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S P R Á V A 

o činnosti Akademického senátu FCHPT STU za obdobie  

od marca 2009 do marca 2010 

 

 V poradí siedmy AS FCHPT pokračoval v druhom roku svojho volebného obdobia 
v nezmenenej štruktúre. V jeho zamestnaneckej časti 20 členov AS FCHPT 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 za bakalárske a inžinierske štúdium a za 2 doktorandské 
štúdium). Súčasné zloženie AS FCHPT STU v oboch jeho častiach tvorí prílohu č. 1 tejto 
správy. 

 V súlade so Štatútom FCHPT STU a Rokovacím poriadkom AS FCHPT STU aj 
v druhom roku činnosti AS FCHPT pracovalo jeho predsedníctvo v nezmenenom zložení: 
Doc. Ing. Anton Gatial, PhD. – predseda AS FCHPT 
Doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. – podpredsedníčka AS FCHPT za zamestnaneckú časť 
Bc. Milan Tinák. - podpredseda AS FCHPT za študentskú časť 
Doc. Ing. Vladimír Lukeš, PhD. - 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 VŠ SR. 
Funkcie tajomníčky AS FCHPT sa vzdala Ing. Barbora Dudášová a jej prácu t.j. prípravu 
a rozposielanie zapisníc zo zasadnutí AS prevzala podpredsedníčka AS doc. M. Bakošová. Za 
túto prácu jej predsedníctvo AS FCHPT vyslovuje poďakovanie. Až v závere roka 2009 sa 
podarilo nájsť nového tajomníka AS v osobe Ing. Michala Pauloviča. 
 V priebehu roka došlo k niekoľkým zmenám v zložení študentskej časti AS. 
Ing. P. Ševčíka, ktorý ukončil doktorandské štúdium, nahradila zvolená náhradníčka 
Ing. Jakeline Trejos Jimenez. V druhom ročníku odchádzajúcu I. Mitterpachovú nahradila 
zvolená náhradníčka D. Vnuková. Vo voľbách 29.4.2009 boli zvolení noví senátori za prvý 
ročník M. Šamajová a S. Vinceová, v treťom ročníku bol znovuzvolený M. Maťaťa a ako 
nová senátorka bola novozvolená K. Grancová. V prvom ročníku inžinierskeho štúdia bola 
zvolená Bc. M. Dobošová. Títo senátori nahradili končiacich resp. vzdávajúcich sa členov AS 
FCHPT A. Háza, I. Dolejša, J. Lazoríka a M. Jurča. 

 V období od marca 2009 do marca 2010 mal AS FCHPT celkom 5 pracovných 
zasadnutí. Každé zasadnutie AS bolo uznášaniaschopné. Ich prehľad a hlavné body rokovania 
sú uvedené chronologicky: 

8. zasadnutie AS FCHPT STU dňa  28.4.2009 



- Návrh rozdelenia finančných prostriedkov (mimo mzdových prostriedkov) na FCHPT 
STU pre rok 2009 (mat. č. 12) 

- Správa o činnosti Akademického senátu FCHPT STU v Bratislave za obdobie od marca 
2008 do marca 2008 (mat. č. 13) 

 
9. zasadnutie AS FCHPT STU dňa  16.6.2009 

- Výročná správa o hospodárení FCHPT STU za rok 2008 – hospodársky výsledok za rok 
2008 (mat. č. 14) 

- Informácia o prijímacom konaní na denné, externé a doktorandské štúdium a o ukončení 
štúdia na FCHPT  

 
10. zasadnutie AS FCHPT STU dňa  29.9.2009 

- Aktuálne informácie o dennom, externom a doktorandskom štúdiu na FCHPT STU 
v akademickom roku 2008/2009 

 
11. zasadnutie AS FCHPT STU dňa  1.12.2009 

- Vedecko-výskumná činnosť FCHPT a informácia o grantovej úspešnosti FCHPT v roku 
2009 (mat. č. 15) 

- Návrh nového študijného programu na FCHPT „Riadenie technologických procesov 
v chémii a potravinárstve“ pre 2. stupeň vysokoškolského štúdia (mat. č. 16) 

- Pravidlá pre Motivačné štipendium v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania (mat. č. 17) 
- Informácia o finančnom stave FCHPT v roku 2009 
- Informácia o výsledkoch ankiet študentov a výučbe na FCHPT po komplexnej akreditácii 

 
12. zasadnutie AS FCHPT STU dňa  2.3.2010 

- 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) 
- Aktuálne otázky v pedagogickej oblasti na FCHPT  
 

 V zmysle Rokovacieho poriadku AS FCHPT pravidelnými bodmi všetkých zasadnutí 
AS boli kontrola plnenia uznesení, správa o činnosti predsedníctva AS a informácie o 
rokovaní AS STU, RVŠ SR, Vedenia a Kolégia dekana FCHPT a VR 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 AS dodržiavalo aj osvedčenú zásadu operatívne sa stretávať aj týždeň 
pred zasadnutím resp. v deň zasadnutia AS FCHPT na kontrolu jednotlivých bodov programu 
zasadnutia.  

 Vzťah Vedenia FCHPT a AS aj v uplynulom roku možno hodnotiť ako dobrý. 
Predseda akademického senátu bol pravidelne prizývaný a zúčastňoval sa na zasadnutiach 
Vedenia FCHPT, Kolégia dekana a Vedeckej rady FCHPT. Podobne členovia Vedenia 
fakulty sa pravidelne zúčastňovali na zasadnutiach AS. Pri predkladaní materiálov do AS 
alebo zaraďovaní niektorých bodov do programu zasadnutia AS sa zúčastňovali zasadnutí 
predsedníctva AS, kde tieto materiály resp. body programu uviedli a podrobnejšie vysvetlili. 
Kladne treba hodnotiť skutočnosť, že jednotlivé materiály na rokovania AS boli zo strany 
Vedenia fakulty predkladané písomne väčšinou dva týždne pred zasadnutím AS, 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 FOO je 
pravidelne prizývaná na zasadnutie AS a predseda senátu sa zúčastňuje fakultných konferencií 
odborovej organizácie. 

 Pri AS FCHPT pracujú štyri komisie a to: 
- pedagogická komisia (PK) 
- legislatívna komisia (LK) 

- ekonomická komisia (EK) 
- volebná komisia (VK) 

Ich predsedovia sú zároveň členmi P-AS. 
 
 

Pedagogická komisia 
 
 Pedagogická komisia AS FCHPT (PK) pracovala v druhom roku svojej činnosti v 
zložení: doc. RNDr. Vladimír Baláž, PhD., doc. Ing. Eva Benická, PhD., Ing. Eva Hybenová, 
PhD., doc. Ing. Vladimír Lukeš, PhD. (predseda PK), prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc., doc. 
Ing. Michal Čeppan, PhD., PhDr. Veronika Polóniová, Ing. Stanislav Sekretár, PhD. a za 
zoskupenie študentov Magda Šamajová, Miroslava Dobošová, Ing. Martin Matis. 

 Uplynulý rok bol pre fakultu významný z pohľadu akreditácie študijných programov. 
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 2009/2010 a snažila sa vymedziť aktuálne témy a problémy, ktoré 
by sa mali prerokovať. V tomto smere prebiehala intenzívna komunikácia prostredníctvom e-
mailov ako aj individuálnych stretnutí členov komisie. Na poslednom zasadnutí senátu 
v decembri 2009 bola otvorená aj otázka ohľadom tvorby kritérií na posudzovanie vedeckej 
činnosti doktorandov, ktoré by sa mali aplikovať pri delení mimoriadnych finančných odmien 
– motivačných štipendií.  

 Po ukončení skúšobného obdobia zimného semestra sa 16. 2. 2010 uskutočnilo 
stretnutie Pedagogickej komisie s Vedením fakulty zastúpené oboma pedagogickými 
prodekanmi, kde sa prerokovali a diskutovali aktuálne témy. Z tých najdôležitejších bodov 
možno spomenúť: 

1. Diskusia k tvorbe kritérií na posudzovanie vedeckých a výskumných aktivít PhD. 
študentov. Napriek tomu, že je veľmi komplikované jednotne hodnotiť aktivity na 
teoretickom pracovisku v porovnaní s experimentálnym, v blízkej budúcnosti sa budú 
musieť vypracovať takéto kritéria. Tie by sa mali potom aplikovať pri rozhodovaní o 
mimoriadnych štipendiách, prípadne pri návrhoch na ocenenia rektora alebo dekana. 
Predseda komisie vyzval zástupcov doktorandov (prítomných ako hostia), aby táto 
iniciatíva vyšla aj od nich.  

2. Zhodnotenie zimného semestra, ako aj skúšobného obdobia ZS 2009. V tomto zimnom 
semestri majú študenti prvého ročníka v porovnaní s minulým rokom slabšie študijné 
výsledky. Je to pravdepodobne spôsobené tým, že na školu sa prijíma veľká časť 
študentov bez prijímacích skúšok, iba na základe výsledkov zo stredoškolského štúdia. 
Preto sa v prvom ročníku musí následne takáto štatistika prejaviť. Jedna z možností, 
ako pomôcť slabším študentom pri učení je napríklad formou elektronického systému 
Moodle.  

3. Informácie k akreditácii študijných programov. V prípade programu Chémia, 
medicínska chémia a chemické materiály bola diskutovaná diskrepancia medzi tým, 
čo mal k dispozícii senát na prerokovanie v roku 2007 a čo Akreditačná komisia 
v roku 2009. Aktuálna verzia programu protirečila novej filozofii tvorby bakalárskych 



programov, t.j. zjednotenie rozsahov výučby základných predmetov, zväčšiť priestor 
pre výber voliteľných predmetov, dať do tretieho ročníka iba jedno Chemické 
inžinierstvo s posilnením laboratórnych cvičení, čím by sa zrovnomernilo zaťaženie 
študentov v bakalárskom a inžinierskom štúdiu a zvýšila sa priechodnosť medzi 
oboma formami štúdia. Doc. Kovařík tento problém diskutoval s garantom, resp. 
spolugarantmi programu a navrhol úpravy študijného programu do Vedeckej rady. Na 
marcovom zasadnutí senátu dekan fakulty prof. Bakoš informoval senát, že sa 
rozhodol otvoriť diskusiu k dotvoreniu študijných programov (zmeny do 30%) na 
najbližšom zasadnutí Vedeckej rady FChPT STU.  

4. Pripomienky k AIS. V súvislosti s AIS boli vznesené nové pripomienky a návrhy, 
ktoré by mohli vylepšiť tento systém. Tieto pripomienky boli postúpené na 
prerokovanie kompetentným pracovníkom rektorátu. 

5. Problémy pri odstraňovaní porúch na didaktickej technike. Predseda komisie 
informoval prítomných o sťažnosti učiteľov pri odstraňovaní porúch na didaktickej 
technike a osvetlení v prednáškových miestnostiach. Všetky tieto poruchy sú riadne 
evidované a napriek tomu nie sú nedostatky odstraňované. Tento problém bol ďalej 
postúpený na prerokovanie na Vedenie fakulty.  

 Záverom možno konštatovať, že všetci členovia PK AS FChPT pristupovali aktívne k 
riešeniu úloh so snahou zaujať svoje stanovisko k najnaliehavejším problémom v 
pedagogickej oblasti a nájsť také riešenia problémov, aby sa dosiahlo ich odstránenie alebo 
aspoň ich redukcia. Toto by však nebolo možno bez úzkej a ústretovej spolupráce s Vedením 
fakulty, najmä s pedagogickými prodekanmi doc. Kovaříkom a doc. Dvoranom.  
 
 

Legislatívna komisia 
 
 Legislatívnej komisii v období od marca 2009 do marca 2010 predsedal prof. Ing. Ján 
Híveš, PhD.. V tomto období v legislatívnej komisii ďalej pracovali doc. Ing. Ernest Beinrohr, 
PhD., Ing. Boris Lakatoš, PhD., za študentskú časť AS členmi komisie boli Matej Maťaťa, 
Ivana Mitterpachová (do 28.04.2009), kedy ju nahradila Dominika Vnuková. 

 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 9.3.2010 odporúčania a komentáre.  
 Členovia LK prerokovali správu dekana za rok 2009 a svoje pripomienky diskutovali 
na zasadnutí AS. 
 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. 
 
 

Ekonomická komisia 
 
 Ekonomickú komisiu AS FCHPT počas tohto obdobia viedol jej predseda doc. Ing. 
Milan Čertík, PhD. Členmi ekonomickej komisie boli doc. Ing. Miroslav Hutňan, PhD., doc. 
Ing. Anna Ujhelyiová, PhD. a doc. Ing. Miroslav Bobrík, PhD.. Členmi za študentskú časť EK 
AS FCHPT boli Ing. Peter Ševčík, ktorého od decembra nahradila Ing. Jakeline Trejos 
Jimenez, Kristína Grancová a Silvia Vinceová.  

V priebehu tohto obdobia sa činnosť EK sústredila na prerokovanie nasledovných 
materiálov: 



� EK AS FCHPT prerokovala na svojom prvom zasadnutí dňa 2.3.2009 Správu o činnosti 
a stave FCHPT STU za rok 2008. 

� Predseda EK AS FCHPT predložil  dňa 7.4.2009 Správu o činnosti Ekonomickej komisie 
AS FCHPT za obdobie marec 2008 – marec 2009. 

� Návrh na rozdelenie finančných prostriedkov (mimo MP) na FCHPT STU na rok 2009. 
Tento návrh bol predložený prod. Doc. Židekom na predsedníctve AS dňa 21.4.2009. 
Návrh bol následne prerokovaný na stretntutí EK s prodekanom Doc. Židekom dňa 
27.4.2009.  

� Schválenie rozdelenia finančných prostriedkov (mimo MP) na FCHPT STU na rok 2009 
(mat. č. 12) na zasadnutí AS dňa 28.4.2009. EK odporučila schváliť návrh bez 
pripomienok a zároveň odporučila vedeniu FCHPT navýšiť odvodové percento 
z projektov. 

� Výročná správa o hospodárení FCHPT za rok 2008 – hospodársky výsledok za rok 2008. 
Správa bola predložená prodekanom Doc. Židekom na predsedníctve AS dňa 2.6.2009. 
Materiál k tejto správe bol prerokovaný na stretntutí EK s prodekanom Doc. Židekom, 
Ing. Žúborom a Ing. Zemanovou dňa 15.6. 2009. 

� Schválenie Výročnej správy o hospodárení FCHPT za rok 2008 na zasadnutí AS dňa 
16.6.2009. EK odporučila schváliť Výročnú správu o hospodárení FCHPT za rok 2008 
bez pripomienok a zároveň EK žiadala dekana FCHPT o vypracovaní koncepcie 
systémového znižovania energetických výdavkov v spoluprácii s energetickou komisiou 
STU.  

� EK AS FCHPT vzala na vedomie informáciu o finančnom stave FCHPT v roku 2009 
prednesenej na zasadnutí AS FCHPT dňa 1.12.2009. 

� EK AS FCHPT prerokovala na zasadnutí dňa 8.2.2010 Správu o činnosti a stave FCHPT 
STU za rok 2009. 

 Členovia Ekonomickej komisie dali viacero podnetných návrhov k hoereuvedeným 
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 
AS, 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.  
 
 

Volebná komisia 
 
 Volebná komisia pracovala v druhom roku svojho volebného obdobia v nasledovnom 
zložení: predsedníčkou bola Ing. Eva Smrčková, PhD. a jej členmi doc. Ing. Magdaléna 
Štolcová, PhD. a za študentskú časť Bc. Milan Tinák a Roman Poláček. Komisia alebo jej 
členovia v tomto období zabezpečovali: 

• voľby v študentskej časti AS FCHPT STU, ktoré sa uskutočnili 28. a 29. apríla 2009. 
V týchto voľbách boli zvolení: 

o  do Študentskej rady vysokých škôl študent Matej Badžgoň. 
o  noví senátori za prvý ročník: M. Šamajová a S. Vinceová,  
o v treťom ročníku bol znovuzvolený M. Maťaťa a ako nová senátorka bola 

novozvolená K. Grancová.  
o v prvom ročníku inžinierskeho štúdia bola zvolená Bc. M. Dobošová, 



Títo senátori nahradili končiacich resp. vzdávajúcich sa členov AS FCHPT : A. Háza, 
I. Dolejša, J. Lazoríka a M. Jurča. 

 
• prípravu materiálu : Zásady volieb členov študentskej časti AS FChPT, AS STU 

a ŠRVŠ, schváleného na zasadnutí AS FCHPT  9. 3. 2010 
 

• predloženie materiálu : Harmonogram volieb členov študentskej časti AS FCHPT  
 

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

 
 

Činnosť zástupcu FCHPT STU v Rade vysokých škôl 
 

Rada vysokých škôl SR zasadá vtedy, ak je potrebné vyjadriť sa k materiálom, ktoré 
pripravuje MŠ SR na schvaľovanie a vyzve RVŠ vyjadriť sa k nim. Treba si však uvedomiť, 
že aj keď sa RVŠ k týmto materiálom vyjadruje, jej stanoviská majú pre MŠ len odporúčajúci 
charakter. 

V priebehu kalendárneho roku 2009 neboli rade VŠ zaslané z MŠ SR žiadne 
materiály. K pravidelným materiálom však patrí návrh metodiky rozpisu dotácií verejným 
vysokým školám, ktorý sa pripravuje ku koncu každého kalendárneho roka.  

Zasadanie RVŠ sa uskutočnilo dňa 5.11.2009 v Herľanoch, hlavnými bodmi programu 
bolo prerokovanie nasledovných bodov: 

1. Návrh Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokých školám na 
rok 2010 

2. Návrh rozpočtu pre VVŠ na rok 2010 
3. Stav financovania vedy a výskumu v SR 

Rokovanie sa uskutočnilo za prítomnosti zástupcu MŠ SR, ktorý objasňoval metodiku rozpisu 
dotácií  na rok 2010 – bod 1, a vysvetľoval dôvody, pre ktoré sa v metodike neuplatnia 
výsledky komplexnej akreditácie VŠ, ako bolo sľubované pred rokom. 

RVŠ vyjadrila svoje stanoviská v zápisnici so zasadnutia, napriek tomu sa v metodike rozpisu 
dotácii urobili také výrazné zmeny, ktoré absolútne nezohľadnili tieto stanoviská.  

Dôvody týchto zmien prerokovalo predsedníctvo RVŠ so zástupcom MŠ SR na zasadaní P-
RVŠ dňa 18.2.2010 a vyjadrila znepokojenie nad viacerými nesystémovými zmenami, ktoré 
boli v metodike od ostatného zasadania RVŠ 5.11.2009 urobené. RVŠ opätovne vyjadrila 
znepokojenie nad stavom financovania vedy a výskumu v SR. P-RVŠ tiež vyjadrilo nesúhlas 
s pripravovanou novelou Zákona o VŠ, ktorá by umožnila odborným vysokým školám 
vzdelávanie aj v študijných programoch 2. a 3. stupňa. 

Všetky materiály týkajúce sa RVŠ sú dostupné na stránke: www.radavs.sk 
 
 

Spolupráca zamestnaneckej a študentskej časti AS FCHPT 
 
 Táto spolupráca sa uskutočnila hlavne prostredníctvom zástupcu študentskej časti AS 
FCHPT Bc. Milana Tináka podpredsedu AS 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 AO 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. 
 

 

Závery a odporúčania: 
 AS FCHPT sa s úlohami, ktoré mu vyplývajú zo zákona (schvaľovanie rozpočtu 
fakulty, výročnej správy o činnosti a o hospodárení fakulty) vysporiadal, za čo patrí vysloviť 
poďakovanie všetkým jeho členom i zložkám. V nasledujúcom roku však AS FCHPT okrem 
každoročných úloh čakajú aj ďalšie dôležité úlohy súvisiace s voľbami kandidáta na rektora 
STU a na dekana FCHPT: 

- v novom akademickom roku spolupracovať pri rozbiehaní štúdia na fakulte podľa nových 
bakalárskych študijných programov 

- na základe noviel vysokoškolského zákona a dodatkov v Štatúte STU posúdiť prípadné 
návrhy dodatkov v Štatúte FCHPT 

- v študentskej časti akademickej obce organizačne pripraviť a zabezpečiť voľby členov do 
AS STU a AS FCHPT 

- na fakulte organizačne zabezpečiť podávanie návrhov na kandidáta na rektora STU a 
pripraviť a uskutočniť voľby kandidáta na dekana FCHPT 

 



Príloha č. 1. 
Zloženie Akademického senátu FCHPT STU 
Zamestnanecká časť AS FCHPT: 

č. Ústav Člen AS  Komisia 

  1. analytickej chémie Ernest Beinrohr doc. Ing. PhD. Leg 

  2. analytickej chémie Eva Benická doc. Ing. PhD. Ped 

  3. 
anorganickej chémie, technológie a 
materiálov 

Ján Híveš doc. Ing. PhD. Leg-P 

  4. 
anorganickej chémie, technológie a 
materiálov 

Eva Smrčková Ing. PhD. Vol-P 

  5. biochémie, výživy a ochrany zdravia Eva Hybenová Ing. PhD. Ped 

  6. biochémie, výživy a ochrany zdravia Boris Lakatoš Ing. PhD. Leg 

  7. biotechnológie a potravinárstva Milan Čertík doc. Ing. PhD. Eko-P 

  8. biotechnológie a potravinárstva Stanistav Sekretár Ing. PhD. Ped 
  9. fyzikálnej chémie a chemickej fyziky Anton Gatial doc. Ing. PhD. Pr-AS 

10. fyzikálnej chémie a chemickej fyziky Vladimír Lukeš doc. Ing. PhD. Ped-P 

11. 
chemického a environmentálneho 
inžinierstva 

Miroslav Hutňan doc. Ing. PhD. Eko 

12. 
chemického a environmentálneho 
inžinierstva 

Jozef Markoš prof. Ing. DrSc. Ped 

13. 
informatizácie, automatizácie a 
matematiky 

Monika Bakošová doc. Ing. PhD. pPrS 

14. 
informatizácie, automatizácie a 
matematiky 

Vladimír Baláž doc. RNDr. PhD. Ped 

15. 
organickej chémie, katalýzy a 
petrochémie 

Pavol Hudec doc. Ing. PhD. RVŠ 

16. 
organickej chémie, katalýzy a 
petrochémie 

Magdaléna Štolcová doc. Ing. PhD. Vol 

17. polymérnych materiálov Michal Čeppan doc. Ing. PhD. Ped 

18. polymérnych materiálov Anna Ujhelyiová doc. Ing. PhD. Eko 

19. 
oddelenie jazykov + oddelenie telesnej 
výchovy a športu 

Miroslav Bobrík doc. PhDr. PhD. Eko 

20. 
oddelenie jazykov + oddelenie telesnej 
výchovy a športu 

Veronika Polóniová PhDr. Ped 
 

 

Študentská časť AS FCHPT:  
č.  Člen AS  Komisia 

  1. 2. ročník Magdaléna Šamajová  Ped 

  2. 2. ročník Silvia Vinceová  Eko 

  3. 3. ročník Roman Poláček   Vol 

  4. 3. ročník Dominika Vnuková   Leg 

  5. 4. ročník Kristína Grancová  Eko 

  6. 4. ročník Matej Maťaťa  Bc. Leg 

  7. 5. ročník Miroslava Dobošová Bc. Ped 

  8. 5. ročník Milan Tinák  Bc. pPrS 

  9. doktorand Jakeline Trejos Jimenez Ing. Eko 

10. doktorand Martin Matis Ing. Ped 

 


