
AKADEMICKÝ SENÁT 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU 
Radlinského 9, 812 37 Bratislava 
_________________________________________________________________________ 
 

Zápisnica č. 10 
zo zasadnutia AS FCHPT STU d ňa 29.9.2009 

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

AS FCHPT 
Ospravedlnení: doc. Ing. Ernest Beinrohr, PhD., doc. RNDr. Vladimír Baláž, PhD., doc. Ing. 
Michal Čeppan, PhD., doc. Ing. Ján Híveš, PhD., Magdaléna Šamajová 
Neospravedlnení: doc. Ing. Miroslav Hutňan, PhD., prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc., Ing. 
Martin Matis 
Na rokovaní bolo prítomných 22 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. Aktuálne informácie o dennom, externom a doktorandskom štúdiu na 

FCHPT STU v akademickom roku 2009/2010 
6. Informácie z rokovaní AS STU, Vedenia FCHPT, KD, VR a R-VŠ 
7. Aktuálne otázky fakulty a STU a otázky na akademických funkcionárov 
8. Rôzne 
9. Záver 

 

K bodu 1/ 
Zasadnutie otvoril a viedol predseda AS FCHPT doc. Gatial. Úvodom privítal všetkých 
prítomných členov AS a členov Vedenia fakulty na zasadnutí AS FCHPT. Pripomenul tiež 
významné udalosti, ktoré sa udejú v tomto akademickom roku, a to príprava 70. výročia 
vzniku FCHPT a voľba kandidáta na rektora STU za FCHPT. 

K bodu 2/ 
K programu zasadnutia neboli pripomienky a bol schválený v pôvodnej forme. Hlasovania sa 
zúčastnilo 20 členov AS FCHPT. 
Hlasovanie:  za: 20   proti: 0        zdržal sa: 0 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí doc. Benická a Ing. Sekretár. Hlasovania sa 
zúčastnilo 20 členov AS FCHPT. 
Hlasovanie:  za: 20  proti: 0        zdržal sa: 0 
 
K bodu 3/ 
Predseda AS FCHPT, doc. Gatial, v neprítomnosti predsedu legislatívnej komisie doc. 
Híveša skonštatoval, že k tomuto zasadnutiu senátu bolo termínované uznesenie č. 2b/9 
z júnového zasadnutia, podľa ktorého AS FCHPT žiadal dekana FCHPT o spoluprácu 
s energetickou komisiou STU pri vypracovaní koncepcie znižovania energetických 
a prevádzkových nákladov a o informovaní AS FCHPT o tejto spolupráci na zasadnutí AS 
FCHPT v októbri 2009. 
P. dekan, prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc., v súvislosti s uznesením poskytol nasledovné 
informácie: 

- je schválený a realizuje sa projekt výmeny trafostanice a fakulta má požiadavku na 
zvláštne merače aj do budovy, 
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- výmenníková stanica bude plne automatická, ale so stavbou sa začne až po 
skončení vykurovacieho obdobia,  

- spoluprácou s energetickou komisiou STU za fakultu bol poverený Ing. Timár. 
Diskusia: 
Doc. Gatial, sa v tejto súvislosti opýtal, čo sa plánuje prestavať z cca 660 tis. EUR 
uvoľnených rektorátom pre FCHPT na prestavbu. P. dekan odpovedal, že pôjde o požiarno-
bezpečnostné zariadenia a ochranu chladiaceho agregátu v laboratóriu prof. Boču. 
Doc. Lukeš sa pýtal, či sa robí nejaký zoznam nedostatkov, ktoré treba urýchlene odstrániť, 
lebo stará budova má veľké problémy. P. dekan odpovedal, že problémy podchytené sú 
a riešia sa prioritné problémy. Informoval, že na zateplenie okien a opravu striech v starej 
budove je projekt. Tiež informoval, že z posledného kolégia majú riaditelia ústavov povinnosť 
dať do 3 týždňov požiadavku/návrh na to, čo treba nutne opraviť/prebudovať.  
Doc. Bobrík pripomenul, že pri prestavbách treba v prvom rade rešpektovať to, čo ukladá 
zákon ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  
 
K bodu 4/ 
Predseda AS FCHPT doc. Gatial informoval, že P-AS FCHPT sa od ostatného zasadnutia 
AS dňa 16.6.2009 stretlo dvakrát. Na jednotlivých zasadnutiach sa okrem pravidelných 
informácií z Vedenia a KD FCHPT, AS STU a R-VŠ zaoberalo nasledovnými bodmi. 
16.9.2009: 
- zhodnotilo priebeh zasadnutia AS FCHPT dňa 16.6.2009 a nemalo pripomienky k jeho 
priebehu, 
- zaoberalo sa harmonogramom zasadnutí orgánov fakulty a AS FCHPT STU v zimnom 
semestri ak. r. 2009/2010, 
- schválilo program zasadnutia AS FCHPT na deň 29.9.2009, 
29.9.2009: 
- kontrolovalo stav prípravy zasadnutia AS FCHPT. 
 
Uznesenie č. 1/10 
AS FCHPT berie na vedomie informáciu o činnosti P-AS FCHPT bez pripomienok. 
 
K bodu 5/ 
P. prodekan Kovařík predniesol podrobné informácie o dennom a externom štúdiu na 
FCHPT STU v akademickom roku 2009/2010, o počte prihlásených a zapísaných študentov 
na jednotlivé bakalárske a inžinierske študijné programy. Venoval sa aj analýze situácie 
s počtom študentov po 1. ročníku bakalárskeho štúdia a analýze dôvodov prihlasovania sa 
študentov na štúdium na FCHPT. Konštatoval, že do prvého ročníka bakalárskeho štúdia 
sme tento rok zapísali o 277 viac študentov ako minulý rok. 
P. prodekan Dvoran podrobne informoval o doktorandskom štúdiu na FCHPT a konštatoval, 
že ku koncu septembra je na fakulte zapísaných vo všetkých formách doktorandského štúdia 
201 študentov. 
Diskusia:  
Doc. Bobrík vyjadril názor, že veľký počet obhajob doktorandských prác v poslednom 
mesiaci doktorandského štúdia je stresujúci. V ďalšom predniesol názor, že motivácia pre 
včasné ukončenie doktorandského štúdia by mala byť viazaná aj na školiteľa.  
Prod. Dvoran upozornil, že treba včas ošetriť situáciu, keď o štyri roky bude posledným 
mesiacom doktorandského štúdia august.  
Doc. Lukeš sa pýtal, aké bakalárske študijné programy (BŠP) sa otvoria v budúcom ak. roku.  
P. dekan odpovedal, že do 20.9.2009 museli byť zverejnené BŠP pre ak. r. 2010/2011. Hoci 
sú akreditované všetky BŠP, budú sa otvárať nové akreditované ŠP. Prod. Kovařík spresnil 
informáciu vymenovaním BŠP pre ak. r. 2010/2011, ide o programy AIM, CHI, CHMCHCHM, 
BPT, VYKOOZ. 
Ing. Ševčík sa pýtal na mechanizmus delenia financií za včas ukončeného doktoranda. 
Prod. Dvoran povedal, že % rozdelenia pre fakultu a pre školiace pracovisko pozná prod. 
Židek a doc. Gatial doplnil, že je 4:1 (40tis. : 10tis. v Sk). 
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P. dekan zdôraznil význam doktorandského štúdia a povedal, že sa pripravuje metodický 
pokyn pre organizáciu doktorandskej skúšky a obhajoby doktorskej práce, ktorý bude slúžiť 
garantom a školiteľom. 
P. dekan ďalej informoval, že do AS STU ide návrh na pravidlá delenia odmien pre 
doktorandov, ďalej sa chystajú doktorandské štipendiá pre pobyt v zahraničí a štipendiá pre 
doktorandov sa dajú získať aj cez APVV. 
Ing. Hybenová upozornila, že informácia o garantoch doktorandských študijných programov 
nie je ani v študijnom programe ani na webe. 
Prod. Dvoran odpovedal, že na webe sa to doplní. Do vytlačených študijných programov sa 
to nedalo zahrnúť, lebo v čase ich prípravy akreditačný proces ešte prebiehal.  
Ing. Hybenová sa pýtala aj na možnosť dodatočného zápisu študentov doktorandského 
štúdia. 
Prod. Dvoran odpovedal, že takýto zápis je možný, neskorší zápis je za poplatok. 
Ing. Smrčková sa pýtala, či poplatok za doktorandské štúdium zahraničného doktoranda - 
samoplatcu ide na fakultu a ako sa dostane na konkrétne pracovisko. 
P. dekan odpovedal, že poplatok ide na fakultu, ale prod. Dvoran túto informáciu overí.  
Doc. Bobrík pripomenul, že treba finančne motivovať aj školiteľa, aby jeho doktorand včas 
ukončil štúdium.  
Prod. Dvoran vyjadril názor, že mimoriadne motivačné prostriedky využívajú horšie 
univerzity. 
Doc. Gatial sa pýtal, či sú na Ing. študijnom programe Vlákna nejakí študenti. 
Doc. Ujhelyiová odpovedala, že nie, ale majú 2 doktorandov. 
P. dekan sa vyjadril, že v budúcnosti sa bude počítať aj so zrušením resp. zlúčením 
niektorých oddelení.  
Na záver diskusie doc. Gatial vyslovil uznanie Vedeniu FCHPT a zamestnancom fakulty 
venujúcim sa propagácii štúdia, že sa podarilo úspešnou propagáciou štúdia na fakulte 
zvýšiť počet prihlásených študentov na fakultu. 
 
Uznesenie č. 2/10 
AS FCHPT berie na vedomie aktuálne informácie o dennom, externom a doktorandskom 
štúdiu na FCHPT STU v akademickom roku 2009/2010. 
Hlasovania sa zúčastnilo 21 členov AS FCHPT. 
Hlasovanie:  za: 21   proti: 0        zdržal sa: 0 
 
K bodu 6/ 
Informácie z Vedenia FCHPT a KD poskytol predseda AS FCHPT doc. Gatial. Rokovanie AS 
STU, zasadnutie VR FCHPT a zasadnutie R-VŠ sa od ostatného zasadnutia AS FCHPT 
nekonalo.  
Vedenie FCHPT a kolégium dekana:  

25.8.2009 – stav v prijímacom konaní pre akad. rok 2009/2010, nájomné zmluvy na 
FCHPT v roku 2009, ubytovanie študentov v Gabčíkove, propagácia štúdia pre ďalší 
akad. rok.  
11.9.2009 – predbežné počty zapísaných študentov, organizačné zabezpečenie externej 
formy štúdia na FCHPT, služby Ústavu manažmentu STU vo výučbe pre FCHPT, stav 
publikácii v informačnom systéme – publikácie treba vložiť do konca septembra, využitie 
účelových zariadení fakulty v Modre a Harmónii. 

 
K bodu 7/  
Ing. Ševčík sa pýtal, či sa v súvislosti s nárastom počtu študentov budú prijímať noví 
pedagógovia. 
P. dekan odpovedal, že fakulta má prezamestnanosť a zamestnancov v súčasnosti nebude 
ani uvoľňovať ani prijímať. Skončení doktorandi by mali využívať postdoktorandské miesta 
na rôznych projektoch kvôli získaniu ďalších skúseností, a to najmä v zahraničí.  
Ing. Sekretár sa pýtal na riešenie situácie s didaktickou technikou, a to najmä na ústavoch, 
kde je veľa študentov a súbežné vyučovanie. 
P. dekan odpovedal, že z cca 660 tis. EUR uvoľnených rektorátom na nákup prístrojov sa 
počíta aj s nákupom dataprojektorov pre ústavy. 
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Doc. Benická upozornila na problémy s údajmi o vložených finančných zostatkoch z 
minulého roku 2008 evidovaných v EIS na jednotlivých grantoch, hlavne pre končiace 
projekty.  
Doc. Čertík uviedol, že sú problémy s nesediacim účtovníctvom pre projekty, kde bol presun 
financií ešte z predošlých rokov, a to najmä v prípade APVV projektov. Situáciu už riešil 
s Mgr. Zemanovou, ale ešte to nie je zavreté. 
 
K bodu 8/  
Doc. Čertík žiadal, aby bola každá odstávka elektrického prúdu ohlásená rozhlasom. 
Ing. Sekretár urgoval vkladanie záznamov o publikačnej činnosti vzhľadom na to, že k 29.9. 
ich bolo málo. 
Doc. Dvoran informoval o stave web stránky. Oznamy a úradná tabuľa fungujú. Garanti 
študijných programov musia v spolupráci s Ing. Čirkom aktualizovať údaje o študijných 
programoch. 
Doc. Gatial sa pýtal na nevyhnutnosť vyplňovania evidencie pracovnej činnosti v priebehu 
dňa. 
P. dekan odpovedal, že výkaz bude vyžadovaný, ak sa stane pracovný úraz. 
Doc. Čertík apeloval, aby pravidlá na laboratórnych cvičeniach dodržiavali aj študenti a aby 
sa dodržaním pravidiel predchádzalo zbytočným úrazom. 
 
K bodu 9/  
Doc. Gatial poďakoval Ing. Ševčíkovi, ktorý ukončil doktorandské štúdium a tým aj svoje 
pôsobenie v AS FCHPT, za prácu v AS. Ukončil zasadnutie AS a poďakoval prítomným za 
účasť na zasadnutí. Ďalší termín zasadnutia AS FCHPT bol určený na 1.12. 2009. 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
Overovatelia:  doc. Ing. Eva Benická, PhD.    Ing. Stanistav Sekretár, PhD. 
 
 
 
Zapísala: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 


