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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, VR FCHPT STU. 

5. Prerokovanie Správy o činnosti a stave Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU 
v Bratislave za rok 2016 (materiál č. 23-2017). 

6. Prerokovanie a schválenie Rokovacieho poriadku AS FCHPT STU (materiál č. 24-2017). 

7. Prerokovanie Návrhu konverzného štvorročného bakalárskeho študijného programu 
CHEMAT (materiál č. 25-2017). 

8. Prerokovanie a schválenie Zámeru vedenia FCHPT STU o zabezpečení stravovacích služieb 
pre zamestnancov a študentov FCHPT STU (materiál č. 26-2017). 

9. Otázky na akademických funkcionárov. 

10. Rôzne. 

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

STU. 
 
Ospravedlnení: doc. E. Graczová, doc. P. Hudec, Ing. M. Kaliňák 
 
Neospravedlnení: - 
 
Na začiatku zasadnutia bolo prítomných celkom 21 členov. V priebehu zasadnutia sa počet 
prítomných zvýšil na 25. 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 – dekana FCHPT STU prof. Šajbidora, prodekanov FCHPT STU doc. Bakošovú, 
prof. Gatiala a prof. Jelemenského, tajomníčku FCHPT STU Ing. Michalovú a predsedníčku odborovej 
organizácie FCHPT STU doc. Rehákovú. Následne skonštatoval, že nemá informáciu o tom, že by 
niektorý zo senátorov prestal byť členom akademickej obce. 

K bodu 2: 
Predseda AS FCHPT STU, Prof. Lukeš dal hlasovať o schválení overovateľov zápisnice pre toto 
zasadnutie. 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí doc. Bírošová a doc. Lakatoš. 
Hlasovania sa zúčastnilo 21 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 20  proti: 0  zdržali sa: 1 
 
Prof. Lukeš dal hlasovať o predloženom programe zasadnutia. Nikto z prítomných neuviedol návrh na 
zmenu v programe.  
Hlasovania sa zúčastnilo 21 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 21  proti: 0  zdržal sa: 0 

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 28. 02. 2017 neboli žiadne termínované uznesenia. 

K bodu 4: 
Prof. Lukeš v rámci tohto bodu informoval prítomných o priebehu ostatných zasadnutí P-AS FCHPT 
STU, AS STU, vedenia FCHPT STU a kolégia dekana a o hlavných tézach týchto zasadnutí. 

K bodu 5: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, požiadal dekana FCHPT STU, prof. Šajbidora, aby uviedol 
predkladaný materiál Správu dekana FCHPT STU za rok 2016 (materiál č. 23-2017). 
Prof. Šajbidor stručne vysvetlil dôvod vzniku tohto materiálu a oboznámil prítomných s jeho 
obsahom. 
Prof. Lukeš následne požiadal postupne predsedníčku pedagogickej komisie, doc. Dvoranovú 
a predsedu ekonomickej komisie, doc. Čertíka o stanovisko komisií k tomuto materiálu. Doc. 
Dvoranová uviedla, že materiál bol prerokovaný na zasadnutí pedagogickej komisie a skonštatovala, 
že členovia komisie nemali zásadné pripomienky k tomuto materiálu. 
Doc. Čertík stručne informoval o priebehu zasadnutia ekonomickej komisie k tomuto materiálu 
a zhodnotil, že komisia nemá k materiálu pripomienky. 
 

Diskusia 
Prof. Milata sa spýtal, či sa na fakulte neuvažuje o zaujatí stanoviska k zmene systému odmeňovania 
študentov doktorandského štúdia  navrhol, aby ministerstvo hradilo týmto študentom aj odvody na 
sociálne poistenie a vyzdvihol viaceré pozitíva takejto úpravy. V rámci svojho príspevku pripomenul aj 
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chýbajúcu zmienku o spolupráci fakulty so Slovenskou spoločnosťou priemyselnej chémie, 
Slovenskou spoločnosťou chemického inžinierstva a Slovenskou chemickou spoločnosťou. 
Prof. Šajbidor odpovedal, že fakulta môže takúto požiadavku vzniesť na ministerstvo školstva, ale 
zároveň uviedol aj pochybnosti, že ministerstvo ju nebude akceptovať a uviedol viacero dôvodov. 
Následne skonštatoval, že takouto zmenou by došlo len k prerozdeleniu financií v rámci fakulty, ale 
celkové dotačné prostriedky by zostali nezmenené. Zároveň poďakoval prof. Milatovi za pripomienku 
k spolupráci s uvedenými spoločnosťami a prisľúbil, že spoluprácu s uvedenými spoločnosťami 
vyzdvihne v budúcoročnej výročnej správe. 
Senátor Packa uviedol, že v rámci dokumentu „Učiace sa Slovensko“ sa uvažuje aj o systéme, 
v ktorom bude možnosť študovať na doktorandskom stupni pokiaľ to kapacity pracoviska dovolia 
a študent si bude štúdium hradiť sám. Zároveň skonštatoval, že Študentská rada vysokých škôl podala 
návrh na priznanie študentských výhod študentom doktorandského štúdia. 
Prof. Jelemenský vyzdvihol prácu Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva, ktorá propaguje 
štúdium na fakulte na 220 stredných školách. Zároveň dodal, že vo výročnej správe sú uvedené len 
aktivity priamo hradené fakultou. 
Prof. Šajbidor doplnil, že v rámci stretnutia s riaditeľom Zväzu chemických a farmaceutických 
spoločností prišlo k dohode o poukázaní 2 % z daní týchto spoločností na spoločný účet, ktorý by 
slúžil na motiváciu študentov žiadaných odborov formou štipendií. 
Senátor Šimášek sa spýtal, na ktoré odbory by sa štipendium vzťahovalo. 
Prof. Šajbidor odpovedal, že ide o študijné odbory organické technológie a materiálové inžinierstvo. 
 
Prof. Lukeš skonštatoval, že AS FCHPT STU prerokoval materiál Správu dekana FCHPT STU za rok 2016 
(materiál č. 23-2017). 

K bodu 6: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, uviedol predkladaný materiál Rokovací poriadok AS FCHPT STU 
(materiál č. 24-2017) a stručne vysvetlil obsah a dôvod jeho vzniku. Následne požiadal predsedu 
legislatívnej komisie, doc. Lakatoša o stanovisko komisie k tomuto materiálu. 
Doc. Lakatoš priblížil priebeh rokovania komisie o tomto materiáli a stručne vysvetlil navrhované 
zmeny v rokovacom poriadku. Následne skonštatoval, že legislatívna komisia navrhuje schváliť 
predložený materiál. 

Diskusia 
K materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky 

Uznesenie č. 1/6-2017 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje Rokovací poriadok AS FCHPT STU (materiál č. 24-2017) bez 
pripomienok. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 25 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 25  proti: 0   zdržal sa: 0 

K bodu 7: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, požiadal dekana FCHPT STU, prof. Šajbidora, aby uviedol 
predkladaný materiál Návrh konverzného štvorročného bakalárskeho študijného programu CHEMAT 
(materiál č. 25-2017). 
Prof. Šajbidor požiadal prodekanku FCHPT STU, doc. Bakošovú o uvedenie materiálu. Doc. Bakošová 
stručne vysvetlila dôvod vzniku tohto materiálu a oboznámila prítomných s jeho obsahom. 
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Prof. Lukeš následne požiadal predsedníčku pedagogickej komisie, doc. Dvoranovú o stanovisko 
komisie k tomuto materiálu. Doc. Dvoranová uviedla, že materiál bol prerokovaný na zasadnutí 
pedagogickej komisie a ozrejmila priebeh diskusie. 

Diskusia 
Prof. Milata sa spýtal, či by nebolo možné do predmetu Veda a priemysel zakomponovať aj históriu 
chemického priemyslu do názvu. 
Doc. Dvoranová odpovedala, že história je čiastočne súčasťou náplne a vysvetlila dôvod 
navrhovaného názvu predmetu. 
Bc. Kvasnová sa spýtala, či budú mať záujemcovia o štúdium možnosť výberu medzi štvorročným 
a trojročným študijným programom. 
Doc. Bakošová odpovedala, že uchádzači budú mať možnosť výberu a zároveň priblížila plánovaný 
priebeh a možnosti štúdia v tomto študijnom programe. 
Bc. Kvasnová sa spýtala, či má fakulta informácie o záujme študentov o takýto študijný program. 
Doc. Bakošová odpovedala, že študenti majú nedostatočné vedomosti zo strednej školy a majú 
záujem si chýbajúce vedomosti doštudovať. Zároveň uviedla, že fakulta im týmto programom chce 
výjsť v ústrety. 
Prof. Lukeš doplnil, že štvorročný program je pre študenta bezplatný počas celej štvorročnej doby 
štúdia. 
Doc. Bakošová doplnila, že študenti už v prvých dvoch akademických týždňoch vedia, či majú 
postačujúce vedomosti a v tomto období im bude umožnená zmena študijného programu. 
Senátor Packa vzniesol viacero pripomienok a vyslovil nesúhlas so 4-ročným bakalárskym študijným 
programom CHEMAT vo forme ako bol prezentovaný. 
Doc. Bakošová odpovedala, že študenti prvého ročníka majú dlhodobo problémy s nedostatočnou 
pripravenosťou zo stredoškolských predmetov. Následne dodala, že CHEMAT je najobsadenejší 
študijný program, preto sa fakulta rozhodla práve pre tento program. Zároveň uviedla, že otvorenie 
piatich nových študijných programov by bola prílišná administratívna záťaž a skonštatovala, že fakulta 
nevylučuje otvorenie aj ďalších programov. 
Doc. Lakatoš sa spýtal, či je tento študijný program „áčkový“. 
Doc. Bakošová odpovedala kladne. 
Senátorka Utekalová skonštatovala, že veľa študentov CHEMATu plánuje v prvom ročníku prestúpiť 
na lekárske a farmaceutické fakulty a navrhla uviesť konverzný program pre BIOPOT. 
Doc. Bakošová odpovedala, že počet týchto predmetov nie je vysoký a doplnila, že zriadenie 
konverzného študijného programu rozhoduje garant daného programu. 
Senátor Packa navrhol presunúť niektoré predmety do iných ročníkov. 
Doc. Bakošová odpovedala, že študentom sa v prípade neabsolvovania niektorých predmetov 
nabaľujú nadväznosti. 
Senátor Packa sa spýtal, koľko študentov neprejde prvým ročníkom. 
Doc. Bakošová odpovedala, že po prvom semestri skončí asi 30 %, po druhom už len asi 17 %. 
Senátor Packa vyjadril nesúhlas s navrhovaným obsahom a organizáciou predkladaného študijného 
programu. 
Ing. Kaliňák sa spýtal, či sa uvažuje o zriadení prijímacích skúšok, pre trojročný program, čím by sa 
študenti so slabšími vedomosťami mohli prihlásiť len na konverzný CHEMAT. 
Doc. Bakošová odpovedala, že prijímacie skúšky sa vôbec neplánujú, pretože by odradili uchádzačov. 
Zároveň uviedla, že existuje možnosť študentov otestovať a odporučiť im vhodný študijný program. 
 
Prof. Lukeš skonštatoval, že AS FCHPT STU prerokoval materiál Návrh konverzného štvorročného 
bakalárskeho študijného programu CHEMAT (materiál č. 25-2017). 
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K bodu 8: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, požiadal dekana FCHPT STU, prof. Šajbidora, aby uviedol 
predkladaný materiál Zámer vedenia FCHPT STU o zabezpečení stravovacích služieb pre 
zamestnancov a študentov FCHPT STU (materiál č. 26-2017). 
Prof. Šajbidor stručne vysvetlil dôvod vzniku tohto materiálu a oboznámil prítomných s jeho 
obsahom. 

Diskusia 
Ing. Švorec sa spýtal, či Delikanti, s.r.o. rekonštruuje priestory na vlastné náklady. 
Prof. Šajbidor odpovedal kladne a dodal, že tieto náklady budú zohľadnené v nájomnej zmluve. 
Zároveň informoval, že rektor a kvestor STU nemali k tomuto zámeru pripomienky. 
Ing. Kaliňák skonštatoval, že má informácie o opakovaných sťažnostiach na spol. Delicanti na FEI STU. 
Prof. Šajbidor odpovedal, že podmienky budú v zmluve riadne ošetrené a v prípade opakovaných 
sťažností hrozí spoločnosti zmluvná pokuta, v krajných prípadoch až jednostranné vypovedanie 
zmluvy. 

Uznesenie č. 2/6-2017 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje Zámer vedenia FCHPT STU o zabezpečení stravovacích služieb 
pre zamestnancov a študentov FCHPT STU (materiál č. 26-2017). 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 25 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 25  proti: 0   zdržal sa: 0 
 

K bodu 9: 
Prof. Lukeš otvoril bod „Otázky na akademických funkcionárov“. 
Doc. Čertík sa spýtal, prečo doktorandi nepotrebujú kartu na zápis známok do AIS. 
Doc. Bakošová odpovedala, že ide len o doktorandov vyšších ročníkov so starými kartami. Zároveň 
doplnila, že garant by v AIS nemal doktorandom udeliť práva na zápis známok. 
Doc. Dvoranová sa spýtala, či nie je možné vydať duplikát karty, ktorý by slúžil len na zápis známok 
a nehrozila by tak jeho strata. 
Doc. Bakošová odpovedala, že vývoj smeruje k používaniu jednej univerzálnej karty. 
Doc. Dvoranová sa spýtala na spôsob vybavovania kariet pre emeritných profesorov, dôchodcov a 
nájomcov a skonštatovala, že sa stretáva s pasivitou a nechotou personálu dekanátu pri 
vyhotovovaní týchto kariet. 
Ing. Michalová požiadala doc. Dvoranovú o zaslanie detailov e-mailom a navrhla vyriešiť tieto karty 
individuálne. 
Prof. Milata sa spýtal, či by bolo možné zlikvidovať ešte pred letnými prázdninami odpady nad rámec 
verejného obstarávania. 
Ing. Michalová požiadala prof. Milatu o zaslanie zoznamu odpadov a navrhla likvidáciu týchto 
odpadov s dalším verejným obstarávaním. 
Doc. Dvoranová sa spýtala na výpadky internetového pripojenia kvôli neevidovaným zariadeniam, 
pričom tieto zariadenia fungovali bez problémov v sieti viac ako 6 rokov. 
Ing. Michalová odpovedala, že sieť sa postupne nastavuje do súladu s bezpečnostným projektom 
a zariadenia, ktoré neboli nahlásené sa postupne odpájajú. Následne dodala, že každý ústav má 
určených pracovníkov zodpovedných za správu informačných a komunikačných technológií na 
ústave, ktorí mali informovať pracovníkov o plánovaných zmenách. 
Doc. Graczová doplnila, že problémy s počítačovou sieťou boli riešené promptne. 
Prof. Šajbidor informoval, že na zasadnutí kolégia dekana dostali riaditelia ústavov pokyn na určenie 
zodpovedných pracovníkov. 
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Ing. Kaliňak skonštatoval, že ako poverený pracovník nebol zatiaľ o zmenách informovaný . 
Prof. Šajbidor odpovedal, že k tejto téme bolo zvolané stretnutie a dodal, že táto informácia sa asi 
nedostala všetkým zodpovedným pracovníkom. Následne doplnil, že situáciu preverí a skonštatoval, 
že z niektorých ústavov stále nemá informáciu o zodpovedných osobách za správu informačných 
a komunikačných technológií. 
Prof. Milata sa spýtal na nedávne výpadky prúdu a možnosti odškodnenia, prípadne opatrenia na 
zamedzenie materiálnych škôd. 
Prof. Šajbidor odpovedal, že vedenie fakulty plánuje vyriešiť uvedené problémy v súčinnosti 
s dodávateľom elektrickej energie, aj interným zabezpečením pomocou elektrických ochranných 
zariadení. 
Doc. Čertík upozornil na problém s elektroinštaláciou na ústave, keď po výpadku jedna časť chodby 
zostane po obnovení dodávky elektrickej energie vypnutá. 
Prof. Jelemenský avízoval rekonštrukciu starej budovy a informoval o príprave projektovej 
dokumentácie a ďalších plánovaných úkonoch s tým súvisiacich. 
Doc. Birošová požiadala o zverejnenie informácii o možnosti veľkoformátovej tlače na stránke 
Slovenskej chemickej knižnice. 
Ing. Kaliňák doplnil, že by mohla byť uvedená aj cena tlače. 
Senátorka Utekalová sa spýtala, kedy budú vyplácané štipendia. 
Doc. Bakošová odpovedala, že vyplatenie štipendií sa očakáva v marci po schválení rozpočtu a bližšie 
informovala o procese vyplácania štipendií. 
Ing. Čirka sa spýtal, kedy budú vydávané nové parkovacie karty. 
Ing. Michalová odpovedala, že po zaplatení budú nové karty prilepené priamo na čelné sklo vozidla. 
V krátkosti boli prediskutované možnosti a spôsob používania a vydávania parkovacích kariet. 

K bodu 10: 
Prof. Lukeš otvoril bod „Rôzne“. Úvodom informoval o plánovanom zriadení materskej školy STU so 
spoluúčasťou mestskej časti a ministerstva školstva a v stručnosti priblížil priebeh zriaďovania 
a bližšie detaily zariadenia. 
Ing. Gál sa spýtal, kedy je plánované spustenie prevádzky. 
Prof. Lukeš odpovedal, že iniciátori tohto nápadu počítajú so spustením od začiatku nasledujúceho 
akademického roka. 
Doc. Hudec informoval o ostatnom zasadnutí Rady vysokej školy a stručne priblížil hlavné body 
rokovaní. 
Prof. Šajbidor v rámci svojho krátkeho príspevku informoval o plánovanom rozpočte, raste miezd 
a perspektívach v ďalšom roku. 

K bodu 11: 
Prof. Lukeš na záver zasadnutia poďakoval prítomným členom AS FCHPT STU, členom vedenia FCHPT 
STU a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. 
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Overovatelia: 

doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. 

doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD. 

 

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


