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

Zápisnica č. 18
zo zasadnutia AS FCHPT STU dňa 1.2.2011

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

Ospravedlnení: doc. E. Benická, doc. M. Čertík, Ing. E. Hybenová, Ing. B. Lakatoš, Bc. K. 
Grancová, N. Mikesková, M. Šamajová, A. Zubalová
Neospravedlnený: doc. V. Baláž

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

Program:

1. Otvorenie, prezencia 
2. Schválenie programu a overovateľov zápisnice
3. Informácia o činnosti P-AS FCHPT od ostatného zasadnutia AS
4. Schvaľovanie prodekanov FCHPT STU na funkčné obdobie 2011-2015 (mat. č. 29) 
5. Schvaľovanie Vedeckej rady FCHPT STU na funkčné obdobie 2011-2015
    (mat. č. 30) 
6. Schvaľovanie novozvolených členov AS za študentskú časť do pracovných komisií
    AS 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,  prof. Gatial.  Úvodom  privítal  všetkých 
prítomných členov AS FCHPT STU a hostí na zasadnutí AS FCHPT. 

K bodu 2

Prof. Gatial navrhol schválenie programu bezo zmien.
Hlasovania sa zúčastnilo 20 členov AS FCHPT.
Hlasovanie: za: 20 proti: 0 zdržal sa: 0

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí doc. Štolcová a prof. Čeppan.
Hlasovania sa zúčastnilo 20 členov AS FCHPT.
Hlasovanie: za: 20 proti: 0 zdržal sa: 0

K bodu 3

Informáciu o činnosti P-AS FCHPT od ostatného zasadnutia AS podal prof. Gatial. P-AS sa 
od ostatnej schôdze AS FCHPT dňa 23.11.2010 stretlo trikrát:
11.1.2011:
-  zhodnotilo  priebeh zasadnutia  AS FCHPT dňa 7.12.2010 a vyslovilo  spokojnosť s jeho 

priebehom,



-  zaoberalo  sa  prípravou  volieb  do  AS FCHPT za ŠČ akademickej  obce FCHPT.  P-AS 
FCHPT v zmysle Rokovacieho poriadku AS FCHPT STU (čl. 3, od. 3) pre uvedené voľby 
schválilo Harmonogram týchto volieb, ktoré sa uskutočnili 25. januára 2011 a tiež volebnú 
komisiu v zložení  Ing.  Eva Smrčková,  PhD.  (predseda),  doc.  Ing.  Magdaléna Štolcová, 
PhD., Lucia Kováčová, Natália Mikesková a Silvia Vinceová (členovia) 8 hlasmi,

-  predseda AS  FCHPT  STU informoval  o  výsledkoch  volieb  kandidáta  na  rektora  STU 
13.12.2010 a zaoberalo sa informáciami o priebehu navrhovania  kandidátov na rektora 
STU v ďalšej voľbe,

- vypočulo si informáciu z R-VŠ k novele vysokoškolského zákona a k metodike rozpočtu na 
rok 2011.

25.1.2011
-  nový dekan vymenovaný 25.1.2011 s účinnosťou od 1.2.2011 prof.  Šajbidor  informoval 

predsedníctvo  AS  FCHPT  o  svojich  zamýšľaných  návrhoch  na  obsadenie  funkcií 
prodekanov FCHPT a na členov Vedeckej rady FCHPT,

- schválilo program zasadnutia AS FCHPT dňa 1.2.2011,
- vypočulo si informáciu o výsledkoch volieb do ŠČ AS FCHPT.

1.2.2011
- kontrolovalo stav prípravy zasadnutia AS FCHPT dňa 1.2.2011

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

Uznesenie č. 1/18
AS FCHPT berie na vedomie informáciu o činnosti P-AS FCHPT STU bez pripomienok.

K bodu 4

Vedenia  zasadnutia  AS FCHPT sa ujal  člen  P-AS,  doc.  Hudec.  Doc.  Hudec na žiadosť 
predsedníčky  volebnej  komisie  Ing.  Smrčkovej  navrhol  doplniť  volebnú  komisiu  o  sl. 
Vinceovú namiesto neprítomnej sl. Mikeskovej.
Hlasovania sa zúčastnilo 21 členov AS FCHPT.
Hlasovanie: za: 21 proti: 0 zdržal sa: 0

P. dekan, prof. Šajbidor, predložil AS návrhy prodekanov FCHPT STU na funkčné obdobie 
2011-2015 (mat. č. 29).

Prof.  Ing.  Anton Gatial,  DrSc.  -  prodekan  pre  vedecko-výskumnú činnosť,  zahraničné 
vzťahy  a  styky  s  verejnosťou.  Je  štatutárnym  zástupcom  dekana  v  plnom  rozsahu 
právomocí, okrem ekonomickej, personálnej a mzdovej politiky. Podriaďuje sa mu referát 
VVČ, referát pre zahraničné styky a ekonomické oddelenie. Ako prodekan je zodpovedný 
za Slovenskú chemickú knižnicu.
Doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. - prodekanka pre oblasť bakalárskeho, inžinierskeho a 
doktorandského štúdia, oblasť celoživotného vzdelávania, mobilít a ŠVOČ. Podriaďuje sa 
jej pedagogické oddelenie a tajomník v určitej oblasti súvisiacej s jej činnosťou.
Doc. Ing. Ľudovít Jelemenský, PhD. - prodekan pre rozvoj fakulty, podnikateľskú činnosť, 
spoluprácu s priemyslom, informatizáciu a propagáciu fakulty. Podriaďujú sa mu účelové 
zariadenia fakulty, vo Vyhniach a v Harmónii, resp. technicko-prevádzkové oddelenie.

Diskusia: 
Doc. Bobrík poznamenal, že výber prodekanov má byť výsadným právom dekana, taktiež 
personálna politika  a mzdové prostriedky majú  byť  v  jeho kompetencii.  Spýtal  sa,  komu 
podlieha tajomník fakulty, a čo bude v jeho kompetencii.
Prof. Šajbidor odvetil, že tajomník je členom vedenia, a zodpovedá priamo dekanovi.



Doc. Sekretár sa spýtal, kto má v kompetencii web stránku fakulty.
Prof. Šajbidor odpovedal, že web stránku bude mať na starosti doc. Jelemenský.
Ing. Smrčková krátko oboznámila AS s pravidlami volieb.  Dodala,  že v zmysle štatútu je 
hlasovanie tajné.
Prof. Čeppan sa spýtal, aký je praktický význam hlasovania.
Prof.  Šajbidor  odpovedal,  že  dekan  v  prípade  nesúhlasu  senátu  nemôže  prodekana 
vymenovať.

Členovia AS hlasovali  v abecednom poradí.  V tajných voľbách,  ktorých sa zúčastnilo  21 
členov AS FCHPT, bolo odovzdaných 21 platných hlasovacích lístkov.

Navrhovaní kandidáti získali nasledovné počty hlasov:

Meno a priezvisko kandidáta počty hlasov

za proti zdržal sa

doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 20 0 1
prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. 19 1 1
doc. Ing. Ľudovít Jelemenský, PhD. 21 0 0

Uznesenie č. 2/18
AS FCHPT schválil všetkých navrhovaných prodekanov FCHPT.

K bodu 5

Prof. Šajbidor predložil AS návrhy členov Vedeckej rady FCHPT STU na funkčné obdobie 
2011-2015 (mat. č. 30). Na funkciu bolo navrhnutých 17 interných členov (z FCHPT) a 8 
externých členov, ktorých prof. Šajbidor v krátkosti predstavil.

Diskusia: 
Doc. Bobrík ocenil konzistentný návrh a spýtal sa, či sa hlasuje en bloc.
Doc. Hudec informoval, že každý hlasujúci dostane zoznam kandidátov, kde sa pri každom 
kandidátovi dá označiť, či je za, proti, alebo sa zdržal.

Členovia  AS  hlasovali  v  abecednom  poradí.  V  následných  tajných  voľbách,  ktorých  sa 
zúčastnilo 21 členov AS FCHPT, bolo odovzdaných 21 platných hlasovacích lístkov.

Navrhovaní kandidáti získali nasledovné počty hlasov:

Meno a priezvisko počty odovzdaných hlasov
za proti zdržal sa

1. prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. 20 1 0
2. prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc. 21 0 0
3. doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 19 1 1
4. prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc. 20 0 1
5. prof. Ing. Michal Čeppan, PhD. 20 0 1
6. prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 21 0 0
7. prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc. 21 0 0
8. prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. 20 0 1
9. doc. Ing. Ľudovít Jelemenský, PhD. 21 0 0
10. prof. Ing. Ján Híveš, PhD. 20 0 1
11. prof. Ing. Milan Hronec, DrSc. 20 1 0
12. prof. Ing. Marian Koman, DrSc. 20 1 0



13. prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. 21 0 0
14. doc. Ing. Tibor Liptaj, PhD. 21 0 0
15. prof. Ing. Fedor Malík, DrSc. 20 1 0
16. prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. 19 2 0
17. prof. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc. 21 0 0
18. prof. Ing. Marián Antalík, DrSc. 20 0 1
19. prof. Ing. Tomáš Bleha, DrSc. 20 0 1
20. doc. Ing. Albert Breier, DrSc. 19 2 0
21. prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc. 21 0 0
22. prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. 20 0 1
23. Ing. Roman Karlubík 20 0 1
24. prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. 19 1 1
25. prof. Ing. Ján Tomáš, CSc. 20 0 1

Uznesenie č. 3/18
AS FCHPT schválil všetkých navrhovaných členov Vedeckej rady FCHPT.

K bodu 6

Doc.  Gatial  navrhol  začleniť  novozvolených  zástupcov  študentskej  časti  AS  FCHPT  do 
komisií,  a to  Ing.  Adama  Vagánka  do  pedagogickej  komisie  a  Ing.  Juraja  Oravca  do 
ekonomickej komisie. Členovia AS k tomuto návrhu pripomienky nemali. 
Hlasovania sa zúčastnilo 21 členov AS FCHPT.
Hlasovanie: za: 19 proti: 0 zdržal sa: 2

K bodu 7

Prof. Gatial podal AS nasledujúce informácie z rokovaní AS STU, Vedenia FCHPT a KD. 

Vedenie FCHPT:
− 11.1.2011: prerokovalo rozdelenie doktorandských miest na fakulte,
− 25.1.2011:  prerokovalo  Správu BOZP a PO a edičný plán na rok 2011;  rektor  STU 
vymenoval prof. Jána Šajbidora, DrSc. za dekana FCHPT s účinnosťou od 1.2.2011.

AS STU:
− 13.12.2010:  prebehli  voľby  rektora  STU,  voľby  boli  neúspešné,  AS  STU  začal  s 
prípravou volieb  nového AS STU,  ktorý  musí  byť  zvolený do 20.5.2011,  a  prerokoval 
pripomienky k novele vysokoškolského zákona.

KD nezasadalo.

Prof.  Gatial  doplnil,  že  rektor  STU  vymenoval  prof.  Kalužného  za  svojho  štatutárneho 
zástupcu od 1.2.2011 do vymenovania nového rektora. Kandidátmi na rektora STU v ďalšom 
kole volieb sú prof. Petráš, prof. Janíček a doc. Redhammer, ďalšie kolo volieb sa uskutoční 
14.2.2011.

Diskusia:
Doc. Bobrík vyjadril názor, že to, že minister školstva nepoveril p. rektora vedením STU až 
do zvolenia nového rektora, je neúcta k univerzite a AS STU by mal napísať Ministerstvu 
školstva list ako prejav nesúhlasu.
Prof. Gatial odpovedal, že všetky jednania s ministerstvom prebiehali ústne. Podľa zákona 
minister môže poveriť osobu výkonom funkcie rektora na návrh AS STU len v prípade, keď 



sa súčasný rektor tesne pred skončením funkčného obdobia vzdá svojej funkcie, čo by bol 
precedens, pričom tento postup bol najprv odporúčaný.

Doc. Hudec podal AS nasledujúce informácie z rokovania R-VŠ.
R-VŠ  zasadala  dňa  27.1.2011,  kedy  prerokovala  novú  metodiku  rozpisu  dotácií  od 
Ministerstva školstva, podľa ktorej:

− hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti má mať väčšiu váhu,
− karentované časopisy sa budú hodnotiť 3,5 násobne vyššie, a do tejto kategórie sa budú 

počítať aj časopisy z iných databáz, ako napr. z Scopus,
− nebudú sa hodnotiť počty doktorandov, ale ich výstupy.

Koeficient uplatnenia absolventov nie je úplne objektívny.
Ešte  stále  možno  dávať  pripomienky  k  novele  vysokoškolského  zákona.  Jedna  z 
pripomienok R-VŠ je, že tretinové zastúpenie študentov vo veľkom senáte je príliš vysoké. 
Ďalšia  z  pripomienok  sa  zaoberá  otázkou,  čo  s  bakalármi,  ak  nechcú  pokračovať  v 
inžinierskom štúdiu.
Implementácia novely o zverejňovaní záverečných prác vstúpi do platnosti 1.9.2011.

Diskusia:
Doc. Bobrík sa spýtal, ktoré univerzity podľa nového hodnotenia dostanú viac finančných 
prostriedkov.
Doc. Hudec odpovedal, že je to v metodike.
Doc.  Bobrík  podotkol,  že  doktorand  môže  vysoko  odborný  článok  vyprodukovať  až  pri 
končení doktorandského štúdia.
Doc.  Hudec reagoval,  že pred obhajobou by mal  mať doktorand publikované aspoň dva 
články v karentovaných časopisoch.
Doc. Bobrík položil otázku, čo s nekarentovanými publikáciami?
Doc. Hudec odvetil, že aj tie sa počítajú do výstupov.
Prof. Gatial informoval, že podľa predbežnej metodiky vysoké školy v SR ako celok dostanú 
na tento rok o 1,8% menej financií,  pričom pre STU to vychádza na rovnakej úrovni ako 
vlani.  Dochádza k zmene metodiky,  keď zo mzdových prostriedkov pedagógov sa nechá 
70% na pedagogiku a 30% sa presunie na vedu. Prostriedky vo vede sa rozdelia  podľa 
kritérií, do ktorých sa 50% budú počítať výsledky vedeckého hodnotenia fakúlt pri poslednej 
akreditácie, 25% objem grantov a 23% publikačná činnosť.
Doc. Hudec doložil, že rozpočet FCHPT na rok 2012 sa bude pripravovať v apríli 2011.
Prof.  Šajbidor  poznamenal,  že  dekani  fakúlt  boli  ohľadom rozpočtu  oslovení  a  príslušné 
materiály sú k dispozícii v elektronickej podobe.
Doc. Hudec dodal, že pripomienky k rozpočtu boli zapracované do materiálu, ktoré podalo 
predsedníctvo R-VŠ na MŠ.
Prof.  Šajbidor  oznámil,  že  noví  prodekani  FCHPT  nastúpia  do  funkcie  dňa  1.2.2011  s 
výnimkou  prof.  Gatiala,  ktorý  aby  nestratil  štatút  člena  AS  STU,  bude  menovaný  ako 
prodekan s účinnosťou od dňa 15.2.2011.

K bodu 8

Bez príspevkov.

K bodu 9

Prof.  Gatial  informoval  AS o zmenách v senáte,  pretože zo senátu zo zákona odchádza 
podpredseda, doc. Bakošová, a predseda, prof. Gatial. Začiatkom marca sa uskutoční ďalšie 
zasadnutie  AS  FCHPT,  kde  hlavným  bodom  bude  voľba  predsedu  a  podpredsedu  AS 



FCHPT. Do senátu nastúpia zvolení náhradníci, a to za prof. Gatiala nastúpi prof. Ing. Peter 
Šimon, DrSc. a za doc. Bakošovú nastúpi RNDr. Milan Jasem, CSc. 
Doc. Lukeš požiadal p. dekana, aby informoval APVV a grantové agentúry o skutočnosti, že 
FCHPT má nového dekana.
Prof. Šajbidor odpovedal, že štatutárom na niektorých projektoch na základe poverenia p. 
rektorom nie je dekan, ale prof. Bakoš ako osoba.

K bodu 10

Doc. Gatial poďakoval Akademickému senátu za doterajšiu spoluprácu a poďakoval za česť, 
že mohol zastávať funkciu predsedu AS FCHPT.

prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.
predseda AS FCHPT

Overovatelia: doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD. prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.

Zapísal: Ing. Michal Paulovič
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