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

Zápisnica č. 5 
zo zasadnutia AS FCHPT STU d ňa 7.10.2008 

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

AS FCHPT 
Ospravedlnení: 7 (doc. RNDr. V. Baláž, PhD., doc. Ing. E. Beinrohr, PhD., doc. Ing. A. 
Ujhélyiová, PhD., I. Dolejš, M. Jurčo, M. Maťaťa, Ing. Z. Vrecková) 
Neospravedlnení : - 
Na rokovaní bolo prítomných 23 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 2008/2009 
6. Informácia o návrhu nového študijného programu na FCHPT STU 

(mat. č. 7) 
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. 

K bodu 2/ 
K programu zasadnutia AS neboli pripomienky. Hlasovania sa zúčastnilo 22 členov AS 
FCHPT. 
Hlasovanie:  za: 22   proti: 0        zdržal sa: 0 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: doc. Ing. Eva Benická, PhD. a Ing. Stanislav 
Sekretár, PhD. Hlasovania sa zúčastnilo 22 členov AS FCHPT. 
Hlasovanie:  za: 21   proti: 0        zdržal sa: 1 
 
K bodu 3/ 
Predseda legislatívnej komisie doc. Híveš skonštatoval, že ku dňu 7.10.2008 neboli žiadne 
termínované uznesenia. 
 
K bodu 4/ 
Predseda AS FCHPT doc. Gatial informoval, že P-AS FCHPT sa od ostatného zasadnutia 
AS dňa 17.6.2008 stretlo štyrikrát. Na jednotlivých zasadnutiach sa zaoberalo nasledovnými 
bodmi. 
- Na zasadnutí 1.7.2008 P-AS FCHPT zhodnotilo priebeh zasadnutia dňa 17.6.2008 a 

členovia P-AS FCHPT si rozdelili služby počas letného obdobia s ohľadom na možnosť 
mimoriadneho zasadnutia P-AS FCHPT. 

- Na zasadnutí 25.8.2008 bol predložený návrh nového bakalárskeho študijného programu 
„Inžinierstvo chemických a environmentálnych technológií“, ktorý bol prerokovaný spolu 
s pripomienkami pedagogickej komisie predloženými predsedom pedagogickej komisie 
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doc. Lukešom. Po prerokovaní bol návrh študijného programu aj s pripomienkami 
zaslaný dekanovi FCHPT. 

- Na zasadnutí 23.9.2008 P-AS FCHPT schválilo program zasadnutia AS FCHPT dňa 
7.10.2008, rokovalo o aktualizácii internetovej stránky AS FCHPT a otvorilo otázku 
prípravy materiálu o kritériách delenia dotačných finančných prostriedkov v pedagogickej 
oblasti. 

- Na zasadnutí 7.10.2008 P-AS FCHPT kontrolovalo stav prípravy zasadnutia AS FCHPT. 
 
Uznesenie č. 1/5 
AS FCHPT berie na vedomie informáciu o činnosti P-AS FCHPT bez pripomienok. 
 
K bodu 5/ 
Prodekan Kovařík informoval o počtoch prihlásených a reálne zapísaných študentov 
v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom štúdiu, a to v dennom tak i externom type 
štúdia. Porovnal tento stav po ročníkoch so stavom v predchádzajúcich akademických 
rokoch a konštatoval, že napriek tomu, že počet prihlásených ako aj reálne zapísaných 
študentov klesol, zároveň sa znížil aj počet študentov 1. ročníka končiacich štúdium už 
počas zimného semestra, z čoho vyplýva, že sa hlási viac študentov, ktorí majú záujem 
o štúdium na FCHPT. Spomenul dve kolá prijímacieho konania na všetky stupne a formy 
štúdia. Vyzdvihol aktivity FCHPT v súvislosti s propagáciou fakulty v médiách, ktorá prebehla 
pred ukončením druhého kola prijímacieho konania. Zhrnul, že na štúdium v akademickom 
roku 2008/2009 bolo zapísaných v dennom bakalárskom štúdiu v prvom ročníku 314 
študentov v Bratislave a 16 v Humennom, v druhom ročníku 204 v Bratislave a 14 
v Humennom a v treťom ročníku 274 v Bratislave a 43 v Humennom, v externej forme štúdia 
to bolo 47 v Bratislave a 28 v Humennom v prvom ročníku, 12 a 16 v druhom ročníku a 18 
a 27 v treťom ročníku bakalárskeho štúdia. Na inžinierske štúdium sa zapísalo 195 študentov 
v prvom ročníku a 117 v druhom ročníku. Na doktorandské štúdium sa zo 49 prihlásených 
zapísalo 41 študentov, z toho 34 na FCHPT a 7 na externé vzdelávacie inštitúcie, externú 
formu doktorandského štúdia si zvolilo 16 študentov, z toho 1 v externej vzdelávacej 
inštitúcii. Na doktorandskom stupni štúdia je v tomto roku zapísaných 155 denných 
študentov, z toho 22 v externých vzdelávacích inštitúciách, a 89 externých študentov, z toho 
7 v externých vzdelávacích inštitúciách. Doc. Kovařík konštatoval, že celkový počet 
zapísaných študentov je tak na približne rovnakej úrovni ako vlani. 
Diskusia:  
Ing. Ševčík sa zaujímal o štatistiku úspešnosti rozhlasovej kampane na propagáciu štúdia. 
Doc. Kovařík odpovedal, že takáto štatistika zatiaľ nie je, úspešnosť tejto kampane sa bude 
posudzovať na konci tohto akademického roka, kedy študenti vypĺňajú anketu o štúdiu. 
Doc. Bobrík navrhol vypracovať profesionálnu nahrávku s príhovorom dekana, riaditeľov 
ústavov a študentov, ktorá by mala miesto na internetovej stránke FCHPT.  
Doc. Kovařík ubezpečil prítomných senátorov, že takáto nahrávka sa pripravuje. 
Doc. Gatial spomenul, že demografická krivka stále klesá, a tak je ťažko očakávať, že počet 
prihlásených študentov bude stúpať. 
Doc. Kovařík s týmto súhlasil a poznamenal, že rokovania s predstaviteľmi priemyslu jasne 
ukazujú veľký záujem o absolventov.  
Prof. Bakoš vyjadril nádej, že pripravené rozčleňovanie vysokých škôl by mohlo prilákať 
študentov rozhodujúcich sa pre kvalitnejšiu vysokú školu a tak stabilizovať ich počet u nás. 
 
Uznesenie č. 2/5 
AS FCHPT berie na vedomie informáciu o dennom a externom štúdiu v bakalárskom, 
inžinierskom a doktorandskom štúdiu na FCHPT STU v akademickom roku 2008/2009 bez 
pripomienok. 
 
K bodu 6/ 
Doc. Gatial informoval, že nový bakalársky študijný program „Inžinierstvo chemických 
a environmentálnych technológií“ bol prerokovaný P-AS FCHPT za prítomnosti doc. 
Kovaříka a doc. Drtila ako garanta programu spolu s pripomienkami pedagogickej komisie. 
Doc. Kovařík v krátkosti charakterizoval nový študijný program ako bakalársky študijný 
program typu 5B s priamym výstupom do praxe, bez pokračovania na inžinierskom stupni 
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štúdia, ktorý je určený pre študentov z Kuvajtu, pričom výučba bude prebiehať blokovo. 
Keďže akreditačná komisia bude zasadať v 42. týždni, bude tento program pred nástupom 
študentov na blokovú výučbu už riadne akreditovaný. 
Diskusia: 
Doc. Bobrík: Došlo k zladeniu nadväznosti predmetov v tomto študijnom programe?  
Doc. Kovařík: Niektoré pripomienky boli zapracované, konkrétne nadväznosti predmetov boli 
riešené v rámci možností blokovej výučby. 
Doc. Benická: Bude v ďalších akademických rokoch možnosť ďalších prípravných kurzov pre 
týchto študentov? 
Doc. Kovařík: Áno, to isté sa stalo aj teraz, záujemcovia o tento študijný program neboli hneď 
zapísaní ako študenti ako na iných fakultách, museli absolvovať prípravné kurzy. Doc. Drtil 
ako garant študijného programu bol v Kuvajte a záujemcovia museli preukázať vedomosti 
získané na svojich stredných resp. vysokých školách. 
 
Uznesenie č. 3/5 
AS FCHPT berie na vedomie postup P-AS FCHPT pri prerokovaní návrhu nového 
bakalárskeho študijného programu na FCHPT (materiál č. 7). 
 
K bodu 7/ 
Informácie z rokovaní Vedenia FCHPT poskytol predseda AS FCHTP doc. Gatial.  
- Vedenie FCHPT 1.7.2008 – členovia vedenia si rozdelili služby počas letného 

dovolenkového obdobia a venovali sa prípravám bakalárskych promócií v Humennom. 
26.8.2008 bola prerokovaná informácia o druhom kole prijímacieho konania a diskutovalo 
sa o návrhu študijných programov na akademický rok 2009/2010, boli tiež prerokované 
nájomné zmluvy na FCHPT ako aj spôsob použitia investičných prostriedkov 
poskytnutých rektorátom STU. 9.9.2008 prebehla diskusia o evidencii publikácií, ktorú je 
nutné ukončiť do 15.10.2008 a návrh poplatkov za určité výkony na FCHPT v budúcom 
roku v eurách. 6.10.2008 diskutovali členovia vedenia FCHPT o aktuálnych informáciách 
o dennom, externom a doktorandskom štúdiu na FCHPT STU v školskom roku 
2008/2009 (informácia na zasadnutie AS FCHPT bod č. 5), o príprave hodnotenia 
výkonov ústavov v pedagogickej a vedecko-výskumnej oblasti a o situácii v 
hospodárskom dvore. 

- Rada VŠ počas letného dovolenkového obdobia nezasadala, avšak na jej internetovej 
stránke boli uverejnené 2 materiály, ktoré sa budú prerokovávať na najbližšom zasadnutí, 
a to návrh novely zákona o vysokých školách a návrh metodiky rozdelenia dotácií, ktoré 
si členovia akademickej obce môžu pozrieť. Na najbližšom zasadnutí Rady VŚ sa bude 
prerokovávať bod týkajúci sa prideľovania finančných prostriedkov na vedu a výskum 
a na pedagogické činnosti, kde je veľmi silný tlak vrátiť tento pomer na pôvodných 30:70. 

 
K bodu 8/ 
Doc. Bakošová sa zaujímala o predmet Optimalizácia v ropnom priemysle, ktorý bol 
zaradený v prvom ročníku inžinierskeho štúdia miesto predmetu Marketing, a to hlavne 
o spôsob akým boli o zaradení tohto predmetu informovaní garanti študijných programov, 
ktorí sa o tom v niektorých prípadoch dozvedeli až od študentov po zápise, pričom tento 
predmet nefiguruje v akreditačných spisoch. Ďalej sa zaujímala, či bola táto zmena 
schválená vo VR FCHPT. 
Doc. Kovařík odpovedal, že v rámci dohôd medzi FCHPT a priemyslom sa FCHPT dohodlo 
s podnikom Slovnaft, a.s., že odborníci z praxe prednesú určitý počet prednášok, ktoré boli 
rozvrhnuté na 11 týždňov semestra. Garantom tohto predmetu je doc. Daučík, ktorý bude 
zároveň prítomný na každej prednáške. Tento predmet bol zaradený ako povinný pre 
všetkých študentov chemických a technologických študijných programov. Garantov mali 
o zmene informovať riaditelia ústavov a zmena bude schválená Vedeckou radou 28.10.2008. 
Doc. Čertík sa opýtal na spôsob hodnotenie tohto predmetu, keďže prednášky bude 
zabezpečovať viac prednášajúcich. 
Doc. Kovařík odpovedal, že predmet bude hodnotený ako hociktorý iný predmet na FCHPT 
a skúška bude prebiehať spoločnou písomnou formou. 
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Prof. Bakoš spomenul, že takýto program vyučovania odborníkmi z praxe je už aktívny aj 
v Maďarsku. 
Doc. Bobrík poďakoval vedeniu, hlavne dekanovi FCHPT, za zaangažovanosť na Slovenskej 
univerziáde, ktorá skončila veľmi úspešne a bol jej venovaný mimoriadny záujem. V rámci 
tejto akcie boli získané finančné prostriedky, ktoré už boli a ešte majú byť použité na 
rekonštrukciu ŠD Mladá Garda. 
Prof. Bakoš vyjadril poďakovanie a uznanie doc. Bobríkovi, ktorý bol na organizácii 
Univerziády zaangažovaný najviac a spomenul, že práve vďaka tejto zaangažovanosti 
získala FCHPT finančné prostriedky, ktoré budú použité na zlepšenie podmienok výučby 
telesnej výchovy a jazykov. 
Ing. Ševčík sa pýtal na mieru využívania európskych štrukturálnych fondov na FCHPT. 
Prof. Bakoš odpovedal, že na FCHPT sú viaceré takéto projekty a FCHPT sa angažuje 
i v podávaní projektov zameraných na vytváranie centier excelentnosti. Podávanie týchto 
projektov je v rámci STU koordinované, je to záležitosť celej STU a nie jednotlivých fakúlt. 
FCHPT je zaangažovaná do všetkých siedmich projektov, ktoré boli v rámci STU podané. 
Ing. Sekretár navrhol organizovať štátne záverečné skúšky v Humennom iba v jednom kole. 
Doc. Kovařík odpovedal, že také niečo nie je možné, nakoľko študenti musia mať možnosť 
opravy v tom istom akademickom roku, teda do 31.8.2008. 
Doc. Dvoran pripomenul, že v Humennom boli v minulom akademickom roku prvé štátne 
záverečné skúšky a aj preto sa organizačné problémy nedali dostatočne predvídať. 
 
K bodu 9/  
Doc. Čertík poďakoval vedeniu za sprostredkovanie prehľadu čerpania prostriedkov vo forme 
excelovskej tabuľky. Ing. Žúborovi položil otázku o kontrole vstupov do areálu školy. 
Ing. Žúbor prítomných ubezpečil, že v priebehu mesiaca bude zrealizovaná kontrola vstupov 
ako do budov tak i do hospodárskeho dvora na čipové karty. 
Doc. Lukeš sa informoval o termíne ukončenia podávania objednávok v súvislosti 
s prechodom na euro. 
Prof. Bakoš vyhlásil, že termín polovica novembra nie je správny, a spresnil ho na približne 
15.12.2008. Súčasne informoval, že v súvislosti s prechodom na euro bude nutné ukončiť 
všetky finančné prevody, vrátane výplat miezd, do konca kalendárneho roka. 
Prof. Bakoš informoval prítomných o chystanom projekte vybudovania podzemných garáží 
v priestoroch hospodárskeho dvora. 
Doc. Čertík navrhol nainštalovať dataprojektor do miestnosti vedeckej rady, v ktorej 
prebiehajú aj obhajoby PhD prác a prezentácie. 
Prof. Bakoš s týmto návrhom súhlasil s tým, že tento problém je už v procese riešenia, spolu 
s vybavením ául informačnými technológiami, ku ktorému je však nutná výmena sietí. 
Ing. Žúbor informoval o novom softvéri na objednávanie stravy – Kredit 8 – v ktorom sa 
používajú heslá platné v AIS. Zároveň informoval o novom integrátorovi pre AIS, Ing. 
Tomášovi Molnárovi, ktorý je prítomný na FCHPT v čase od 9,00 do 12,00 na pedagogickom 
oddelení. Podal tiež informáciu o novom automate na chladené hotové jedlá, ktorý inštaluje 
prevádzkovateľ závodnej jedálne SLOVGAST spolu s firmou ISOline. Výdaj týchto jedál bude 
na tom istom princípe ako objednávanie jedál v jedálni. 
 
K bodu 10/  
Doc. Gatial ukončil zasadnutie AS a poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí. Ďalší 
termín zasadnutia AS FCHPT bol určený na 25.11.2008. 
 
 

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

 
 
 
Overovatelia:  doc. Ing. Eva Benická, PhD.    Ing. Stanislav Sekretár, PhD. 
 
Zapísala: Ing. Barbora Dudášová 


