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Zápisnica č. 2 
zo zasadnutia AS FCHPT STU d ňa 29.4.2008 

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

AS FCHPT 
Ospravedlnení: 3 (Ing. Hybenová Eva, PhD., Ház Aleš, Jurčo Milan) 
Neospravedlnení : - 
Na rokovaní bolo prítomných 27 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. Správa o činnosti a stave FCHPT STU v Bratislave za rok 2007 (mat. č. 2) 
6. Návrh rozdelenia finančných prostriedkov (mimo mzdových prostriedkov) na 

FCHPT STU pre rok 2008 (mat. č. 3) 
7. Voľba členov komisií AS FCHPT STU (mat. č. 4) 
8. Informácie z rokovaní AS STU, Vedenia FCHPT, KD, VR a R-VŠ 
9. Aktuálne otázky fakulty a STU a otázky na akademických funkcionárov 
10. Rôzne 
11. Záver 

 

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

K bodu 2/ 
Doc. Gatial navrhol zameniť poradie bodov 5 a 6 programu vzhľadom na povinnosti p. 
dekana a doc. Žideka. Program zasadnutia AS bol s touto úpravou schválený. 
Hlasovanie :  za: 24   proti: 0        zdržal sa: 0 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD. a doc. Ing. Michal 
Čeppan, PhD. 
Hlasovanie:  za: 22   proti: 0        zdržal sa: 2 
 
K bodu 3/ 
Predseda legislatívnej komisie doc. Híveš skonštatoval, že ku dňu 29.4.2008 neboli žiadne 
termínované uznesenia. 
 
K bodu 4/ 
Predseda AS FCHPT doc. Gatial informoval, že P-AS FCHPT sa od ostatného zasadnutia 
AS dňa 27.11.2007 stretlo štyrikrát. Na jednotlivých zasadnutiach sa okrem pravidelných 
informácií z Vedenia a KD FCHPT, AS STU a R-VŠ zaoberalo nasledovnými bodmi. 
- Na zasadnutí 18.3.2008 zhodnotilo priebeh zasadnutia AS FCHPT dňa 11.3.2008 

a nemalo pripomienky ani k jeho priebehu ani k priebehu hlasovania pri voľbe členov P-AS, 
na základe požiadavky AS STU a dekana FCHPT sa zaoberalo zmenami v Štatúte FCHPT 
STU vyplývajúcimi z novely zákona o vysokých školách č. 363/2007 Z. z. predloženými 
dekanom FCHPT a poverilo legislatívnu komisiu prerokovaním mat. č. 1: „Dodatok č. 3 
k Štatútu FCHPT STU v Bratislave“. Súčasne prijalo organizačné opatrenia na 
zabezpečenie korešpondenčného hlasovania k tomuto materiálu a poverilo predsedov LK 
a VK prípravou hlasovacieho lístka a navrhlo komisiu pre sčítanie hlasov v zložení: Ing. E. 
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Smrčková, PhD., doc. Ing. M. Bakošová, PhD., doc. Ing. J. Híveš, PhD., doc. Ing. V. Lukeš, 
PhD., M. Tinák. 

 
- Na zasadnutí 15.4.2008 schválilo program zasadnutia AS FCHPT dňa 29.4.2009. 

Vypočulo si Správu o činnosti a stave FCHPT STU v Bratislave za rok 2007 (mat. č. 2), 
predloženú dekanom FCHPT STU a prerokovalo návrh rozdelenia členov AS do 
jednotlivých komisií (materiál č. 4). Vypočulo si informáciu o priebehu a výsledkoch 
korešpondenčného hlasovania o mat. č. 1: „Dodatok č. 3 k Štatútu FCHPT STU 
v Bratislave“. Vyslovilo spokojnosť s jeho priebehom a ďakuje všetkým členom AS FCHPT 
za dochvíľne hlasovanie. Vzalo na vedomie, že hlasovania sa zúčastnilo 27 členov AS 
FCHPT, z ktorých všetci vyslovili súhlas s touto formou hlasovania a s navrhovaným 
Dodatkom č. 3 k Štatútu FCHPT STU vyslovilo súhlas 27 členov AS FCHPT. 

- Na zasadnutí 22.4.2008 doc. Židek predložil P-AS materiál „Návrh na rozdelenie 
finančných prostriedkov (mimo mzdových prostriedkov) na FCHPT STU na rok 2008“ 
(mat. č.3) na rokovanie AS dňa 29.4.2008. 

- Na zasadnutí 29.4.2008 kontrolovalo stav prípravy zasadnutia AS FCHPT, doc. Židek 
informoval P-AS o postupe Vedenia FCHPT pri rozdelení mzdových prostriedkov na 
FCHPT STU v roku 2008. 

 
Uznesenie č. 1/2 
AS FCHPT berie na vedomie informáciu o činnosti P-AS FCHPT. 
 
K bodu 6/ 
Dekan FCHPT prof. Bakoš predložil Návrh rozdelenia finančných prostriedkov (mimo 
mzdových prostriedkov) na FCHPT STU pre rok 2008 (mat. č. 3), ktorý podrobnejšie rozobral 
doc. Židek. Porovnal finančné prostriedky pridelené FCHPT STU v tomto a 
v predchádzajúcom roku. Spomenul hlavne predpokladanú spotrebu energií na rok 2008 a 
nedostatok finančných prostriedkov na jej pokrytie z dotačných prostriedkov MŠ SR 
pridelených fakulte z STU. Zdôraznil tiež snahu o získanie mimodotačných prostriedkov, 
hlavne z prenájmu priestorov na fakulte, monitoring ktorých sa má uskutočniť na jednotlivých 
ústavoch do 12.5.2008. 
Predseda ekonomickej komisie doc. Čertík navrhol schválenie materiálu č. 3 bez 
pripomienok.  
Diskusia:  
Doc. Gatial požiadal o informáciu, dokedy sa finančné prostriedky fakulty prerozdelia na 
ústavy. 
PhDr. Polónyiová predstavila senátu i členom vedenia zlú situáciu, v ktorej sa nachádza 
Oddelenie jazykov a požiadala o zohľadnenie tejto situácie pri prerozdeľovaní finančných 
prostriedkov. 
Doc. Židek odpovedal, že každý ústav dostane rovnaké navýšenie finančných prostriedkov, 
a to podľa percenta navýšenia celkového rozpočtu FCHPT. 
Doc. Baláž požiadal o informáciu ohľadom straty finančných prostriedkov v dôsledku 
nesprávne nahláseného počtu študentov doktorandského štúdia a malého počtu 
nahlásených výsledkov vo vedeckovýskumnej činnosti. 
P. dekan Bakoš priznal pochybenie a ubezpečil prítomných, že omyl bol napravený tým, že 
rozdeľovanie finančných prostriedkov z MŠ SR v rámci STU sa robilo pri uvažovaní plného 
počtu doktorandov na FCHPT. 
Doc. Baláž vyjadril obavu, že podnikateľským subjektom prenajímajúcim si priestory fakulty 
sa prikladá väčšia vážnosť ako pedagógom a vedcom, ktorí sú zamestnancami fakulty. 
P. dekan Bakoš zdôraznil potrebu získania podnikateľských subjektov, ktoré pracujú v oblasti 
chémie alebo aspoň v blízkej oblasti, aby mohla byť nadviazaná spolupráca medzi nimi 
a fakultou.  
Doc. Bobrík porovnal pridelené finančné prostriedky na r. 2008 s pridelenými finančnými 
prostriedkami na r. 2006 a konštatoval zhoršenie situácie. 
 
Uznesenie č. 2/2 
AS FCHPT schvaľuje materiál č. 3, „Návrh rozdelenia finančných prostriedkov (mimo 
mzdových prostriedkov) na FCHPT STU pre rok 2008“ bez pripomienok. 
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Hlasovanie: za: 26   proti: 0        zdržal sa: 0 
 
K bodu 5/ 
Dekan FCHPT STU, prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc., predložil materiál č. 2 „Správu o činnosti 
a stave FCHPT STU v Bratislave za rok 2007“. Zdôraznil problémy súvisiace s poklesom 
záujmu študentov o štúdium na FCHPT. Vyzdvihol význam komplexnej akreditácie štúdia na 
fakulte a reštrukturalizácie jej pracovísk, spomenul zlepšenie priechodnosti bakalárskeho 
štúdia na fakulte a pripravovaný vznik dvoch technologických centier Centrum Stred 
a Centrum Mlynská dolina pre ďalší rozvoj fakulty. 
Písomné stanoviská k materiálu č. 2 poskytli jednotlivé komisie AS FCHPT. 
Pedagogická komisia: predseda pedagogickej komisie doc. Lukeš predniesol niektoré 
pripomienky zahrnuté v stanovisku pedagogickej komisie. Písomné stanovisko bolo dodané 
vedeniu FCHPT.  
Doc. Lukeš sa opýtal na záujem fakulty pokračovať vo výuke vo VŠC v Humennom.  
P. prodekan Dvoran zdôraznil, že o štúdium v regióne záujem je a vyučovanie v Humennom 
je stále zaujímavé aj pre fakultu. 
P. prodekan Kovařík odpovedal na pripomienky ohľadne študijnej literatúry, ktoré boli 
obsiahnuté v stanovisku pedagogickej komisie a vychádzali z ankiet študentov, na 
pripomienky týkajúce sa zvýšenia priechodnosti štúdia a na otázky ohľadom štúdia 
zahraničných študentov. 
P. prodekan Dvoran prisľúbil skvalitnenie internetovej stránky fakulty, ktorej administrátorom 
sa stal p. Dušan Tudík. 
Ekonomická komisia: predseda ekonomickej komisie doc. Čertík predniesol hlavné 
pripomienky zahrnuté v stanovisku ekonomickej komisie: 

• ekonomická správa je príliš stručná, 
• chýbajú návrhy riešenia ekonomických problémov, 
• chýba tiež celková bilancia a bilancia propagačnej činnosti. 

Písomné stanovisko komisie bolo dodané vedeniu FCHPT až v deň zasadnutia senátu. 
P. doc. Židek odpovedal, že podrobnejšia hospodárska správa bude predložená až na 
júnovom zasadnutí senátu. 
P. dekan Bakoš odpovedal na otázku ohľadom doplňovania časopisov v Slovenskej 
chemickej knižnici, ktoré sa uskutočňuje v rámci projektov knižnice. 
Diskusia: 
Doc. Bobrík porovnal zvýšenie priepustnosti štúdia so zvýšením známkového priemeru, 
navrhol prehodnotenie štruktúry študijných programov, ktoré by sa mali prispôsobiť vývoju 
a požiadavkám doby. 
Doc. Kovařík odpovedal, že k inováciám študijných programov dochádza, ale základ 
chemicko-inžinierskeho štúdia musí byť zachovaný. 
Doc. Bobrík vyjadril podporu myšlienke prenájmu laboratórií, zdôraznil však potrebu 
prehodnotenia kvalitatívnej stránky prenájmu. 
P. dekan prezentoval záujem prenajať laboratóriá a priestory FCHPT spoločnostiam, ktoré 
majú záujem spolupracovať s FCHPT STU. 
Doc. Bakošová vyjadrila pochybnosti o účinnosti propagácie štúdia na FCHPT formou 
osobných návštev jednotlivých škôl a spýtala sa, či sa v ankete pre prijatých uchádzačov 
o štúdium vyskytujú aj otázky ohľadne pozitívneho vplyvu propagátorov na rozhodnutie 
študentov študovať na FCHPT. 
Doc. Kovařík odpovedal, že fakulta využíva všetky dostupné formy propagácie štúdia, ale 
uvedený parameter sa v anketách nesleduje. 
Doc. Gatial ukončil diskusiu k tomuto bodu s poznámkou o potrebe zlepšenia výzoru 
a obsahu internetovej stránky FCHPT STU, ktorá je ďalšou formou propagácie štúdia. 
 
Uznesenie č. 3/2 
AS FCHPT schvaľuje „Správu dekana o činnosti a stave FCHPT STU v Bratislave za rok 
2007 (mat. č. 2)“ s pripomienkami. 
Hlasovanie: za: 24   proti: 0        zdržal sa: 2 
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K bodu 7/  
Predseda AS FCHPT doc. Gatial predložil Návrh pre voľbu členov AS FCHPT do komisií AS 
FCHPT (mat. č. 4). 
 
Uznesenie č. 4/2 
AS FCHPT schvaľuje materiál č. 4, „Návrh pre voľbu členov komisií AS FCHPT“ bez 
pripomienok. 
Hlasovanie: za: 26   proti: 0        zdržal sa: 0 
 
K bodu 8/ 
Informácie z rokovaní AS STU, Vedenia FCHPT, KD, VR poskytol predseda AS FCHTP doc. 
Gatial. Zasadnutie VR a R-VŠ sa nekonalo. 
- AS STU 31.3.2008 a 21.4.2008: schvaľovanie Rozdelenia dotácie z MŠ SR na rok 2008; 

Výročná správa STU za rok 2007; Štipendijný poriadok STU; zriadenie Ústavu 
inžinierskych štúdií; transformácia Vydavateľstva STU na Nakladateľstvo STU; 
schvaľovanie ďalších podmienok prijatia na štúdium univerzitných študijných programov; 
schvaľovanie štatútov a dodatkov k štatútom fakúlt STU. AS STU schválil „Dodatok č. 3 
k Štatútu FCHPT STU v Bratislave“. 

- Vedenie FCHPT a KD 18.3.2008, 22.4.2008 a 24.-25.2008 (Gabčíkovo): zahraniční 
študenti; energie za rok 2007; činnosť ŠP a ŠCCH za rok 2007 a plán činnosti na rok 
2008; hodnotenie VVČ za rok 2007; rozpočet FCHPT – mimomzdové aj mzdové 
prostriedky; prenajímanie a uvoľňovanie priestorov na fakulte; publikácie - príprava 
fakultného zborníka prác; nový bakalársky študijný program. 

 
K bodu 9/ 
Doc. Čertík sa pýtal na opodstatnenosť a význam vzniku Ústavu inžinierskych štúdii na STU 
v súvislosti s príchodom zahraničných študentov na našu fakultu, najmä kto ich bude 
organizovať, vyučovať a ako budú rozdeľované financie medzi ústavom a fakultami. 
Doc. Hudec upozornil, že zahraniční študenti, ktorí si štúdium na FCHPT STU platia, majú 
o tomto štúdiu rôzne predstavy a vyjadril obavy, že očakávajú kladný výsledok svojho štúdia 
bez ohľadu na vlastnú snahu. 
P. prodekan Kovařík prítomných uistil, že takáto situácia nehrozí, nakoľko bola uzatvorená 
zmluva, ktorá stavia aj platiacich zahraničných študentov na úroveň riadneho študenta 
univerzity so všetkými právami a povinnosťami, ktoré z tohto postavenia vyplývajú. 
Ing. Smrčková sa zaujímala o organizáciu divadelného predstavenia ku Dňu učiteľov 
a spôsob distribúcie lístkov na toto predstavenie. Odpovedal tajomník fakulty Ing. Žúbor, 
ktorý uviedol, že lístky neboli distribuované cez fakulty, ale priamo príslušným oddelením 
rektorátu. 
 
K bodu 10/ 
Doc. Židek v krátkosti oboznámil senát s predpokladaným rozdelením mzdových 
prostriedkov na r. 2008. Fakulta dostala v rámci rozpočtu STU, aj vzhľadom na klesajúci 
počet študentov na fakulte, mzdové navýšenie len necelých 5%, čo pokrýva januárovú 
valorizáciu miezd. Z tohto dôvodu nie je možné uvažovať o zmenách miezd a osobných 
príplatkov v priebehu roka. Pravidlá delenia mzdových prostriedkov schválené AS FCHPT 
v minulom roku zostávajú v platnosti aj pre tento rok. Podobne Vedenie FCHPT neuvažuje 
ani o zmene počtu pridelených pracovných miest (ani ich štruktúry) na jednotlivých ústavoch, 
čo znamená, že po niekoľkých rokoch sa nebude znižovať počet pracovníkov fakulty 
zamestnaných na dobu neurčitú z organizačných dôvodov. Dekan fakulty tak nebude 
predkladať na schválenie do senátu ani pravidlá delenia mzdových prostriedkov ani zmenu 
organizačnej štruktúry. Zlepšenie situácie bude možné očakávať až v priebehu nasledujúcich 
rokov, kedy by malo dôjsť k zvýšeniu váhy vedecko-výskumnej činnosti pri delení finančných 
prostriedkov.  
P dekan Bakoš oboznámil prítomných s personálnou zmenou na poste vedúceho študijného 
oddelenia a zároveň zástupcu pre doktorandské štúdium, na ktorý nastúpila Mgr. Anna 
Balogová miesto Ing. Kusého. 
Podpredseda AS FCHPT za zoskupenie študentov p. Tinák požiadal o rozšírenie informácie 
o predaji fakultných tričiek. 



 - 5 - 

Členovia AS FCHPT vyjadrili súhlas s návrhom doc. Bakošovej, aby boli zápisnice zo 
zasadnutí AS zasielané len v elektronickej forme. 
 
K bodu 11/ 
Doc. Gatial ukončil zasadnutie AS a poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí, Vedeniu 
FCHPT za spoluprácu a senátorom za vykonanú prácu. Upozornil členov AS na 
pripravovaný nový študijný program prvého stupňa vysokoškolského štúdia, ktorý musí AS 
FCHPT prerokovať, a preto navrhol zvolanie mimoriadneho zasadnutia AS FCHPT na utorok 
6.5.2008. 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
Overovatelia:  doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.    doc. Ing. Michal Čeppan, PhD. 
 
 
 
Zapísala: Ing. Barbora Dudášová 


