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Zápisnica č. 14
zo zasadnutia AS FCHPT STU dňa 15.6.2010

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

Ospravedlnení:  doc. E. Benická,  prof. J. Híveš,  doc.  P. Hudec,  PhDr.  V. Polóniová,  Ing. 
E. Smrčková, doc. A. Ujhelyiová, Ing. M. Matis, sl. K. Grancová, sl. M. Šamajová
Neospravedlnení:

Na rokovaní bolo prítomných 21 členov, senát bol uznášania schopný.

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 2009 – (mat. č. 24)
6. Informácia o prijímacom konaní na denné, externé a doktorandské štúdium 

a o ukončení štúdia na FCHPT
7. Postup AS FCHPT pri voľbe kandidáta na rektora STU (mat. č. 25)
8. Voľba podpredsedu AS FCHPT za študentskú časť a zaradenie 

novozvolených členov AS FCHPT do komisií AS
9. Informácia o pripravovaných zmenách v zložení AS STU
10. Informácie z rokovaní AS STU, Vedenia FCHPT, KD, VR a R-VŠ
11. Aktuálne otázky fakulty a STU a otázky na akademických funkcionárov
12. Rôzne
13. 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.

K bodu 2

Doc. Gatial navrhol schválenie programu bez pripomienok. 
Hlasovania sa zúčastnilo 21 členov AS FCHPT.
Hlasovanie: za: 21 proti: 0 zdržal sa: 0

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí doc. Hutňan a Ing. Lakatoš.
Hlasovanie: za: 21 proti: 0 zdržal sa: 0



K bodu 3

Predseda  AS  FCHPT,  doc. Gatial,  v neprítomnosti  predsedu  legislatívnej  komisie  AS 
FCHPT,  prof.  Híveša,  skonštatoval,  že  ku  dňu  15.6.2010  neboli  žiadne  termínované 
uznesenia.

K bodu 4

Informáciu o činnosti P-AS FCHPT od ostatného zasadnutia AS podal doc. Gatial. P-AS sa 
stretlo trikrát.
18.5.2010:

− zhodnotilo priebeh zasadnutia AS FCHPT dňa 27.4.2010 a nemalo pripomienky k jeho 
priebehu,

− zaoberalo sa prípravou programu júnového zasadnutia AS FCHPT,
− zaoberalo  sa  prípravou  voľby  podpredsedu  AS  FCHPT  za  ŠČ  a  zaradením 

novozvolených členov AS do komisií AS FCHPT,
− prodekan  Kovařík  predložil  materiál  týkajúci  sa  úpravy  poplatkov  za  neštandardné 

činnosti, P-AS tento materiál schválilo 6 hlasmi.
31.5.2010:

− schválilo program zasadnutia AS FCHPT dňa 15.6.2010,
− prod. Židek predložil P-AS materiál „Výročná správa o hospodárení FCHPT STU za rok 

2009“ (mat. č. 24),
− schválilo materiál „Postup AS FCHPT pri voľbe kandidáta na rektora STU“ (mat. č. 25).

15.6.2010:
− kontrolovalo  stav  prípravy  zasadnutia  AS  FCHPT  dňa  15.6.2010  a zaoberalo  sa 

návrhom uznesení k jednotlivým bodom programu.

Diskusia: 
Členovia AS FCHPT nemali k správe o činnosti P-AS FCHPT žiadne pripomienky.

Uznesenie č. 1/14
AS FCHPT berie na vedomie informáciu o činnosti P-AS FCHPT bez pripomienok.

K bodu 5

P. dekan, prof. Bakoš, predložil Výročnú správu o hospodárení FCHPT STU za rok 2009. 
Hospodárenie fakulty hodnotil pozitívne a konštatoval, že FCHPT dosiahla za r. 2009 kladný 
hospodársky výsledok vo výške 143 437 Euro. Fakulta má novú trafostanicu s možnosťou 
sledovania odberu a rekonštruuje sa aj výmenníková stanica. Obe tieto opatrenia by mali 
viesť  k výraznejšiemu  zníženiu  nákladov  na  energie  v tomto  ale  najmä v budúcom roku. 
Predložil návrh opatrení na r. 2010. Na záver pozval zamestnancov na stretnutie 17.6.2010 
pri príležitosti osláv 70. výročia FCHPT a informoval o odmenách.
Predseda ekonomickej komisie, doc. Čertík, informoval AS o zasadnutí ekonomickej komisie 
dňa 14.06.2010, na ktorom prerokovala materiál Výročná správa o hospodárení FCHPT STU 
za rok 2009. Predniesol návrh uznesenia a zároveň požiadal o doplnenie informácie o prijatí 
systémových  opatrení  na  znižovanie  nákladov  požadovanej  akademickým  senátom  pri 
schvaľovaní správy minulý rok.

Diskusia:
Doc. Bobrík zhodnotil  hospodárenie FCHPT STU za ostatné štyri roky a ocenil, že neprišlo 
v posledných  dvoch  rokoch  k  úbytku  zamestnancov,  začala  sa  zlepšovať  veková  a 
kvalifikačná  štruktúra  zamestnancov  a  FCHPT sa stala  najlepšie  hodnotenou  technickou 



fakultou v bývalom Československu. Doc. Bobrík poďakoval vedeniu fakulty za to, ako viedlo 
fakultu v ekonomicky ťažkej situácii.
Doc.  Gatial  tiež  vyjadril  uznanie  vedeniu  fakulty  a poukázal  na  sumu,  ktorú  bolo  treba 
zabezpečiť  na dofinancovanie chodu fakulty,  keď z celkových nákladov 1,6 mil  Euro bolo 
mimo dotačnej zmluvy takmer 1,1 mil Euro dofinancované v rámci réžie z projektov a PČ, 
z príjmov fakulty, z darov a zisku PČ. Za toto patrí uznanie aj všetkým pracovníkom fakulty, 
ktorí sú úspešní v získavaní finačných prostriedkov cez projekty.
Prod.  Židek  v súvislosti  s kladným  hospodárskym  výsledkom  fakulty  pripomenul  úspechy 
vedenia, ktoré zabezpečilo chod fakulty aj v situáciách, keď fakulta mala málo študentov a z 
nich 60% zaradených na ekonomicky menej náročné študijné programy. Vedenie presadilo 
to, že z prenájmu priestorov 70% zostáva pre fakultu. Odpisy budov hradí rektorát. Vyjadril 
sklamanie, že akreditácia fakulty na prídel financií z MŠ SR nemala žiadny vplyv. Vyjadril 
presvedčenie, že fakulta aj v budúcnosti udrží prevádzku obidvoch budov.
Doc. Gatial doplnil, že kladný hospodársky výsledok je prevedený do rezervného fondu a dá 
sa použiť na prevádzku. 
Doc. Čertík ocenil dôkladnosť a podrobnosť správy.

Uznesenie č. 2/14
AS FCHPT schvaľuje Výročnú správu o hospodárení FCHPT STU za rok 2009 s pripomien-
kami.
Hlasovania sa zúčastnilo 21 členov AS FCHPT.
Hlasovanie: za: 21 proti: 0 zdržal sa: 0

K bodu 6

Prod.  Kovařík  informoval  AS o prijímacom konaní  na denné a  externé štúdium.  Ku dňu 
30.4.2010 bolo  1207 platných prihlášok.  Externé štúdium sa v  tomto akademickom roku 
v Bratislave neotvára. Štúdium na fakulte ukončilo 177 inžinierov, zostáva 11 študentov, ktorí 
pôjdu na štátne záverečné skúšky v lete.
Prod. Dvoran informoval o počtoch prihlášok na doktorandské štúdium: 79 denných a 14 
externých.  6  záujemcov  sa  na  prijímacom  konaní  nezúčastnilo.  Uviedol  dátum  začiatku 
akademického roka: 1.9.2010.

Diskusia
Doc. Čertík sa zaujímal, ako vyzerá stav prihlášok vo VŠC Humenné.
Doc. Dvoran odpovedal, že stav je pod limitom.

K bodu 7

Doc. Gatial sa v súvislosti s postupom AS FCHPT pri voľbe kandidáta na rektora STU (mat. 
25) odvolal na diskusiu zo zasadnutia AS FCHPT v marci 2010. Vyzval senátorov, aby s 
materiálom oboznámili členov akademickej obce na stretnutiach a aby výsledky zo stretnutí 
poslali volebnej komisii do 2.7.2010. V období od 1.9.2010 do 20.9.2010 môže každý z AS 
podať individuálny návrh na kandidáta na rektora. Pre účely volieb rektora STU bude na STU 
zriadená web stránka.

Diskusia: 
Doc. Bobrík  vyjadril  názor, že fakulta by mala vytipovať okruh osobností fakulty,  ktoré by 
mohli kandidovať vo voľbách na dekana FCHPT a vyslovil názor, že by bolo vhodné pozvať 
p. rektora Báleša ako člena akademickej obce na predstavovanie kandidátov na dekana. 
Doc. Gatial odpovedal, že túto otázku bude lepšie nastoliť na októbrovom zasadnutí AS.



Uznesenie č. 3/14
AS FCHPT schvaľuje Postup AS FCHPT pri  voľbe kandidáta na rektora STU bez pripo-
mienok.
Hlasovania sa zúčastnilo 21 členov AS FCHPT.
Hlasovanie: za: 21 proti: 0 zdržal sa: 0

K bodu 8

Zástupca  zoskupenia  študentov  AS  FCHPT,  Bc.  Maťaťa,  navrhol  sl.  Silviu  Vinceovú  za 
podpredsedníčku  AS  FCHPT  za  študentskú  časť.  Predostrel  AS  návrh  na  zaradenie 
novozvolených členov AS FCHPT do komisií AS:

− Natália Mikesková za 1. ročník do volebnej komisie
− Andrea Zubalová za 1. ročník do pedagogickej komisie
− Matúš Hornáček za 2. ročník do legislatívnej komisie
− Lucia Kováčová za 2. ročník do volebnej komisie
− Bc. Matej Maťaťa do legislatívnej komisie

Doc. Gatial navrhol schváliť zaradenie novozvolených členov AS FCHPT do komisií AS.
Hlasovania sa zúčastnilo 21 členov AS FCHPT.
Hlasovanie: za: 21 proti: 0 zdržal sa: 0

Doc.  Gatial  navrhol  tajné  hlasovanie  na  vymenovanie  Silvie  Vinceovej  do  funkcie 
podpredsedníčky AS FCHPT za študentskú časť.
Hlasovania sa zúčastnilo 21 členov AS FCHPT.
Hlasovanie: za: 20 proti: 0 zdržal sa: 1

K bodu 9

Doc. Gatial informoval, že v AS STU začala diskusia o novom modeli AS STU. Senátori majú 
na stretnutí s členmi akademickej informovať o materiáli, ktorý sa týka zloženia nového AS 
STU, a zistiť názor členov AO na veľkosť senátu, v ktorom by fakulty mali zastupovať tak ako 
doteraz 4 zamestnanci a 2 študenti  alebo len 2 zamestnanci a 1 študent.  Túto informáciu 
treba poslať predsedovi AS. 

Diskusia:
Doc. Bobrík poznamenal, že v senáte sú dôležité osobnosti a nie počet členov.
Doc. Čeppan sa spýtal, či je AS STU v terajšom zložení málo akčný.
Doc. Gatial odpovedal, že v niektorých situáciách áno.
Prod. Šajbidor sa spýtal, kto je iniciátorom zmien.
Doc.  Gatial  odpovedal,  že predsedníctvo senátu.  Študenti  sú za model  s väčším počtom 
členov.

K bodu 10

Doc. Gatial podal AS nasledujúce informácie z rokovaní AS STU, Vedenia FCHPT, KD, VR 
a R-VŠ. 
Vedenie FCHPT:

− 25.5.2010  schválenie  Výročnej  správy  o  hospodárení  FCHPT  STU za  rok  2009; 
preberanie  doplnku  ku  kolektívnej  zmluve;  prehľad  o  mobilite  študentov;  stav 
prihlášok  doktorandského  štúdia;  využitie  finančného  príspevku  od  rektorátu  na 
opravu laboratórií. ŠVOČ sa uskutoční 10.11.2010.



− 15.6.2010 informácia o stave prihlášok na štúdium.
AS STU:

- 3.5.2010 schválil  Výročnú správa o hospodárení  STU za rok 2009;  bol  schválený 
rozpočet na rok 2010.

- 31.5.2010 schválil dodatok k štatútu STU; návrh riešenia počtu členov AS; materiál 
týkajúci sa stravovania na STU.

KD:
− 11.5.2010 pedagogické otázky a stav prihlášok na bakalárske a inžinierske štúdium.

VR FCHPT:
− 21.5.2010 schválené inauguračné konania (doc. Gatial a doc. Milata) a habilitačné 

konania (Ing. Bednář a Ing. Jančovičová); schválenie projektov VEGA/KEGA na rok 
2011;  vymenovanie  členov  komisií  na  štátne  skúšky;  schválenie  úprav  nových 
študijných programov.

R-VŠ nezasadala.

K bodu 11

Doc. Bobrík sa pýtal, ako bude fungovať stravovanie od 1.7.2010.
Tajomník fakulty,  Ing.  Žúbor,  reagoval,  že sa budú meniť  okná kuchyne na 1.  poschodí, 
použijú  sa  na  to  financie  z  rektorátu.  Stravovanie  sa  zabezpečí  dovážaním  stravy.  Od 
septembra sa bude opäť variť v priestoroch fakulty.
Ing. Žúbor podal informáciu o preventívnych prehliadkach a audite, ktorý robila na FCHPT 
pracovná zdravotná služba.
Doc. Čertík sa spýtal, ako je to s formulárom pre preventívnu prehliadku.
Ing. Žúbor odpovedal, že s dokladom treba prísť k obvodnej lekárke, ktorá urobí potrebné 
vyšetrenia. Tieto vyšetrenia majú byť hradené zdravotnou poisťovňou, lebo ide o vyšetrenia 
v rámci rozsahu pravidelných preventívnych vyšetrení, na ktoré má každý poistenec nárok.
Doc. Čertík sa spýtal, či je možné posunúť termín odovzdania bakalárskej práce.
Prod. Kovařík odpovedal, že to je možné len na základe rozhodnutia Vedeckej rady.
Ing. Sekretár  sa spýtal,  či  možno pripustiť  študenta k vypracovaniu diplomovej  práce,  ak 
nemá ukončené skúšky za zimný semester.
Prod. Kovařík odpovedal kladne.

K bodu 12

Doc. Čeppan požadoval informáciu zo zasadnutia stravovacej komisie, na ktorom sa mali 
prerokovať aj pripomienky členov AO. 
Doc. Bakošová odpovedala, že pripomienky sa prerokovali a z rokovania stravovacej komisie 
vyplýva,  že pokiaľ  na fakulte funguje jedáleň,  tak vedenie FCHPT neuvažuje o zavedení 
gastrolístkov inak ako zo zdravotných dôvodov. Pripomienky na nekvalitu stravy a správanie 
personálu treba riešiť na mieste s vedúcim jedálne. Poznamenala, že situácia s jedlami na 
voľno sa mala podľa prísľubu zlepšiť, ale v skutočnosti sa zhoršila.
Ing. Žúbor informoval o výmene termostatických ventilov, odstránení  plagátov a grafiti  zo 
stien starej budovy a nových telefónoch.
Prod. Šajbidor poďakoval organizátorom Dňa otvorených dverí, ktorý sa uskutočnil 26.5.2010 
a vyjadril nádej, že sa spomínaná akcia stane každoročnou udalosťou. 
Prod.  Šajbidor  informoval  o  vypísaní  výzvy  APVV  na  nové  projekty.  Podávanie  VEGA 
a KEGA projektov už bude bez predobhajob.



K bodu 13

Doc.  Gatial  poďakoval  všetkým  prítomným  za  účasť  na  zasadnutí,  zaželal  príjemné 
dovolenky  a  pripomenul,  že  ďalšie  zasadnutie  AS  je  naplánované  na  prelom 
septembra/októbra 2010. Hlavným bodom bude schvaľovanie materiálov k voľbe kandidáta 
na dekana FCHPT a informácie o postupe pri voľbe kandidáta na rektora STU.

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

Overovatelia:  doc. Ing. Miroslav Hutňan, PhD. Ing. Boris Lakatoš, PhD.

Zapísal: Ing. Michal Paulovič
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