbách, ktoré sa 
uskutočnili 27. 09. a 28. 09.2010 do študentskej časti AS FCHPT bola za 2. ročník inžinierského štúdia 
zvolená Bc. Kristína Grancová. Ing. Jakeline Trejos Jimenez a Ing. Martin Matis sa vzdali mandátu v AS 
FCHPT STU, preto boli nahradení po voľbách konaných dňa 25. 01. 2011 Ing. Jurajom Oravcom a Ing. 
Adamom Vagánkom.  
 
 
2. Zasadnutia akademického senátu 
V období od 1. marca 2010 do 28. februára 2011 mal AS FCHPT STU celkom 7 pracovných zasadnutí. 
Každé zasadnutie AS bolo uznášaniaschopné a príslušné zápisnice zo zasadnutí boli zverejnené na 
výveske AS FCHPT v priestoroch školy ako aj na www stránke (www.FCHPT.stuba.sk). Pravidelnými bodmi 
všetkých zasadnutí AS boli v zmysle Rokovacieho poriadku AS FCHPT kontrola plnenia uznesení, správa o 
činnosti predsedníctva AS FCHPT STU a informácie z rokovaní AS STU, Rady vysokých škôl SR, Vedenia 

                                                 
1 Predseda AS FCHPT STU sa vzdal členstva v AS FCHPT STU z dôvodu jeho zvolenia za prodekana FCHPT STU.  
2 Podpredsedníčka AS FCHPT STU sa vzdala členstva v AS FCHPT STU z dôvodu jej zvolenia za prodekanku FCHPT 
STU. 
3 Predsedom AS FCHPT STU od 01. 03. 2011. 
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a Kolégia dekana FCHPT a Vedeckej rady FCHPT, ako aj otázky na akademických funkcionárov. Činnosť 
AS FCHPT medzi zasadnutiami AS riadilo jeho predsedníctvo, ktoré zasadalo podľa harmonogramu 
zasadnutí obvykle každé dva až tri týždne. Predsedníctvo senátu dodržiavalo aj osvedčenú zásadu 
operatívne sa stretávať aj týždeň pred zasadnutím alebo priamo v deň zasadnutia AS FCHPT STU na 
kontrolu jednotlivých bodov programu zasadnutia. Prehľad zasadnutí ako aj súpis najdôležitejších 
prerokovaných materiálov možno sumarizovať chronologicky nasledujúco: 
 
12. zasadnutie AS FCHPT STU d ňa 09. 03. 2010 
Správa o činnosti a stave FCHPT STU v Bratislave za rok 2009 (mat. č. 18). 
Aktualizácia rozvoja FCHPT STU v Bratislave na rok 2010 (mat. č. 19). 
Zásady volieb členov študentskej časti AS FCHPT, AS STU a ŠRVŠ (mat. č. 20). 
Harmonogram volieb členov študentskej časti AS FCHPT (mat. č. 21). 
 
13. zasadnutie AS FCHPT STU d ňa 27. 04. 2010 
Návrh rozdelenia finančných prostriedkov (mimo mzdových prostriedkov) na FCHPT STU pre rok 2010 
(mat. č. 22). 
Správa o činnosti Akademického senátu FCHPT STU za obdobie od marca 2009 do marca 2010 (mat. č. 
23). 
 
14. zasadnutie AS FCHPT STU d ňa 15. 06. 2010 
Výročná správa o hospodárení FCHPT STU za rok 2009 – (mat. č. 24). 
Postup AS FCHPT pri voľbe kandidáta na rektora STU (mat. č. 25). 
Voľba podpredsedu AS FCHPT za študentskú časť a zaradenie novozvolených členov AS FCHPT do 
komisií AS. 
 
 
15. zasadnutie AS FCHPT STU d ňa 05. 10. 2010 
Návrh Zásad volieb dekana FCHPT STU (mat. č. 26). 
Harmonogram volieb dekana FCHPT STU na funkčné obdobie 2011-2015 (mat. č. 27) a schválenie 
volebnej komisie pre tieto voľby. 
 
16. zasadnutie AS FCHPT STU d ňa 23. 11. 2010 
Voľby kandidáta na dekana FCHPT STU na funkčné obdobie 2011-2015. 
Vyhlásenie výsledkov volieb kandidáta na dekana FCHPT STU. 
 
17. zasadnutie AS FCHPT STU d ňa 07. 12. 2010 
Vedecko-výskumná činnosť FCHPT a informácia o grantovej úspešnosti FCHPT v roku 2010 (mat. č. 28).  
Príhovor dekana FCHPT STU (prof. Bakoša) a zhodnotenie funkčného obdobia 2007-2010. 
 
18. zasadnutie AS FCHPT STU d ňa 01. 02. 2011 
Schvaľovanie prodekanov FCHPT STU na funkčné obdobie 2011-2015 (mat. č. 29).  
Schvaľovanie Vedeckej rady FCHPT STU na funkčné obdobie 2011-2015 (mat. č. 30).  
Schvaľovanie novozvolených členov AS za študentskú časť do pracovných komisií AS FCHPT STU.  
 
 
3. Činnosti komisií akademického senátu a zástupcu v Ra de vysokých škôl 
Aj v treťom roku svojho volebného obdobia pracovali intenzívne všetky štyri komisie AS FCHPT. Počas 
svojich pracovných stretnutí prerokovávali  materiály predkladané dekanom FCHPT STU senátu 
a pripravovali materiály späté s prípravou volieb dekana FCHPT a doplňovacích volieb za študentskú časť 
FCHPT STU. Predsedovia komisií pravidelne informovali predsedníctvo AS FCHPT o výsledkoch 
pracovných stretnutí a pripravovali podklady pre zasadnutia senátu. Zástupca FCHPT v Rade vysokých škôl  
(RVŠ) SR, doc. Hudec, pravidelne informoval predsedníctvo ako aj akademický senát FCHPT STU 
o aktuálnych otázkach a problémoch prerokovávaných na zasadnutiach RVŠ. 
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3.1 Pedagogická komisia 
Pedagogickej komisii (PK) AS FCHPT STU predsedal aj v treťom roku svojej činnosti doc. Ing. Vladimír 
Lukeš, PhD. Komisia pracovala v zložení za zamestnaneckú časť AS: doc. RNDr. Vladimír Baláž, PhD.; 
doc. Ing. Eva Benická, PhD.; prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.; Ing. Eva Hybenová, PhD.; prof. Ing. Jozef 
Markoš, DrSc.; PhDr. Veronika Polóniová; doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD. a za študentskú časť AS: Bc. 
Miroslava Dobošová (do 15. 06. 2010); Andrea Zubalová (od 15. 06. 2010); Ing. Martin Matis (do 01. 02. 
2011); Ing. Adam Vagánek (od 01. 02. 2011); Magdaléna Šamajová. 

 
Začiatkom roku 2010 bola v komisii prerokovaná Správa o činnosti a stave FCHPT STU v Bratislave za rok 
2009 (mat. č. 18). Komisia sa okrem pedagogických záležitostí venovala v tejto správe aj dodatkom spätým 
s vedecko-výskumnými aktivitami na Fakulte. Pripomienky vypracované pedagogickou komisiou sa týkali 
absencie informácií o bakalárskom študijnom programe pre zahraničných študentov, stave výberu školného 
a dôvodov s úspešnosťou študentov na skúškach z predmetov matematika a fyzika. Vedenie fakulty zaujalo  
stanovisko k týmto pripomienkam pedagogickej komisie. 
 
Uplynulý rok bol pre fakultu významný z pohľadu prechodu na nové programy bakalárskeho štúdia. Zároveň 
sa po období desiatich rokov zaznamenal nárast počtu študentov zapísaných do 1. ročníka bakalárskeho 
štúdia. Pedagogická komisia pozorne monitorovala pedagogický proces v zimnom semestri 2010/2011 a 
snažila sa vymedziť aktuálne témy a problémy, ktoré by sa mali prerokovať. V tomto smere prebiehala 
intenzívna elektronická komunikácia ako aj individuálne stretnutia členov komisie. Riešené problémy boli 
väčšinou spojené nedostatkami v Akademickom informačnom systéme a s dostupnosťou študijnej literatúry 
alebo www stránok FCHPT STU. 
 
Možno konštatovať, že všetci členovia PK AS FCHPT pristupovali aktívne k riešeniu úloh so snahou zaujať 
svoje stanovisko k najnaliehavejším problémom v pedagogickej oblasti. V súčinnosti s vedením Fakulty sa 
hľadali také riešenia problémov, aby sa dosiahlo ich odstránenie alebo aspoň redukcia. Toto by však nebolo 
možno bez úzkej a ústretovej spolupráce s vedením fakulty, najmä s pedagogickými prodekanmi doc. 
Kovaříkom a doc. Dvoranom. Pedagogická komisia v spolupráci s vedením fakulty sa podieľala aj na 
realizácii prvého ročníka Dňa otvorených dverí 2010 na FCHPT STU.   
 
 
3.2 Legislatívna komisia 
Legislatívnej komisii (LK) AS FCHPT aj v treťom roku svojej činnosti predsedal prof. Ing. Ján Híveš, PhD. 
Komisia pracovala v zložení za zamestnaneckú časť AS: doc. Ing. Ernest Beinrohr, PhD. (do 05. 10. 2010); 
Ing. Boris Lakatoš, PhD.; doc. Ing. Ivan Špánik, PhD. (od 05. 10. 2010) a za študentskú časť AS: Matej 
Maťaťa; Dominika Vnuková (do 15. 06. 2010); Matúš Hornáček (od 15. 06. 2010). 

Členovia zamestnaneckej časti legislatívnej komisie AS FCHPT pripravili k dokumentu Zásady volieb členov 
študentskej časti AS FCHPT, AS STU a ŠRVŠ predloženému na zasadnutí AS FCHPT dňa 09. 03. 2010 
odporúčania a komentáre. Členovia LK ďalej pripravili materiál Zásady podávania návrhu na kandidáta na 
rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za Fakultu chemickej a potravinárskej technológie 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý bol schválený na zasadnutí AS FCHPT 15. 06. 2010.  

Legislatívna komisia v druhej polovici roka 2010 pripravila materiál Návrh Zásad volieb dekana FCHPT STU 
(materiál č. 26) a Harmonogram volieb dekana FCHPT STU na funkčné obdobie 2011–2015 (materiál č. 
27), ktorý bol schválený na zasadnutí AS FCHPT 05. 10. 2010. Pri realizácii volieb kandidáta na dekana 
FCHPT STU dohliadala na to, aby boli splnené všetky zákonne podmienky.  

V súvislosti s doplňovacími voľbami do AS FCHPT za študentskú časť členovia LK pripomienkovali materiál 
Zásady volieb členov študentskej časti AS STU za FCHPT (materiál č. 20). 

Členovia LK prerokovali Správa o činnosti a stave FCHPT STU v Bratislave za rok 2009 (mat. č. 18) a svoje 
pripomienky diskutovali na 12. zasadnutí AS. Členovia LK aktívne spolupracovali s VK AS FCHPT STU pri 
príprave a realizácii volieb, ktoré prebehli na FCHPT v popisovanom období. 
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Počas tretieho roka svojej činnosti, Legislatívna komisia priebežne sledovala plnenie uznesení prijatých na 
zasadnutiach AS FCHPT STU v Bratislave a dohliadala na dodržiavanie legislatívnych noriem na 
zasadnutiach AS a predsedníctva AS FCHPT STU v Bratislave. 
 
 
 
3.3 Ekonomická komisia 
Ekonomickej komisii (EK) AS FCHPT STU predsedal aj v treťom roku svojej činnosti doc. Ing. Milan Čertík, 
PhD. Komisia ďalej pracovala v zložení za zamestnaneckú časť AS: doc. Ing. Miroslav Hutňan, PhD.; doc. 
Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.;  doc. Ing. Miroslav Bobrík, PhD. a za študentskú časť AS: Kristína Grancová;  
Ing. Juraj Oravec (do 01. 02. 2011); Silvia Vinceová; Ing. Peter Ševčík (do 01. 02. 2011).  
 
V priebehu tretieho roka svojej činnosti sa EK sústredila na prerokovanie viacerých materiálov, ktoré 
predložil dekan FCHPT STU na prerokovanie a schválenie senátu. Chronologicky možno prácu komisie 
sumarizovať v týchto bodoch:  
1. Správa o činnosti a stave FCHPT STU v Bratislave za rok 2009 (mat. č. 18) bola prerokovaná na 
zasadnutí EK dňa 8.3.2010. 
2. Predseda EK AS FCHPT predložil  dňa 13. 04. 2010 na predsedníctve AS Správu o činnosti Ekonomickej 
komisie AS FCHPT za obdobie marec 2009 až február 2010. 
3. Návrh na rozdelenie finančných prostriedkov (mimo MP) na FCHPT STU na rok 2010. Tento návrh bol 
predložený prod. doc. Židekom na predsedníctve AS dňa 13.04.2010. Návrh bol následne prerokovaný na 
stretnutí EK s prodekanom doc. Židekom dňa 26. 04. 2010.  
4. Schválenie rozdelenia finančných prostriedkov (mimo MP) na FCHPT STU na rok 2010 na zasadnutí AS 
dňa 27. 04. 2009. EK odporučila schváliť návrh bez pripomienok. 
5. Výročná správa o hospodárení FCHPT za rok 2009 – hospodársky výsledok za rok 2009. Správa bola 
predložená prodekanom doc. Židekom na predsedníctve AS a materiál k tejto správe bol prerokovaný na 
stretnutí EK s prodekanom doc. Židekom, Ing. Žúborom a Mgr. Zemanovou dňa 14. 06. 2010. 
6. Schválenie Výročnej správy o hospodárení FCHPT za rok 2008 na zasadnutí AS dňa 15. 06. 2009. EK 
odporučila schváliť Výročnú správu o hospodárení FCHPT za rok 2009 s pripomienkami. Zároveň EK 
žiadala dekana FCHPT o informovaní Akademického senátu o realizácii systémových opatrení znižovania 
energetických výdavkov FCHPT.  
7. Komisia vzala na vedomie informáciu o vedecko-výskumnej úspešnosti a grantovej úspešnosti FCHPT v 
roku 2010 prednesenej na zasadnutí AS FCHPT dňa 07. 12. 2010. 
8. Komisia prerokovala na zasadnutí dňa 28. 02. 2011 Správu o činnosti a stave FCHPT STU za rok 2010. 
 
Členovia Ekonomickej komisie dali viacero podnetných návrhov k horeuvedeným materiálom a odporučili 
ich na schválenie AS FCHPT. Členovia komisie sa vyjadrovali aj k ďalším materiálom prerokovávaným na 
AS, aj keď gestorom ich schvaľovania nebola EK, ale svojou náplňou zasahovali do ekonomiky FCHPT 
STU. 
 
Popri prerokovávaní predkladaných materiálov boli na rokovania AS pravidelne zaraďované aj problémy 
týkajúce sa aktuálnych ekonomických a personálnych otázok, ktoré mali za cieľ zlepšenie informovanosti 
akademickej obce o otázkach týkajúcich sa rozdeľovania prostriedkov na STU a najmä platových a 
mzdových náležitostí pracovníkov FCHPT STU.  
 
 
 
3.4 Volebná komisia 
Volebnej komisii (VK) AS FCHPT STU predsedala aj v treťom roku svojej činnosti Ing. Eva Smrčková, PhD. 
Komisia ďalej pracovala v zložení za zamestnaneckú časť AS: doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD. a za 
študentskú časť AS: Roman Poláček (do 15. 06. 2010), Lucia Kováčová (od 15. 06. 2010), Natália 
Mikesková (od 15. 06. 2010), Bc. Milan Tinák (do 15. 06. 2010).  
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V priebehu tretieho roka svojej činnosti sa VK zamerala na zabezpečenie doplňovacích volieb do 
študentskej časti AS FCHPT STU ako aj volieb dekana FCHPT STU. Chronologicky možno prácu komisie 
sumarizovať v týchto bodoch:  
1. Organizovanie volieb v študentskej časti AS FCHPT STU, ktoré sa uskutočnili 20. a 21. 04. 2010. 

V týchto voľbách boli zvolení za prvý ročník bakalárskeho štúdia: Natália Mikesková a Andrea Zubalová, 
za tretí ročník bakalárskeho štúdia Matúš Hornáček a Lucia Kováčová, v prvom ročníku inžinierskeho 
štúdia bol zvolený Bc. Matej Maťaťa. 

2. Organizovanie volieb do ŠČ AS FCHPT, AS STU a ŠR VŠ, ktoré sa uskutočnili 27. 09. a 28. 09. 2010. 
Do študentskej časti AS FCHPT STU bola za 2. ročník inžinierskeho štúdia zvolená Bc. Kristína 
Grancová, do študentskej časti AS STU bola zvolená Ing. Mária Hnátová (rod. Petková) a do Študentskej 
rady vysokých škôl bol zvolený Bc. Matej Badžgoň.  

3. Navrhovanie kandidátov na rektora STU. K týmto návrhom sa mohli vyjadriť ako členovia, tak aj 
nečlenovia akademickej obce FCHPT STU.  

4. Navrhovanie kandidátov na dekana FCHPT STU pre funkčné obdobie 2011-2015.  
5. Organizovanie voľby kandidáta na dekana FCHPT STU počas 16. zasadnutia AS FCHPT STU dňa 23. 

11. 2010. V týchto voľbách bol väčšinou hlasov zvolený za kandidáta na dekana prof. Ing. Ján Šajbidor, 
DrSc. 

6. Voľby členov AS FCHPT, za študentskú časť – doktorandi sa uskutočnili 25. 01. 2011. Na základe 
výsledkov volieb boli do AS FCHPT zvolení Ing. Adam Vagánek a Ing. Juraj Oravec. Za náhradníkov boli 
zvolení nasledovní kandidáti zoradení podľa počtu získaných hlasov: Ing. František Benovič, Ing. Jana 
Lakatošová, Ing. Michal Porubiak a Ing. Ivana Rauová. 
 

Predsedníčka volebnej komisie sa zúčastňovala na zasadnutiach P-AS, kde sa podieľala na príprave 
stanovísk a materiálov pre zasadnutia AS. 

 
3.5 Činnos ť zástupcu FCHPT STU v Rade vysokých škôl 
V Rade  vysokých škôl Slovenskej republiky (RVŠ  SR) sa doc. Ing. Pavol Hudec, CSc. pravidelne 
zúčastňoval na zasadnutiach tohto orgánu aj v treťom roku funkčného obdobia AS FCHPT STU. Na týchto 
zasadnutiach doc. Hudec aktívne prezentoval aktuálne názory akademickej obce FCHPT STU. Za obdobie 
01. 03. 2010 až 28. 02. 2011 sa uskutočnili tri zasadania RVŠ, na ktorých boli prejednávané nasledovné 
dôležité materiály a po prediskutovaní boli sformulované pripomienky pre MŠ SR: 
 
Zasadnutie d ňa 24. 05. 2010 
Návrh členov Akreditačnej komisie vlády SR.  
Návrh „Národnej cestovnej mapy infraštruktúry výskumu a vývoja v SR. 
Systém na odhaľovanie plagiátov. 
 
Zasadnutie d ňa 12. 10. 2010 
Novela zákona o vysokých školách (poslanecký návrh poslanca Beblavého zavádzajúca povinné 
zverejňovanie záverečných prác). 
Pravidlá na delenie rozpočtu na rok 2011 (náčrt pripravovaných pravidiel). 
Financovanie vedy na Slovensku. 
 
Na základe diskusie k Novele zákona navrhovanej poslancom Beblavým bola plénom RVŠ odsúhlasená 
štvorčlenná pracovná komisia. Členom pracovnej komisie sa stal aj doc. Ing. Pavol Hudec, CSc. a jej úlohou 
bolo detailnejšie prejednanie námietok a pripomienok vznesené k navrhovanému zneniu novely VŠ-zákona, 
najmä z pohľadu povinného zverejňovania záverečných prác. Schôdza komisie aj s p. poslancom Beblavým 
sa uskutočnila 05. 11. 2010 v areáli poslaneckých kancelárii na Bratislavskom hrade. Na základe ďalších 
pripomienok doc. Hudeca a následnej diskusie sa podarilo preformulovať znenie novely zákona. Upravená 
verzia zákona tak umožňuje spísanie neverejnej prílohy záverečnej práce, ktorú školiteľ alebo iná „tretia 
osoba“ nechce zverejniť. K informáciám neverejnej prílohy bude mať prístup iba Komisiu pre obhajoby a 
recenzenti. 
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Zasadnutie d ňa 27. 05. 2010 
Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu VVŠ na rok 2011.  
Implementácia novely Zákona o VŠ z decembra 2010 (návrh skupiny poslancov pre zverejňovanie 
záverečných prác diskutovaný v RVŠ SR na zasadnutí 12. 10. 2010 bol schválený a vstupuje do platnosti 
od 01. 09. 2011).  
Príprava komplexnej novely Zákona o VŠ (námety zo strany VŠ) 
 
 
O všetkých rokovaniach v RVŠ doc. Hudec referoval vždy na zasadnutiach predsedníctva ako aj  na 
zasadnutiach AS FCHPT, ako je dokumentované v zápisniciach z rokovaní AS FCHPT. Zápisnice so 
zasadaní RVŠ, ako aj ostatné materiály RVŠ  sú verejne dostupné na stránke:   http://www.radavs.sk. 
 
 
4. Spolupráca zamestnaneckej a študentskej časti AS FCHPT 
Táto spolupráca sa uskutočnila hlavne prostredníctvom zástupcu študentskej časti AS FCHPT STU Bc. 
Milana Tináka podpredsedu AS (podpredsedníčky Silvie Vinceovej, od 15. 06. 2011) v predsedníctve AS, 
ale aj stretnutiami s členmi študentskej časti AS a ich prácou v jednotlivých komisiách AS. Túto spoluprácu 
možno hodnotiť ako dobrú, čo sa prejavilo aj zodpovedným prístupom študentov-senátorov k zasadnutiam 
AS. Zlepšila sa aktivita zo strany akademickej obce študentov vo vzťahu študenti – Vedenie fakulty, resp. 
študenti - AS. To sa prejavilo pri zabezpečovaní volieb v rámci ich zoskupenia, rastúcemu záujmu o 
kandidatúru na post senátora do AS za jednotlivé ročníky, ale aj na zvýšenej účasti a aktivite študentov na 
stretnutiach Vedenia fakulty a AS so študentmi. Tieto stretnutia boli zamerané na diskusiu o problémoch v 
oblastiach (pedagogická, sociálna a iné), ktoré sa bezprostredne dotýkajú ich života na fakulte resp. 
študentskom domove.  V budúcnosti sa chceme zamerať na prehlbovanie vzťahov medzi ŠP a ostatnými 
študentmi ako aj zvýšiť záujem študentov o dianie v AS. 
 
 
 
5. Spolupráca Akademického senátu a Vedenie FCHPT 
Vzťah vedenia FCHPT a AS FCHPT STU aj v uplynulom období marec 2010 až február 2011 možno 
hodnotiť ako konštruktívny. Predseda akademického senátu FCHPT STU bol pravidelne prizývaný a 
zúčastňoval sa na zasadnutiach vedenia FCHPT, kolégia dekana a Vedeckej rady FCHPT STU. Podobne 
členovia Vedenia fakulty sa pravidelne zúčastňovali na zasadnutiach AS FCHPT STU. Pri predkladaní 
materiálov do AS FCHPT STU alebo zaraďovaní niektorých bodov do programu zasadnutia senátu sa 
zúčastňovali zasadnutí predsedníctva AS FCHPT STU. Všetky materiály predkladané vedením FCHPT boli 
členmi vedenia tiež osobne uvedené a podrobnejšie vysvetlené. Kladne treba hodnotiť i skutočnosť, že 
jednotlivé materiály na rokovania AS boli zo strany vedenia fakulty predkladané písomne väčšinou dva 
týždne pred zasadnutím AS FCHPT STU, čo vytváralo dostatočný časový priestor na ich prejednanie v 
komisiách AS a rozposlanie členom AS. Z tohto hľadiska treba hodnotiť spoluprácu Vedenia fakulty a AS 
naďalej ako korektnú a konštruktívnu. Podobne treba oceniť aj dobrú a korektnú spoluprácu s fakultnou 
odborovou organizáciou, ktorá má nezastupiteľné miesto na fakulte pri riešení pracovno-právnych otázok 
zamestnancov fakulty a je garantom dodržiavania Kolektívnej zmluvy. Predsedníčka Fakultnej odborovej 
organizácie (FOO) bola pravidelne prizývaná na zasadnutie AS a predseda senátu sa zúčastnil fakultných 
konferencií odborovej organizácie. 
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6. Závery a odporú čania 
Akademický senát FCHPT STU si úlohy, ktoré mu vyplývajú zo zákona ako aj štatútu (schvaľovanie 
rozpočtu fakulty, výročnej správy o činnosti a o hospodárení fakulty, organizácia volieb dekana ako aj 
doplňovacích volieb do AS FCHPT STU za študentskú časť) dôsledne splnil aj v treťom roku svojho 
funkčného obdobia. V tejto súvislosti predseda AS FCHPT STU vyslovuje poďakovanie všetkým jeho 
členom. V poslednom štvrtom roku svojho mandátu AS FCHPT STU okrem každoročných úloh čakajú aj 
ďalšie dôležité úlohy súvisiace s realizáciou volieb do AS STU ako aj AS FCHPT STU za zamestnaneckú 
a študentská časť. Najbližšie úlohy pre akademický senát tak možno sumarizovať do nasledujúcich bodov: 
1. Spolupracovať v novom akademickom roku 2011/2012 pri rozbiehaní štúdia na FCHPT STU podľa 
nových bakalárskych študijných programov (2. ročník); 
2. Aktívne sa podieľať na pripomienkovaní návrhov noviel, resp. nového vysokoškolského zákona; 
3. Organizačne pripraviť a zabezpečiť v zamestnaneckej ako aj v študentskej časti akademickej obce voľby 
členov do AS STU (apríl až máj 2011); 
4. Organizačne pripraviť a zabezpečiť doplňovacie voľby členov do študentskej časti AS FCHPT (máj 2011, 
september 2011); 
5. Organizačne pripraviť a zabezpečiť v zamestnaneckej ako aj v študentskej časti akademickej obce voľby 
členov senátu do ôsmeho funkčného obdobia AS FCHPT (december 2011 až február 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave 14. 06. 2011     doc. Ing. Vladimír Lukeš, PhD. 
               predseda AS FCHPT STU 
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Príloha č. 1.: Zloženie Akademického senátu FCHPT STU k 28. 02. 2011 
 

ČLENOVIA AKADEMICKÉHO SENÁTU FCHPT STU – STAV k 28. 02. 2011 
 

ZOSKUPENIE ZAMESTNANCOV 
č. ÚSTAV Člen AS klapka  komisia  e-mail 

doc. Ing. Eva Benická, PhD. 270,195 Ped eva.benicka@stuba.sk 
1 analytickej chémie 

doc. Ing. Ivan Špánik, PhD. 283 Leg ivan.spanik@stuba.sk 

prof. Ing. Ján Híveš, PhD. 468 Leg-P  jan.hives@stuba.sk 
2 anorganickej chémie, 

technológie a materiálov Ing. Eva Smrčková, PhD. 541,676 Vol-P  eva.smrckova@stuba.sk 

Ing. Eva Hybenová, PhD. 436 Ped eva.hybenova@stuba.sk 
3 biochémie, výživy a ochrany 

zdravia Ing. Boris Lakatoš, PhD. 512 Leg boris.lakatos@stuba.sk 

doc. Ing. Stanistav Sekretár, PhD. 434,413 Ped stanislav.sekretar@stuba.sk 
4 biotechnológie a potravinárstva 

doc. Ing. Milan Čertík, PhD. 
419,714,

718 
Eko-P  milan.certik@stuba.sk 

doc. Ing. Pavol Fedorko, CSc. 686  pavol.fedorko@stuba.sk 
5 fyzikálnej chémie a chemickej 

fyziky doc. Ing.Vladimír Lukeš, PhD. 686, 741 Ped-P vladimir.lukes@stuba.sk 

doc. Ing. Miroslav Hutňan, PhD. 387 Eko miroslav.hutnan@stuba.sk 
6 chemického a 

environmentálneho inžinierstva prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. 259 Ped jozef.markos@stuba.sk 

doc. RNDr. Vladimír Baláž, CSc. 305 Ped vladimir.balaz@stuba.sk 
7 informatizácie, automatizácie  

a matematiky RNDr. Milan Jasem, CSc. 332  milan.jasem@stuba.sk 

doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD. 370,373 Vol magdalena.stolcova@stuba.sk 
8 organickej chémie, katalýzy  

a petrochémie doc. Ing. Pavol Hudec, PhD. 499,771 RVŠ pavol.hudec@stuba.sk 

prof. Ing. Michal Čeppan, PhD. 224 Ped michal.ceppan@stuba.sk 
9 polymérnych materiálov 

doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD. 578 Eko anna.ujhelyiova@stuba.sk 

doc. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD. 639 Eko miroslav.bobrik@stuba.sk 
10 Oddelenie jazykov, 

Oddelenie TV a športu PhDr. Veronika Polóniová 356 Ped veronika.poloniova@stuba.sk 
 
 

ZOSKUPENIE ŠTUDENTOV 
miestnosť študentského parlamentu: kl. 172 (priamo: 524 96 714),    e-mail: parlam@chemik.sk 

      

č. ročník Člen AS Klapka Komisia e-mail 
1 2. ročník BŠ Natália Mikesková 172 Vol xmikeskova@stuba.sk 

2 2. ročník BŠ Andrea Zubalová 172 Ped andrea.zubalova@gmail.com 

3 3. ročník BŠ Magdaléna Šamajová 172 Ped magdasamajova@zoznam.sk 

4 3. ročník BŠ Silvia Vinceová 172 pPrS, Eko vinceova.silvia@post.sk 

5 1. ročník IŠ Matúš Hornáček 172 Leg matus.hornacek@gmail.com 

6 1. ročník IŠ Lucia Kováčová 172 Vol xkovacoval4@stuba.sk 

7 2. ročník IŠ Bc. Kristína Grancová 172 Eko xgrancovak@stuba.sk 

8 2. ročník IŠ Bc. Matej Maťaťa 172 Leg matej.matata@zoznam.sk 

9 doktorand Ing. Juraj Oravec 364 Eko juraj.oravec@stuba.sk 

10 doktorand Ing. Adam Vagánek 172 Ped adam.vaganek@stuba.sk 
 
Pr-As-predseda AS, pPrS-podpredseda As, RVŠ - zástupca v Rade vysokých škôl 
Leg-legislatívna, Ped-pedagogická, Eko-ekonomická, Vol- volebná komisia, ...-P - predseda komisie 


