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Program: 

1. Otvorenie, prezencia. 

2. Schválenie programu a overovateľov zápisnice. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Informácie z rokovaní P-AS FCHPT STU, P-AS STU, AS STU, Vedenia FCHPT STU, Kolégia 
dekana FCHPT STU a Vedeckej rady FCHPT STU. 

5. Prerokovanie a schválenie Návrhu rozdelenia finančných prostriedkov (bez mzdových 
prostriedkov) na FCHPT STU v Bratislave pre rok 2015 (mat. č. 96-2015). 

6. Prerokovanie a schválenie dodatku č. 1 Štipendijného poriadku na Fakulte chemickej a 
potravinárskej technológie STU v Bratislave (mat. č. 97-2015). 

7. Prerokovanie a schválenie Správy o činnosti a stave FCHPT STU v Bratislave za rok 2014 
(mat. č. 98-2015). 

8. Prerokovanie a schválenie Správy o činnosti Akademického senátu FCHPT STU v Bratislave 
za obdobie od 19. marca 2013 do 04. marca 2014 (mat. č. 99-2015). 

9. Voľba zástupcu do RVŠ za FCHPT STU. 

10. Zaradenie novozvolených študentov – senátorov do pracovných komisií. 

11. Otázky na akademických funkcionárov. 

12. Rôzne. 

13. Záver. 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice a je založená na sekretariáte AS FCHPT 

STU. 
 
Ospravedlnení: doc. Špánik, Bc. Fodreková, Bc. Hrabovská 
 
Neospravedlnení: - 
 
Na zasadnutí bolo prítomných 26 členov. V priebehu zasadnutia sa počet prítomných členov zvýšil 
na 27. senát bol uznášaniaschopný. 
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K bodu 1: 
Zasadnutie otvoril a viedol predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš. Úvodom privítal prítomných členov 
AS FCHPT STU a hostí. Následne oznámil, že senátori J. Šidó a M. Šoltís už nie sú študentmi FCHPT 
STU, čím zaniká aj ich mandát v AS FCHPT STU. Na ich miesta nastúpili náhradníci Alžbeta Kvasnová 
a Ján Bujnovský, ktorí boli zvolení v doplňujúcich voľbách 14. a 15.04.2015. Predseda AS FCHPT STU 
im následne odovzdal dekrét o zvolení do študentskej časti AS FCHPT STU. Zároveň informoval, že 
všetci členovia senátu sú právoplatnými členmi akademickej obce FCHPT STU – členovia za 
zamestnaneckú časť sú k tomuto dňu zamestnancami FCHPT STU na plný úväzok a členovia za 
študentskú časť sú študentmi FCHPT STU. 

K bodu 2: 
Predseda AS FCHPT STU, Prof. Lukeš dal hlasovať o schválení overovateľov zápisnice pre toto 
zasadnutie. 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí doc. Liptaj a Ing. Hybenová. 
Hlasovania sa zúčastnilo 26 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 25  proti: 0   zdržali sa: 1 
 
Nikto zo senátorov nevzniesol námietku proti navrhnutému programu zasadnutia. 
 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, informoval, že zápisnica z posledného zasadnutia AS FCHPT STU 
zo dňa 03.02.2015 je zverejnená na internetovej stránke FCHPT STU a spýtal sa prítomných členov AS 
FCHPT STU a hostí, či má niekto k tejto zápisnici nejaké námietky. K uvedenej zápisnici nebola 
vznesená žiadna námietka. 

K bodu 3: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, požiadal doc. Lakatoša, predsedu legislatívnej komisie AS FCHPT 
STU, aby informoval o plnení termínovaných uznesení. 
doc. Lakatoš skonštatoval, že ku dňu 21.04.2015 neboli žiadne termínované uznesenia. 

K bodu 4: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, stručne informoval o dianí na zasadnutiach P-AS FCHPT STU. Na 
P-AS FCHPT STU boli prerokované a schválené nasledujúce materiály: 
 
Pravidlá určenia plánovaného počtu prijatých uchádzačov a počtu prijatých uchádzačov na študijné 
programy tretieho stupňa v dennej forme štúdia na školiace pracovisko FCHPT financovaných z 
dotácie MŠ VVŠ SR. (mat. č. 93-2015-PAS). 
 
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na Fakulte chemickej a 
potravinárskej technológie STU v Bratislave. (mat. č. 94-2015-PAS). 
 
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na Fakulte chemickej a 
potravinárskej technológie STU v Bratislave – doplnenie konkrétnych údajov pre prijímacie konanie na 
ak. r. 2015/2016. (mat. č. 95-2015-PAS). 
K postupu P-AS FCHPT STU a k prijatým materiálom nikto z prítomných členov AS FCHPT STU 
nevzniesol námietky. AS FCHPT STU súhlasí s postupom P-AS FCHPT STU. 
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Predseda AS FCHPT STU ďalej informoval o zvolení a vymenovaní novej Vedeckej rady, nových 
prorektorov a návrhu rozpisu dotácii pre rok 2015. Následne požiadal dekana FCHPT STU, prof. 
Šajbidora, aby stručne informoval o zasadnutiach Vedenia FCHPT STU, Kolégia dekana. 

K bodu 5: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, požiadal dekana FCHPT STU, prof. Šajbidora, aby uviedol 
predkladaný materiál Návrh rozdelenia finančných prostriedkov (bez mzdových prostriedkov) na 
FCHPT STU v Bratislave pre rok 2015 (mat. č. 96-2015). 
Prof. Šajbidor stručne vysvetlil dôvod vzniku tohto materiálu a oboznámil prítomných s jeho 
obsahom. 
 
Predseda Ekonomickej komisie AS FCHPT STU, doc. Čertík uviedol, že Ekonomická komisia AS FCHPT 
STU prerokovala a navrhuje schváliť uvedený materiál. Zároveň dodal, že platia pravidlá schválené 
v AS FCHPT STU, podľa ktorých nie je možná bonifikácia vybraných ústavov na základe ich vyššieho 
ekonomického zaťaženia vo výučbe. Odporúčil vypracovať kritéria ekonomického zaťaženia ústavov. 

Diskusia 
Ing. Švorec sa spýtal, či pôžičky zo sociálneho fondu budú určené iba pre študentov alebo aj 
zamestnancov. 
Prof. Šajbidor odpovedal, že sú určené pre zamestnancov do 35 rokov. Z týchto pôžičiek sa 
vypočítava fiktívny úrok, ktorý podlieha odvodom. Avšak návrh možností čerpania pôžičiek zo 
sociálneho fondu bol z rozpočtu stiahnutý. 
Predsedníčka Fakultnej odborovej organizácie, doc. Reháková, dodala, že tieto pôžičky nemôžu byť  
určené pre študentov, pretože sociálny fond je tvorený zo mzdových prostriedkov fakulty. 
Ing. Švorec sa ďalej spýtal na spôsob zohľadnenia pedagogickej činnosti v ústavov, nakoľko Ústav 
anorganickej chémie, technológie a materiálov je nútený kryť časť nákladov na pedagogickú činnosť 
z iných zdrojov. 
Prof. Šajbidor odpovedal, že v rozpočte FCHPT STU nie sú k dispozícii prostriedky na vykrytie všetkých 
reálnych potrieb ústavov. V prípade potrieb môže riaditeľ ústavu písomne požiadať dekana 
o finančnú dotáciu k pedagogike, ktorá bude hradená v opodstatnenom prípade z rezervy dekana 
FCHPT STU. 
Doc. Čertík navrhol, aby rozpočet na pedagogiku zohľadňoval ekonomickú náročnosť pedagogickej 
činnosti, a nie pedagogickú zaťaženosť ústavov. 
Ing. Smrčková navrhla, aby sa z rezervy vyčlenili peniaze na opravu digestorov. 
Doc. Dvoranová dodala, že v Starej budove FCHPT STU nie sú funkčné digestory, prenášajú sa v nich 
výpary medzi laboratóriami namiesto ich odsávania do exteriéru a upozornila na riziko ohrozenia 
zdravia zamestnancov. 
Prof. Šajbidor odpovedal, že je potrebné vypracovať projekt, vyčleniť peniaze a vybrať zhotoviteľa 
projektu. Prof. Šajbidor prisľúbil, že v rozpočte vyčlení prostriedky na vypracovanie projektu a jeho 
realizáciu. 

Uznesenie č. 1/17-2015 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje Návrh rozdelenia finančných prostriedkov (bez mzdových 
prostriedkov) na FCHPT STU v Bratislave pre rok 2015 (mat. č. 96-2015) bez pripomienok. 
Hlasovania sa zúčastnilo 27 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 25   proti: 0   zdržal sa: 2 

Uznesenie č. 2/17-2015 
AS FCHPT STU žiada dekana FCHPT STU, prof. Šajbidora, aby v rámci finančných možností dal 
vypracovať projekt a riešil havarijný stav digestorov do konca kalendárneho roka. 
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Hlasovania sa zúčastnilo 27 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 27   proti: 0   zdržal sa: 0 

K bodu 6: 
Prof. Lukeš požiadal dekana o uvedenie materiálu Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku FCHPT STU 
v Bratislave (mat. č. 97-2015). 
Dekan FCHPT STU, prof. Šajbidor, poveril doc. Bakošovú, aby uviedla predkladaný materiál. 
Doc. Bakošová stručne vysvetlila dôvod vzniku tohto materiálu a oboznámila prítomných s jeho 
obsahom. 
Predsedníčka pedagogickej komisie, Ing. Hybenová, uviedla, že Pedagogická komisia AS FCHPT STU 
nemá k materiálu žiadne pripomienky. 

Diskusia 
Prof. Čeppan sa opýtal, či sa musí tento materiál schváliť na AS FCHPT STU, ak už bol schválený na AS 
STU. 
Doc. Bakošová odpovedala, že tento postup vyplýva z platnej legislatívy. 
Senátorka Kvasnová sa spýtala, či sa štipendium udeľuje aj študentom v prvom ročníku prvého 
stupňa štúdia. 
Doc. Bakošová odpovedala, že prospechové štipendium sa týmto študentom udeľuje na základe 
výsledkov zo strednej školy. Odborové štipendium sa udeľuje študentom vybraných študijných 
odborov určených Metodikou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 
2015. 

Uznesenie č. 3/17-2015 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku FCHPT STU v Bratislave 
(mat. č. 97-2015) bez pripomienok. 
Hlasovania sa zúčastnilo 27 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 25   proti: 0   zdržal sa: 2 

K bodu 7: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, požiadal dekana FCHPT STU, prof. Šajbidora, aby uviedol 
predkladaný materiál Správu o činnosti a stave FCHPT STU v Bratislave za rok 2014 (mat. č. 98-2015). 
Prof. Šajbidor stručne vysvetlil dôvod vzniku tohto materiálu a oboznámil prítomných s jeho 
obsahom. 
Predsedníčka pedagogickej komisie, Ing. Hybenová, uviedla, že Pedagogická komisia AS FCHPT STU 
nemá k materiálu žiadne pripomienky. Formálne korekcie boli zaslané prof. Gatialovi a doc. 
Bakošovej. Prof. Gatial poďakoval za pripomienky a uviedol, že ich zapracoval do materiálu. 
 
Predseda Ekonomickej komisie AS FCHPT STU, doc. Čertík uviedol, že Ekonomická komisia AS FCHPT 
STU prerokovala a navrhuje schváliť uvedený materiál bez pripomienok. 

Diskusia 
Ing. Smrčková sa spýtala, prečo výkon vztiahnutý na počet tvorivých pracovníkov nezahŕňa aj 
doktorandov. 
Prof. Gatial odpovedal, že postupoval podľa aktuálnych predpisov STU a FCHPT STU, ktoré boli 
schválené v AS STU aj v AS FCHPT STU. Ďalej uviedol, že je možné navrhnúť zmeny týchto pravidiel. 
Doc. Bakošova dodala, že pripomienky je možné poslať prof. Gatialovi do 30.4. 

Uznesenie č. 4/17-2015 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje Správu o činnosti a stave FCHPT STU v Bratislave za rok 2014 
(mat. č. 98-2015) bez pripomienok. 
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Hlasovania sa zúčastnilo 27 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 27   proti: 0   zdržal sa: 0 

K bodu 8: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, uviedol predkladaný materiál Správu o činnosti Akademického 
senátu FCHPT STU v Bratislave za obdobie od 05. marca 2014 do 24. marca 2015 (mat. č. 99-2015). 

Diskusia 
K uvedenému materiálu nemal nikto z prítomných otázky. 

Uznesenie č. 5/17-2015 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje Správu o činnosti Akademického senátu FCHPT STU v Bratislave 
za obdobie od 19. marca 2013 do 04. marca 2014 (mat. č. 99-2015) bez pripomienok. 
Hlasovania sa zúčastnilo 27 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 27   proti: 0   zdržal sa: 0 

K bodu 9: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, uviedol, že AS FCHPT STU by mal zvoliť svojho zástupcu do Rady 
vysokých škôl do 15.05.2015. Zároveň navrhol, aby FCHPT STU zastupoval doc. P. Hudec, ktorý 
s návrhom súhlasil. Prítomní senátori nenavrhli v diskusii iného kandidáta a nevzniesli námietky 
k uskutočneniu volieb. 
Ing. Smrčková informovala členov senátu o spôsobe tajnej voľby a úprave hlasovacieho lístka.  
Hlasovania sa zúčastnilo 27 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: 
 Za Proti Zdržali sa 
doc. Ing. Pavol Hudec, CSc. 23 2 0 

 2 hlasovacie lístky boli neplatné. 

K bodu 10: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, informoval, že je nutné zaradiť nových členov AS FCHPT STU, A. 
Kvasnovú a J. Bujnovského, do pracovných komisií AS FCHPT STU. Navrhol zaradenie senátora J. 
Bujnovského do Legislatívnej komisie AS FCHPT STU a senátorky A. Kvasnovej do Ekonomickej 
komisie AS FCHPT STU. Nikto z prítomných členov AS FCHPT STU nebol proti tomuto návrhu. 
 

Uznesenie č. 6/17-2015 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje zaradenie Bujnovského do Legislatívnej komisie AS FCHPT STU 
a Kvasnovej do Ekonomickej komisie AS FCHPT STU. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 27 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 27   proti: 0   zdržal sa: 0 

K bodu 11: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, otvoril bod „Otázky na akademických funkcionárov“. 
Ing. Švorec sa spýtal, či je známy termín ukončenia rekonštrukcie plášťa novej budovy FCHPT STU. 
Dekan FCHPT STU, prof. Šajbidor odpovedal, že pôvodný termín 11.02.2015 bol posunutý na 
11.06.2015. Rekonštrukcia sa však ani do tohto termínu zrejme nestihne. Rekonštrukcia musí byť 
dokončená a fakturovaná najneskôr do 31.12.2015. 
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Ing. Smrčková sa opýtala, kedy bude Učebno-výcvikové zariadenie FCHPT vo Vyhniach odovzdané do 
užívania a či v objektoch narástli počas zimných mesiacov plesne z dôvodu nekúrenia. 
Prof. Šajbidor odpovedal, že zariadenie je v prevádzke, budú v ňom prebiehať rekreácie a výučba sa 
musí zdokumentovať. 

K bodu 12: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, otvoril bod „Rôzne“. 
Doc. Čertík oboznámil prítomných, že 12.05.2015 bude vypracovaný stav hospodárenia fakulty. Na 
15.05.2015 bolo zvolané zasadnutie Ekonomickej komisie AS FCHPT o stave hospodárenia, kde sa 
prerokujú s ním súvisiace materiály. 
Ing. Smrčková sa spýtala, či už bol aktualizovaný zoznam zamestnancov dekanátu na webovej stránke 
FCHPT STU. Tajomník FCHPT STU, Ing. Žúbor, povedal, že nastali personálne zmeny na 5 pozíciách 
a aktuálny zoznam bezodkladne zverejní na webovej stránke. 
Doc. Dvoranová upozornila na neohlásenú odstávku vodovodu v starej budove FCHPT STU. O tejto 
odstávke nebol informovaný vedúci technicko-prevádzkového oddelenia Ing. Sabol. Doc. Dvoranová 
preto dôrazne požiadala, aby boli o výpadkoch a odstávkach vodovodu ústavy včas informované. 
V opačnom prípade hrozí po neohlásenom spustení vody znečistenie a poškodenie drahého EPR 
spektrometra hrdzavou vodou. 
Doc. Sekretár vo svojom príspevku poukázal na praktický vyhľadávací nástroj Scifinder dostupný pre 
zamestnancov a študentov FCHPT STU a apeloval na jeho používanie. V súčasnosti je registrovaných 
160 členov fakulty. Ak bude fakulta tento nástroj aktívne využívať, licencia na jeho používanie bude 
predĺžená na ďalšie obdobie. 

K bodu 13 
Prof. Lukeš informoval, že ďalšie zasadnutie AS FCHPT STU je naplánované na 19.05.2015 (utorok). 
Zároveň pripomenul, že 05.05.2015 od 09.00 do 15.00 hod. sa uskutočnia voľby do AS STU za 
zamestnaneckú časť akademickej obce v miestnosti AS FCHPT STU a za študentskú časť akademickej 
obce v miestnosti Študentského parlamentu. Na záver zasadnutia poďakoval všetkým prítomným 
členom AS FCHPT STU, členom vedenia FCHPT STU a hosťom za účasť na zasadnutí a ukončil 
zasadnutie. 

Overovatelia: 

doc. Ing. Tibor Liptaj, PhD. 

Ing. Eva Hybenová, PhD. 

 prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. 
 predseda AS FCHPT STU 


