
AKADEMICKÝ SENÁT 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU 
Radlinského 9, 812 37 Bratislava 
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Zápisnica č. 8 
zo zasadnutia AS FCHPT STU d ňa 28.4.2009 

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

AS FCHPT 
Ospravedlnení: Jakub Lazorík  
Neospravedlnení: Miroslava Dobošová 
Na rokovaní bolo prítomných 28 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. Návrh rozdelenia finančných prostriedkov (mimo mzdových prostriedkov) 

na FCHPT STU pre rok 2009 (mat. č. 12) 
6. Správa o činnosti Akademického senátu FCHPT STU za obdobie od 

marca 2008 do marca 2009 (mat. č. 13) 
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. Oboznámil 
prítomných so zmenami v AS FCHPT a predstavil Dominiku Vnukovú, ktorá nahradila Ivanu 
Mitterpachovú v študentskej časti AS. Jakub Lazorík, ktorý sa členstva v AS nevzdal zatiaľ 
písomne, zostáva členom AS FCHPT. 

K bodu 2/ 
K programu zasadnutia neboli pripomienky a bol schválený v pôvodnej forme. Hlasovania sa 
zúčastnilo 25 členov AS FCHPT. 
Hlasovanie:  za: 25   proti: 0        zdržal sa: 0 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí doc. Bobrík a doc. Ujhelyiová. Hlasovania sa 
zúčastnilo 25 členov AS FCHPT. 
Hlasovanie:  za: 24   proti: 0        zdržal sa: 1 
 
K bodu 3/ 
Predseda legislatívnej komisie doc. Híveš skonštatoval, že ku dňu 28.4.2009 neboli žiadne 
termínované uznesenia. 
 
K bodu 4/ 
Predseda AS FCHPT doc. Gatial informoval, že P-AS FCHPT sa od ostatného zasadnutia 
AS dňa 3.3.2009 stretlo trikrát. Na jednotlivých zasadnutiach sa zaoberalo nasledovnými 
bodmi: 
- Na zasadnutí 24.3.2009 P-AS FCHPT zhodnotilo priebeh zasadnutia AS FCHPT. 

Zaoberalo sa prípravou správy o činnosti AS FCHPT za uplynulý rok a prípravou volieb 
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do študentskej časti AS FCHPT a schválilo ich harmonogram. Predbežne schválilo 
program zasadnutia AS FCHPT dňa 28.4.2009. 

- Na zasadnutí 21.4.2009 doc. Židek predložil P-AS materiál Návrh rozdelenia 
finančných prostriedkov (mimo mzdových prostriedkov) na FCHPT STU pre rok 
2009. 

- Na zasadnutí 28.4.2009 P-AS kontrolovalo program zasadnutia AS FCHPT dňa 
28.4.2009, navrhlo overovateľov zápisnice a zaoberalo sa priebehom volieb do 
študentskej časti AS FCHPT, ktorých termín bol stanovený na 28. a 29.4.2009. 

 
Uznesenie č. 1/8 
AS FCHPT berie na vedomie informáciu o činnosti P-AS FCHPT bez pripomienok. 
 
K bodu 5/ 
P. dekan prof. Bakoš predložil materiál č. 12 Návrh rozdelenia finančných prostriedkov 
(mimo mzdových prostriedkov) na FCHPT STU pre rok 2009. Materiál uviedol doc. Židek, 
ktorý zdôvodnil rozdelenie jednotlivých položiek.  
K materiálu zaujal stanovisko predseda ekonomickej komisie doc. Čertík, ktorý predniesol 
návrh EK prijať materiál bez pripomienok a predniesol odporučenie EK a predsedníctva AS 
prehodnotiť % odvodov z projektov na fakulte. 
Diskusia:  
Doc. Čeppan navrhol zmeniť prednesené odporúčanie v tom zmysle, aby sa výraz 
„prehodnotiť“ nahradil výrazom „zvýšiť“. 
Doc. Benická navrhla špecifikovať  % odvodov z projektov na fakulte a apelovala na to, aby 
to nebolo až 20%. Doc. Židek odpovedal, že s iniciatívou zvýšenia  % odvodov z projektov 
na fakulte vyšli aj 4 riaditelia ústavov a že o konkrétnej hodnote zatiaľ nie je rozhodnuté. 
Informoval, že dôjde aj k prehodnoteniu odvodov z podnikateľskej činnosti. 
Ing. Matis navrhol zmeniť výraz „rozdelenie“ v názve materiálu na výraz „rozpočet“. Doc. 
Židek vysvetlil, že vzhľadom na to, že ide len o rozdelenie dotačných finančných 
prostriedkov, tak to nie je rozpočet. Zároveň informoval aj o ďalších finančných zdrojoch 
fakulty mimo dotačných.  
P. dekan objasnil zlú situáciu v súvislosti s nákladmi na energie a informoval 
o pripravovaných opatreniach v tejto oblasti. 
Ing. Sekretár požiadal o informáciu v súvislosti s 5. položkou 5. bodu materiálu. Doc. Židek 
odpovedal, že uvedené finančné prostriedky sa týkajú pracovných odevov a ochranných 
pomôcok pracovníkov dekanátu a fakulty, nie ústavov. Zároveň informoval, že dôjde 
k prehodnoteniu nebezpečnostných príplatkov.  
 
Uznesenie č. 2/8 
AS FCHPT schvaľuje Návrh rozdelenia finančných prostriedkov (mimo mzdových 
prostriedkov) na FCHPT STU pre rok 2009 (mat. č. 12) bez pripomienok. 
Hlasovania sa zúčastnilo 28 členov AS FCHPT. 
Hlasovanie:  za: 28   proti: 0        zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 3/8 
AS FCHPT odporúča vedeniu FCHPT zvýšiť odvodové % z projektov.  
Hlasovania sa zúčastnilo 28 členov AS FCHPT. 
Hlasovanie:  za: 26   proti: 0        zdržal sa: 2 
 
Súčasne v rámci tohto bodu doc. Židek informoval o rozhodnutí Vedenia fakulty nemeniť 
pravidlá rozdeľovania mzdových prostriedkov v tomto roku, čo znamená, že prípadný 
materiál týkajúci sa pravidiel rozdeľovania mzdových prostriedov na fakulte nebude na 
nasledujúcom zasadnutí AS prerokovávaný. Diskusia k tejto informácii nebola žiadna. 
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K bodu 6/ 
Predseda AS FCHPT doc. Gatial uviedol materiál č. 13 Správa o činnosti Akademického 
senátu FCHPT STU za obdobie od marca 2008 do marca 2009. Zároveň informoval, že AS 
FCHPT nemá tajomníčku, lebo Ing. Dudášová sa tejto funkcie vzdala.  
Diskusia: 
P. dekan vyjadril poďakovanie senátu za spoluprácu. Vyjadril nádej na zlepšenie 
ekonomickej situácie fakulty po skončení procesu akreditácie STU.  
 
Uznesenie č. 4/8 
AS FCHPT schvaľuje Správu o činnosti Akademického senátu FCHPT STU za obdobie 
od marca 2008 do marca 2009 (mat. č. 13) bez pripomienok. 
Hlasovania sa zúčastnilo 25 členov AS FCHPT. 
Hlasovanie:  za: 25   proti: 0        zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 7/ 
Informácie z rokovaní AS STU, Vedenia FCHPT, KD a VR FCHPT poskytol predseda AS 
FCHPT  doc. Gatial. Zasadnutie R-VŠ sa od ostatného zasadnutia AS FCHPT nekonalo.  
Vedenie FCHPT a kolégium dekana:  

24.3.2009 – stav prípravy Annual Report vyhodnotenie pedagogickej zaťaženosti ústavov 
podľa starých kritérií, informácia o počte prihlásených do 1. ročníka, vedecko-výskumná 
činnosť za r. 2008 a jej predpoklad (finančný) na r. 2009, plnenie databázy publikácií, 
študenti predložili materiál o činnosti ŠP a študentského cechu chemikov.  
20.4.2009 – vedenie schválilo rozpočet FCHPT na rok 2009, správa o propagácii štúdia 
a stave prihlásených na štúdium do 1. ročníka bakalárskeho štúdia, ankety študentov 
2. roč. inžinierskeho štúdia, zabezpečenie externého a doktorandského štúdia, stav počtu 
prihlásených na inžinierske štúdium, stav študentských občianskych združení na FCHPT. 

VR FCHPT 10.3.2009 – uskutočnili sa 2 inauguračné prednášky, 1 habilitačná prednáška a 
bolo začaté 1 habilitačné konanie. 
AS STU 23.3.2009 – bol schválený materiál Dodatok k schvaľovaniu delenia dotačných 
prostriedkov, bol schválený rozpočet STU, bola schválená výročná správa o činnosti STU v r. 
2008.  
Rozšírené výjazdové kolégium rektora 25.-26.3.2009 v Gabčíkove: vízia rozvoja STU do 
roku 2020, materiál s prehľadom všetkých študijných programov na STU a ich zabezpečenia 
garantami, energetická koncepcia STU, plán investičných akcií na STU s aktivitami 
jednotlivých fakúlt v tejto oblasti, systém projektového riadenia na STU.  
Diskusia: 
P. dekan reagoval na poslednú informáciu: vedenie FCHPT sa snaží dostať do investičného 
plánu STU reálne projekty, je snaha, aby projektová kancelária STU sídlila na FCHPT STU, 
ide sa riešiť projekt digitalizácie knižnice, www stránka FCHPT má nový portál, personálna 
politika fakulty je zameraná na to, aby sa na inaugurácie a habilitácie hlásili všetci, ktorí 
spĺňajú kritériá. 
 
K bodu 8/  
Doc. Čertík vystúpil s názorom, že na FCHPT chýba ochrana duševného vlastníctva. P. 
dekan odpovedal, že aj túto funkciu by mala plniť projektová kancelária STU. 
Ing. Ševčík sa informoval, či sa počíta s návrhom ďalších kombinovaných študijných 
programov a či je snaha získať študentov na inžinierske štúdium aj z iných fakúlt. P. dekan 
odpovedal, že ŠP Plasty v strojárstve bol zrušený. Je snaha získať študentov na 
technologické študijné programy a aj na doktorandské štúdium z iných VŠ. Problémom je 
však to, že títo študenti nemajú základy chémie. Predpokladá sa, že počet bakalárskych 
študijných programov sa po komplexnej akreditácii zníži na 4.   
Doc. Čertík vyjadril nesúhlas s terajšou formuláciou licenčnej zmluvy o použití školského 
diela. Prod. Kovařík odpovedal, že v súčastnosti je to príkaz rektora a zmluvu nemožno 
nateraz zmeniť. Prod. Šajbidor vyjadril názor, že sa v tejto veci môže stretnúť Vedenie 
s ekonomickou komisiou, môžu prerokovať znenie klauzuly o súhlase so zverejnením diela a 
môže sa iniciovať jej zmena. 
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Doc. Baláž sa informoval, či FCHPT prispieva na stravu dôchodcom. Odpovedala 
predsedkyňa odborov doc. Papánková, že fakulta z dotačných prostriedkov na tento účel 
prispievať nemôže a v súčasnej ekonomickej situácii neprispieva vôbec.  
Doc. Čertík požadoval informáciu o počte prihlásených na inžinierske a bakalárske štúdium.  
Prod. Kovařík poskytol podrobnú informáciu o počte prihlásených k 28.4.2009 na jednotlivé 
študijné programy bakalárskeho a inžinierskeho štúdia. 
 
 
K bodu 9/  
Doc. Gatial navrhol zaradenie Dominiky Vnukovej, ako novej členky AS FCHPT, do 
legislatívnej komisie namiesto Ivany Mitterpachovej. Hlasovania sa zúčastnilo 24 členov AS 
FCHPT. 
Hlasovanie:  za: 24   proti: 0        zdržal sa: 0 
 
Doc. Gatial informoval o zmene termínu ďalšieho zasadnutia AS FCHPT, ktoré bude 
16.6.2009.  
P. Ház informoval o príprave diáru pre študentov na ak. r. 2009/2010.  
Ing. Sekretár sa informoval, prečo v starej budove pretrvávajú problémy so sieťou. P. dekan 
odpovedal, že po ukončení prebiehajúcej rekonštrukcie siete by sa mala výrazne zvýšiť jej 
priepustnosť a že s prípadnými problémami sa treba obrátiť na Ing. Dziváka.  
 
K bodu 10/  
Doc. Gatial ukončil zasadnutie AS a poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí. Ďalší 
termín zasadnutia AS FCHPT bol určený na 16.6.2009. 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
Overovatelia:  doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.    doc. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD. 
 
 
 
Zapísala: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 


