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Zápisnica č. 4 
zo zasadnutia AS FCHPT STU d ňa 17.6.2008 

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

AS FCHPT 
Ospravedlnení: 6 (doc. Ing. E. Beinrohr, PhD., doc. Ing. M. Čeppan, PhD., doc. Ing. M. 
Štolcová, PhD., I. Dolejš, J. Lazorík, R. Poláček) 
Neospravedlnení : - 
Na rokovaní bolo prítomných 24 členov, senát bol uznášaniaschopný. 
Program: 
 

1. Otvorenie, prezencia 
2. Schválenie programu a overovateľov zápisnice 
3. Kontrola plnenia uznesení 
4. Informácia o činnosti P-AS FCHPT od ostatného zasadnutia AS 
5. Výročná správa o hospodárení FCHPT STU za rok 2007 – hospodársky výsledok 

za rok 2007 (mat. č. 6) 
6. Informácia o prijímacom konaní na denné, externé a doktorandské štúdium a 

o ukončení štúdia na FCHPT 
7. Informácie z rokovaní AS STU, Vedenia FCHPT, KD, VR a R-VŠ 
8. Aktuálne otázky fakulty a STU a otázky na akademických funkcionárov 
9. Rôzne 
10. Záver 

 

K bodu 1/ 
Zasadnutie otvoril a viedol predseda AS FCHPT doc. Gatial. Úvodom privítal všetkých 
prítomných členov AS, členov vedenia fakulty a hostí na zasadnutí AS FCHPT. 

K bodu 2/ 
Doc. Gatial navrhol zaradiť za bod 6 ešte jeden bod programu, a to voľbu nového člena VR 
FCHPT. Program zasadnutia AS bol s touto úpravou schválený. Hlasovania sa zúčastnilo 20 
členov AS FCHPT. 
Hlasovanie:  za: 20   proti: 0        zdržal sa: 0 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: doc. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD. a PhDr. Veronika 
Polóniová. Hlasovania sa zúčastnilo 20 členov AS FCHPT. 
Hlasovanie:  za: 19   proti: 0        zdržal sa: 1 
 
K bodu 3/ 
Predseda legislatívnej komisie doc. Híveš skonštatoval, že ku dňu 17.6.2008 neboli žiadne 
termínované uznesenia. 
 
K bodu 4/ 
Predseda AS FCHPT doc. Gatial informoval, že P-AS FCHPT sa od ostatného zasadnutia 
AS dňa 6.5.2008 stretlo trikrát. Na jednotlivých zasadnutiach sa okrem pravidelných 
informácií z Vedenia a KD FCHPT, AS STU a R-VŠ zaoberalo nasledovnými bodmi: 
- Na zasadnutí 3.6.2008 zhodnotilo priebeh zasadnutí AS FCHPT dňa 29.4.2008 a dňa 

6.5.2008. Nemalo pripomienky k priebehu zasadnutia AS FCHPT dňa 6.5.2008. Pri 
hodnotení zasadnutia AS FCHPT dňa 29.4.2008 vyslovilo názor, že pri predkladaní tak 
závažného materiálu ako je „Správa o činnosti a stave FCHPT STU v Bratislave za rok 
2007“ je potrebné, aby sa predkladateľ zúčastnil celého zasadnutia AS a v diskusii 
reagoval na pripomienky resp. otázky členov AS FCHPT. Ďalej schválilo program 
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zasadnutia AS FCHPT STU na 17.6.2008 a zaoberalo sa problematikou aktualizácie 
internetovej stránky AS FCHPT. 

- Na zasadnutí 10.6.2008 predložil doc. Židek materiál č. 6 „Výročná správa o hospodárení 
FCHPT STU za rok 2007 – hospodársky výsledok za rok 2007“ na rokovanie AS 
17.6.2008. 

- Na zasadnutí 17.6.2008 kontrolovalo stav prípravy zasadnutia AS FCHPT, ekonomická 
komisia informovala o pripomienkach a stanovisku k materiálu č. 6. 

 
Uznesenie č. 1/4 
AS FCHPT berie na vedomie informáciu o činnosti P-AS FCHPT bez pripomienok. 
 
K bodu 5/ 
Dekan FCHPT prof. Bakoš požiadal doc. Žideka, aby predložil Výročnú správu 
o hospodárení FCHPT STU za rok 2007. Doc. Židek rozčlenil správu na dve časti, oficiálnu 
správu, ktorá bola pripravená podľa požiadaviek rektorátu STU a schválená AS STU, a 
výdavky jednotlivých prevádzok FCHPT (dekanát, TPP, SCHK). Informoval o tom, že 
hospodársky výsledok - zisk FCHPT bol 2 894 tis. Sk (zisk celej STU 48 mil. Sk) a tiež 
o skutočnosti, že rektor STU zaviazal jednotlivé fakulty k dosiahnutiu kladného 
hospodárskeho výsledku. Preto aj z tohto dôvodu boli v zmysle fakultou prijatých opatrení 
mnohé výdavky hradené z mimorozpočtových prostriedkov. Vytvorený zisk za rok 2007 bude 
v plnej výške zdrojom tvorby rezervného fondu. Boli prijaté ďalšie dve opatrenia na 
dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku aj v roku 2008, a to: zvýšenie príjmov 
(prenájom priestorov, zvýšenie príjmov z podnikateľskej činnosti) a zníženie prevádzkových 
nákladov (energetické náklady – monitoring ústavov s následným prenájmom priestorov, 
zníženie prevádzkových nákladov jednotlivých pracovísk).  
Doc. Gatial pripomenul, že táto správa nadväzuje na správu o činnosti a stave FCHPT 
schválenú na zasadnutí AS FCHPT dňa 29.4.2008 a podrobnejšie rozoberá jej ekonomickú 
časť a tiež informoval, že Výročná správa o hospodárení STU za rok 2007, na ktorú 
predkladaná správa nadväzuje, je k nahliadnutiu u neho. 
Predseda ekonomickej komisie doc. Čertík informoval, že ekonomická komisia sa na svojom 
stretnutí 18.6.2008 zaoberala v prítomnosti doc. Žideka a Ing. Madudovej predkladanou 
správou a po vysvetleni niektorých pripomienok ekonomickej komisie navrhuje AS FCHPT 
schváliť materiál č 6 bez pripomienok.  
Diskusia:  
Doc. Gatial vyjadril uznanie Vedeniu FCHPT za získavanie chýbajúcich zdrojov. 
Ing. Hybenová navrhla, aby v budúcnosti bolo v správe zahrnuté vysvetlenie použitých 
skratiek.  
Prof. Bakoš poďakoval všetkým, ktorí sa pričiňujú o získavanie mimorozpočtových zdrojov, 
načrtol tiež zdroje dofinancovania niektorých projektov a programov, ako i potrebu vytvorenia 
plánu smerovania FCHPT. 
Doc. Židek pripomenul, že ústavy majú k dispozícii financie, ktorými nedisponuje vedenie 
a navrhol, aby si jednotlivé ústavy vytvorili určitý fond na preklenutie nedostatku prostriedkov 
na začiatku kalendárneho roka. 
Doc. Gatial sa zaujímal o aktuálnosť údajov v tabuľke 11 materiálu č. 6 (Zdroje na obstaranie 
a technické zhodnotenie dlhodobého majetku v sume 153 mil. Sk.) a v tabuľke 13 (Stav 
a vývoj finančných fondov) týkajúcich sa rezervného a reprodukčného fondu. 
Ing. Madudová aktuálnosť sumy potvrdila s poznámkou, že je to suma zahŕňajúca aj štátne 
programy.  
 
Uznesenie č. 2/4 
AS FCHPT schvaľuje materiál č. 6, „Výročná správa o hospodárení FCHPT STU za rok 2007 
– hospodársky výsledok za rok 2007“ bez pripomienok. 
Hlasovania sa zúčastnilo 23 členov AS FCHPT. 
Hlasovanie: za: 21   proti: 0        zdržal sa: 2 
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K bodu 6/ 
Prodekan Kovařík predniesol informáciu o počtoch doteraz prijatých uchádzačov o štúdium. 
Na bakalársky stupeň štúdia sa prihlásilo 579 uchádzačov a všetci boli prijatí, či už 
v Bratislave alebo v Humennom.  
Na študijný program Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve 
bolo prijatých 73 študentov, z toho 15 v Humennom, Biotechnológia - 139, Chemické 
inžinierstvo - 67, Chémia a medicínska chémia - 121, Chemické technológie - 58, 
Potravinárstvo – 105, Plasty v strojárstve a technológie spracovania plastov – 5 
a Technológia polymérnych materiálov – 11 študentov. 
V treťom ročníku bakalárskeho štúdia bude podľa odhadu skladať štátnu skúšku 240 
študentov, z toho 181 v Bratislave a 59 v Humennom. V druhom ročníku inžinierskeho štúdia 
bude slávnostne promovaných 117 študentov, promócie sa uskutočnia 27.6.2008 o deviatej 
a jedenástej hodine. 
Prodekan Dvoran informoval o počte študentov prihlásených na doktorandské štúdium. Prvé 
kolo prijímacieho konania sa uskutočnilo 13.6.2008, na štúdium sa prihlásilo 55 uchádzačov, 
z toho 45 na FCHPT STU a 10 uchádzačov z externých vzdelávacích inštitúcií. Z celkového 
počtu prihlásených sa na externé doktorandské štúdium prihlásilo 13 študentov. Druhé kolo 
prijímacieho konania prebehne 23.9.2008 a prihlášky môžu byť podávané až do 31.8.2008. 
Zápis na doktorandské štúdium bude 1.10.2008. 
Diskusia: 
Ing. Smrčková: Aký je finančný rozdiel v dotáciách na študenta interného a externého 
doktorandského štúdia?  
Doc. Židek odpovedal, že dotácia je len na interných študentov.  
Doc. Čertík sa pýtal, či sa bude opätovne otvárať nový ročník štúdia v Humennom. 
Doc. Dvoran: Či sa v Humennom nový ročník otvorí záleží na počte prihlásených 
uchádzačov, a teda na tom, či to bude pre FCHPT finančne výhodné. 
 
Uznesenie č. 3/4 
AS FCHPT berie informáciu o prijímacom konaní na denné, externé a doktorandské štúdium 
a o ukončení štúdia na FCHPT na vedomie. 
 
K bodu 7/  
Bod 7 bol pridaný do programu priamo na zasadnutí AS FCHPT. Dekan FCHPT prof. Bakoš 
navrhol za člena Vedeckej rady FCHPT STU prezidenta Zväzu chemického 
a farmaceutického priemyslu Ing. Romana Karlubíka, MBA, ktorý sprostredkúva spoluprácu 
FCHPT s priemyslom.  
Diskusia:  
Ing. Ševčík sa opýtal na vedecký profil Ing. Karlubíka. 
Prof. Bakoš: Ing. Karlubík je naším absolventom (plasty) a pracuje ako predseda 
predstavenstva Duslo, a.s. a podpredseda predstavenstva Agrofert Holding, a.s.. 
Hlasovania o návrhu nového člena VR FCHPT sa zúčastnilo 23 členov AS FCHPT. 
Hlasovanie: za: 19   proti: 1        zdržal sa: 3 
 
Uznesenie č. 4/4 
AS FCHPT v tajnom hlasovaní zvolil Ing. Romana Karlubíka za riadneho člena Vedeckej 
rady FCHPT STU. 
 
K bodu 8/ (bod 7 pôvodného programu) 
Informácie z rokovaní AS STU, Vedenia FCHPT, KD, VR poskytol predseda AS FCHTP doc. 
Gatial.  
- AS STU 9.6.2008 - schvaľovanie Výročnej správy o hospodárení za rok 2007; návrh 

rozpočtu STU na rok 2008, v ktorom rektor STU informoval aj o zámere čerpania 
kapitálových prostriedkov z fondu reprodukcie účelovo určených na niektoré stavby 
a schválené projekty, prorektor Janíček predstavil koncepciu rozvoja energetického 
hospodárenia na roky 2008-2011 zameranú na znižovanie spotreby energií. 

- Vedenie FCHPT 20.5.2008 – ukončenie semestra a akademického roka, príprava 
študentskej vedeckej konferencie, organizačné zabezpečenie prijímacích pohovorov. 
10.6.2008 mimoriadne zasadnutie Vedenia FCHPT – schválenie Výročnej správy 
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o hospodárení FCHPT STU za rok 2007 – hospodársky výsledok za rok 2007 (mat. č. 6). 
17.6.2008 – schvaľovanie Dodatku ku kolektívnej zmluve na FCHPT, informácia 
o prijímacích pohovoroch a študijných programoch v budúcom akademickom roku. 

- KD 20.5.2008 – ukončenie semestra, pasportizácia priestorov. 
- VR – schválenie nového bakalárskeho študijného programu Výživa, kozmetika a ochrana 

zdravia, schválenie štátnicových komisií, udelenie pamätnej medaily FCHPT prof. 
Miertušovi. 

Informácie zo zasadnutia R-VŠ 6.6.2008 predniesol doc. Hudec. 
- Schválenie návrhu na vymenovanie nových členov akreditačnej komisie. 
- Návrh normatívov rozdeľovania dotačných príspevkov na r. 2009 – schválenie pomeru 

70:30 pedagogika:veda a výskum v R-VŠ. 
- Modernizačný program SLOVENSKO 21 – diferenciácia vysokých škôl na univerzity, 

vysoké školy a odborné vysoké školy; financovanie výskumu je poddimenzované, je 
nutné prehodnotiť metodiku financovania vedy a výskumu. 

- Operačný program Vedy a výskumu – prehodnotenie mechanizmov finančného riadenia 
projektov. 

Diskusia: 
Dekan FCHPT reagoval na situáciu v APVV a komentoval systém odovzdávania publikácií 
a citácií. 
O výsledkoch zasadnutia kvestorov v Košiciach informoval prodekan Doc. Židek – na tomto 
zasadnutí bol navrhovaný pomer rozdeľovania dotačných prostriedkov na pedagogiku a vedu 
a výskum 65:35 %. 
Doc. Bobrík zdôraznil potrebu odovzdávať informácie o všetkých publikáciách a apeloval na 
zohľadňovanie kvality práce vo finančnom hodnotení pracovníkov. 
Doc. Židek informoval, že sa pripravujú nové platové pravidlá na STU. 
Ing. Kovár sa ako zástupca odborov vyjadril k platovej situácii a informoval, že odborová 
organizácia nemá námietky voči príprave novej platovky na STU. 
 
K bodu 9/ (bod 8 pôvodného programu) 
Ing. Ševčík sa zaujímal o vydávanie zborníka Acta Chemica Slovaca, požiadal o informácie 
ohľadne príspevkov do tohto zborníka. 
Prodekan Šajbidor vysvetlil, že tento recenzovaný zborník bude vydávaný jedenkrát ročne 
a to kvôli zvýšeniu publikačnej činnosti, bude vydávaný v anglickom jazyku a v printovej 
verzii napriek tomu, že toto nie je podmienkou, abstrakty článkov budú zároveň uverejnené 
na internete spolu s kontaktom na autora článku. Bude mať tri sekcie: Chémia, Chemické 
technológie, Life Science. Inštrukcie pre autorov budú zaslané riaditeľom ústavov do 
20.6.2008. 
Ing. Smrčková: Koľko výtlačkov sa plánuje a koľko prác bude v zborníku? Prodekan Šajbidor: 
Plánuje sa 200 výtlačkov a každý ústav bude zastúpený určitým počtom prác.  
Doc. Bobrík: Budú mať v tomto zborníku miesto aj spoločenské vedy? Prodekan Šajbidor: 
Nie je tam takáto oblasť zahrnutá, ale môže byť začlenená do oblasti Life Science. 
Doc. Baláž: Bude zborník predajný a kto ho dostane? Prodekan Šajbidor: Zborník bude 
nateraz nepredajný, časom táto otázka môže byť otvorená. 
 
K bodu 10/ (bod 9 pôvodného programu) 
Prodekan Kovařík načrtol pedagogický proces v nasledujúcom akademickom roku, v ktorom 
sa v rámci bakalárskeho štúdia nemení jeho priebeh a v rámci inžinierskeho štúdia budú 
súvisle prebiehať nové študijné programy (I. ročnik inžinierskeho štúdia) i dobiehajúce 
študijné programy (II. ročnik inžinierskeho štúdia). Na prechod zo zimného do letného 
semestra bude potrebných naďalej 10 kreditov. Keďže zákon o vysokých školách určuje 
termín zverejnenia bakalárskych programov otváraných v nasledujúcom akademickom roku 
na 20.9. a nové študijné programy budú akreditované až ku koncu roka 2008, aj 
v akademickom roku 2009-2010 bude výučba prebiehať v tých bakalárskych študijných 
programoch ako doteraz. Informoval tiež o tom, že študenti platia za nadštandardnú dĺžku 
štúdia 10 tis. Sk za akademický rok v bakalárskom a 20 tis. Sk za akademický rok 
v inžinierskom stupni štúdia. 
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   Doc. Bobrík pripomenul členom AS a vedenia FCHPT, že STU v tomto roku organizuje 
vrcholové podujatie akademických športovcov, Slovenskú univerziádu, a FCHPT je tiež 
usporiadateľom súťaží v troch športoch – atletiky, športového aerobiku a hádzanej. Požiadal 
prítomných o oslovenie sponzorov jednotlivých športových disciplín, ktorý by sponzorským 
darom prispeli na pohostenie účastníkov univerziády a tým aj na propagáciu FCHPT. 
Spomenul tiež, že začiatkom apríla bola ukončená prevádzka plavárne na študentskom 
domove J. Hronca, ktorú FCHPT využívala na hodiny telesnej výchovy. Na obnovu bazéna je 
potrebných približne 2 mil. Sk, kým škody nenarastú v dôsledku popukania stien bazéna 
a pod. Oslovil vedenie, členov AS i odbory o pomoc pri hľadaní týchto prostriedkov. 
 
K bodu 11/ (bod 10 pôvodného programu) 
Doc. Gatial ukončil zasadnutie AS a poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí, Vedeniu 
FCHPT za spoluprácu a senátorom za vykonanú prácu a vyjadril nádej, že cez prázdniny si 
všetci poriadne oddýchnu. Termín zasadnutia AS FCHPT v novom akademickom roku bude 
určený neskôr (pravdepodobne druhý alebo tretí týždeň semestra). 
 
 
 
 

doc. Ing. Anton Gatial, PhD. 
predseda AS FCHPT 

 
 
 
 
 
 
Overovatelia:  doc. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.    PhDr. Veronika Polóniová 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Barbora Dudášová 


