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

Zápisnica č. 6 
zo zasadnutia AS FCHPT STU d ňa 25.11.2008 

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

AS FCHPT 
Ospravedlnení: 2 (doc. Ing. Milan Čertík, PhD., doc. RNDr. Vladimír Baláž, PhD.) 
Neospravedlnení: 0 
Na rokovaní bolo prítomných 27 členov, Jakub Lazorík sa členstva v senáte vzdal, 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. Informácia o finančnom stave FCHPT v roku 2008 
6. Vedecko-výskumná činnosť FCHPT a informácia o grantovej úspešnosti 

FCHPT v roku 2008 (mat. č. 8) 
7. Aktuálne otázky v pedagogickej oblasti na FCHPT (mat. č. 9) 
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. Harmonogram volieb do ŠČ AS FCHPT a ŠRVŠ 
11. Rôzne 
12. 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/ 
Pôvodný program zasadnutia AS FCHPT bol rozšírený o bod 10 - Harmonogram volieb do 
ŠČ AS FCHPT a ŠRVŠ. Pridanie bodu do programu zdôvodnil predseda AS FCHPT doc. 
Gatial tým, že 2 členovia AS FCHPT za zoskupenie študentov, Igor Dolejš (4. roč.) a Jakub 
Lazorík (3. roč.), sa vzdali svojich funkcií. Za p. Dolejša nastúpila riadne zvolená 
náhradníčka Miroslava Dobošová a treba vyriešiť náhradníka za p. Lazoríka. Okrem toho 
treba dovoliť aj zástupcu FCHPT za študentov do ŠRVŠ. Hlasovania o zmenenom programe 
zasadnutia sa zúčastnilo 24 členov AS FCHPT. 
Hlasovanie:  za: 24   proti: 0        zdržal sa: 0 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: doc. Ing. Michal Čeppan, PhD. a doc. Ing. Miroslav 
Hutňan, PhD. Hlasovania sa zúčastnilo 24 členov AS FCHPT. 
Hlasovanie:  za: 23   proti: 0        zdržal sa: 1 
 
K bodu 3/ 
Predseda AS FCHPT doc. Gatial v neprítomnosti predsedu legislatívnej komisie doc. Híveša 
skonštatoval, že ku dňu 25.11.2008 neboli žiadne termínované uznesenia. 
 
K bodu 4/ 
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Predseda AS FCHPT doc. Gatial informoval, že P-AS FCHPT sa od ostatného zasadnutia 
AS dňa 7.10.2008 stretlo dvakrát. Na jednotlivých zasadnutiach sa zaoberalo nasledovnými 
bodmi. 
- Na zasadnutí 11.11.2008 P-AS FCHPT zhodnotilo priebeh zasadnutia AS FCHPT dňa 

7.10.2008, venovalo sa príprave zasadnutia 25.11.2008 a vzalo na vedomie materiál 
pedagogickej komisie pripravovaný na zasadnutie AS FCHPT 25.11.2008. 

- Na zasadnutí 25.11.2008 P-AS FCHPT kontrolovalo stav prípravy zasadnutia AS 
FCHPT, prerokovalo zmeny v zložení študentskej časti AS FCHPT a schválilo 
harmonogram volieb do ŠČ AS FCHPT a ŠRVŠ.  

 
Uznesenie č. 1/6 
AS FCHPT berie na vedomie informáciu o činnosti P-AS FCHPT bez pripomienok. 
 
K bodu 5/ 
P. dekan poveril doc. Žideka, aby informoval AS FCHPT o finančnom stave FCHPT 
v r. 2008. 
Doc. Židek najprv informoval AS FCHPT o vyplatení odmien zamestnancom FCHPT 
v novembri 2008. Potom rozoberal finančné problémy fakulty, ktoré súvisia s klesajúcimi 
mimorozpočtovými zdrojmi, s poklesom podnikateľskej činnosti, s poklesom počtu 
doktorandov, s nemeniacim sa počtom študentov zatiaľ čo iné fakulty STU zaznamenávajú 
ich nárast, s nezmenenými koeficientmi ekonomickej náročnosti študijných programov, 
s nezlepšujúcou sa kvalifikačnou štruktúrou a s čoraz menším objemom financií získaných 
nadáciou fakulty.  
P. dekan informoval o uvoľnení finančných prostriedkov rektorátom STU, ktoré sú určené na 
zníženie nákladov na energie.  
Diskusia:  
Ing. Ševčík sa zaujímal, či doktorandi dostanú príplatky za pedagogickú činnosť a publikácie.  
Doc. Židek odpovedal, že pedagogická činnosť doktoranda v rozsahu 4h za semester je 
povinná, a ten, kto bude učiť viac, môže byť odmenený.  
Študent sa informoval, kedy budú prednáškové miestnosti vybavené novou technikou. 
Prof. Bakoš odpovedal. že prioritou je miestnosť Vedeckej rady. Študenti dostanú novú 
miestnosť pre študentský parlament. Prednáškové miestnosti sa začnú vybavovať novou 
technikou až od budúceho roka a vybaví sa aj miestnosť pre vyučovanie jazykov. 
Ing. Sekretár sa pýtal na odmeňovanie za publikačnú činnosť, či má STU zdroje na 
stimulovanie publikačnej činnosti a ako je to s FCHPT v rámci STU. 
Prof. Bakoš odpovedal, že keby FCHPT mala dosť financií, tak by publikačnú činnosť určite 
podporila, perspektívu v rámci STU v tejto oblasti nevidí. 
Doc. Židek poznamenal, že od budúceho roka sa zriadi inštitút osobného platu, ktorý 
dostanú výkonní pracovníci. 
Doc. Bobrík predložil nasledovné otázky a návrhy: 

- čím bol limitovaný počet doktorandov, že FCHPT nebola schopná naplniť pridelený 
počet, 

- ústavy a oddelenia by mali predložiť plán kvalifikačného rastu, čo by mohlo pomôcť 
zlepšiť kvalifikačnú štruktúru a systémovo by sa malo riešiť vydávanie monografií, 

- mali by sa hľadať možnosti získavania mimorozpočtových zdrojov, 
- vyzdvihol Vedenie fakulty za vytvorenie rezervy mzdových prostriedkov na odmeny, 

ale spôsob ich rozdelenia bol absolútne nevyhovujúci. 
Prof. Bakoš zaujal nasledovné stanoviská: 

- nedostatok doktorandov súvisí s malým počtom končiacich študentov, 
- kvalifikačná štruktúra sa zhoršovať nebude, na fakulte sú pracovníci, ktorí sa môžu 

habilitovať i inaugurovať, 
- jedna z možností získavania financií je prenájom priestorov a spolupráca s firmami, 

ktoré ich majú prenajaté, 
- pri rozdeľovaní odmien sa brala do úvahy pedagogická činnosť, vedeckovýskumná 

činnosť a sociálny zámer, odmeny sa v budúcom roku zaručiť nedajú, zodpovední 
riešitelia môžu odmeňovať ľudí z projektov. 
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Doc. Židek odpovedal, že riaditelia ústavov majú možnosť 2-krát ročne prehodnotiť osobné 
príplatky a odmeniť tak dobrých pracovníkov. 
Ing. Hybenová sa opýtala, akú motiváciu pre publikovanie má profesor.  
Prof. Bakoš odpovedal, že je to jeho povinnosť a bez publikácií nedostane žiaden grant. 
Prof. Šajbidor sa vyjadril, že publikovanie je súčasťou budovania kariéry. 
 
Uznesenie č. 2/6 
AS FCHPT berie na vedomie informáciu o finančnom stave FCHPT STU v r. 2008. 
 
K bodu 6/ 
Prof. Šajbidor podal podrobnú informáciu o hodnotení vedy a výskumu v rámci komplexnej 
akreditácie FCHPT. Hodnotenie prebiehalo v 3 oblastiach: 1. Chémia, chemické technológie 
a biotechnológia, 2. Fyzika a vedy o Zemi a vesmíre a 3. Informatické vedy, automatizácia 
a telekomunikácie. Pre hodnotenie sa sledovali 3 atribúty: atribút výstupov, atribút prostredia 
a atribút ocenenia. Proces akreditácie FCHPT by mal prebehnúť v období február –
december 2008. V rámci celej SR by mal skončiť do augusta 2009. 
Potom prof. Šajbidor uviedol mat. č. 8 „Vedecko-výskumná činnosť FCHPT a informácia 
o grantovej úspešnosti FCHPT v roku 2008“. Rozobral výkony ústavov a ich oddelení 
v publikačnej, citačnej a grantovej oblasti a zostavil poradie podľa ich výkonu. Ďalej 
tiež porovnal naše výsledky v rámci Slovenska a urobil aj porovnie Slovenska 
a susedných krajín vo VVČ za posledných 10 rokov. 
Prof. Šajbidor predstavil webovskú stránku časopisu Acta Chimica Slovaca a jeho tlačenú 
verziu.  
 
Diskusia: 
Ing. Sekretár pripomenul: 

- význam „impact“ faktora časopisov, v ktorých sa publikuje, pre akreditáciu, 
- skratka acs v URL adrese časopisu Acta Chimica Slovaca je rovnaká ako skratka 

American Chemical Society, čo môže spôsobiť problém pri vyhľadávaní v google, 
- v publikačnej činnosti za r. 2008 má FCHPT zahrnuté aj publikácie neuvedené 

v r. 2007, 
- získali sme viac projektov APVV,  ktorých riešenie začalo až v septembri alebo začne 

od r. 2009. 
Doc. Gatial uviedol, že pri hodnotení VVČ by bolo zaujímavé uvádzať aj výstupy ústavov 
prepočítané na tvorivého pracovníka. 
Prof. Šajbidor odpovedal, že hodnotenie VVČ je urobené podľa pravidiel akreditačnej 
komisie. 
Doc. Bobrík vyzdvihol aktivity prof. Šajbidora pri založení časopisov Zdravie a výživa a Acta 
Chimica Slovaca a ocenil Ing. Sekretára, Ing. Gundovú a Ing. Kutešovú za zbieranie údajov 
pre hodnotenie VVČ. 
Doc. Čeppan sa dožadoval informácie ohľadom správy z MŠ SR o ukončení financovania 
projektov MVTS. 
Doc. Híveš už bol informovaný, že MŠ SR hľadá iné mechanizmy financovania projektov 
MVTS. 
Prof. Šajbidor upresnil, že ide o spolufinancovanie projektov MVTS. 
 
Uznesenie č. 3/6 
AS FCHPT berie na vedomie informáciu o vedecko-výskumnej činnosti FCHPT a grantovej 
úspešnosti FCHPT v roku 2008  (materiál č. 8). 
 
K bodu 7/ 
Doc. Lukeš uviedol materiál pedagogickej komisie týkajúci sa aktuálnych otázok 
v pedagogickej oblasti na FCHPT (mat. č. 9). Okruhy na diskusiu boli vytýčené na zasadnutí 
pedagogickej komisie 4.11.2008 a oslovení boli p. prodekani. 11.11.2008 sa uskutočnilo 
stretnutie členov pedagogickej komisie AS FCHPT s p. prod. Kovaříkom a p. prod. 
Dvoranom. Z najväčších problémov, ktoré treba riešiť, doc. Lukeš vybral: 

- bod č. 4 – zručnosť študentov pri práci s laboratórnou technikou, 
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- bod č. 8 – vydávanie študijnej literatúry a problémy www stránky fakulty, 
- bod. č. 15 – kritériá na hodnotenie pedagogickej činnosti, 
- rôzne – využitie doktorandov, ktorí neučia 4h/semester v takých predmetoch ako 

proseminár z matematiky, fyziky alebo chémie. 
Doc. Dvoran zaujal stanovisko k problémom webovskej stránky fakulty: 

- treba mať osobu zodpovednú len za stránku fakulty, p. Tudík má aj iné pracovné 
povinnosti, 

- stanoví sa forma prezentácie výsledkov fakulty, 
- každý ústav a oddelenie má osobu zodpovednú za stránku ústavu a oddelení, 
- do 31.12.2008 treba doplniť všetky chýbajúce údaje za každé oddelenie aj 

v slovenskom aj v anglickom jazyku, 
- 26.11.2008 sa koná stretnutie koordinátorov webovských stránok na STU. 

Ing. Sekretár konštatoval, že pri hodnotení webovských stránok vysokých škôl sa STU 
umiestnila na 2. mieste. Ďalej poďakoval Ing. Čirkovi za prácu na stránke FCHPT.  
PhDr. Polóniová apelovala na doplnenie presných a rovnakých anglických názvov predmetov 
aj na stránku fakulty aj do AIS STU. 
Doc. Kovařík odpovedal, že je povinnosťou garanta vložiť správny anglický názov do 
informačného listu predmetu v AIS. Ďalej pripomenul, že do konca roka musia byť sylaby 
všetkých predmetov v AIS. Ďalej ako zaujímavosť prezentoval skutočnosť, že univerzita 
z Prahy robila nábor na doktorandské štúdium v Číne. K pedagogickej zaťaženosti sa vyjadril 
v tom zmysle, že systém z AIS „študento-kredito-hodiny“ neposkytuje kompletný prehľad 
a veľa vecí nezahŕňa, a preto fakulta bude v tomto roku hodnotiť pedagogickú činnost ešte 
po starom.  
Doc. Gatial konštatoval, že na STU sa zriaďuje Nakladateľstvo STU a STU bude podporovať 
vydávanie študijnej literatúry, len je otázne, koľko pripadne na FCHPT. 
Prof. Šajbidor upresnil, že FCHPT má v súčasnosti 350 tis. Sk na vydávanie literatúry 
a uzávierka edičného plánu na r. 2009 je 30.11.2008. Po vzniku nakladateľstva peniaze 
nebudú mať fakulty, ale bude sa robiť centrálny edičný plán STU. Na systéme delenia 
financií pre jednotlivé fakulty by sa mali dohodnúť dekani. 
Ing. Žubor prisľúbil, že sa nebude opakovať situácia, keď fakulta nezakúpila do knižnice 
publikáciu Riadenie procesov, pričom predmet sa učí v 3. ročníku bakalárskeho štúdia.  
Ing. Sekretár pripomenul, že je možné podať žiadosť o grant na vydanie multimediálnej 
učebnice, ako príklad uviedol fyziku. 
 
Uznesenie č. 4/6 
AS FCHPT berie na vedomie informácie o aktuálnych otázkach v pedagogickej oblasti na 
FCHPT (mat. č. 9). 
 
K bodu 8/ 
Informácie z rokovaní AS STU, Vedenia FCHPT, KD, VR a R-VŠ poskytli predseda AS 
FCHTP doc. Gatial a zástupca v Rade VŠ doc. Hudec.  
- Vedenie FCHPT 7.11.2008 – vedenie sa zaoberalo pedagogickými výkonmi ústavov 

a odmenami, rozvojovými programami fakulty, úrovňou stravovania, správou o VVČ 
a stave akreditácie FCHPT, rozdelením mimoriadnych štipendií. 

- VR FCHPT sa zaoberala kritériami na inauguráciu a habilitáciu, inauguračné konanie 
začali 2 profesori a habilitačné konanie 3 docenti. 

- AS STU na zasadnutí 20.10.2008 odsúhlasil Ing. Bohdana Wojnara narhnuého SjF do 
VR STU. Ďalej bol schvaľovaný štatút SvF, bola schvaľovaná zámena pozemkov 
v Trnave a prebehlo 1. čítanie organizačného poriadku STU. Na zasadnutí AS STU 
24.11. sa schválil organizačný poriadok Centra akademického športu, organizačný 
poriadok Nakladateľstva STU a rokovalo sa o organizačnom poriadku Multimediálneho 
centra STU a úprave dotácií na STU. 

- Rada VŠ na zasadnutí 29.10. prerokovala materiály Návrh metodiky rozpisu dotácií 
a Novelu vysokoškolského zákona. Podľa Návrhu metodiky rozpisu dotácií sa budú 
prideľovať finančné prostriedky na vedu a výskum a na pedagogické činnosti v pomere 
35:65. Zápisnica zo zasadnutia RVŠ sa nachádza na webovskej stránke RVŠ.  
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K bodu 9/  
Doc. Gatial pripomenul, že väčšine zamestnancov FCHPT končí platnosť zamestnaneckých 
kariet. Podľa informácie od p. Steinerovej tieto karty aj po skončení oficiálnej platnosti na 
STU platné budú, ale nebudú sa dať použiť ako električenka.  
Ing. Žubor odpovedal, že o probléme bude hovoriť s prof. Horváthom. 
Doc. Lukeš sa pýtal, ako sa bude postupovať v prípade, že karta zamestnanca prestane 
fungovať úplne. 
Tento problém bude riešiť Ing. Źubor. 
Ing. Hybenová sa pýtala, či je možné, aby sa stará budova zatvárala až o 20h.  
Ing. Žubor odpovedal, že možné to je, ale treba dať žiadosť dekanovi fakulty. 
Ing. Sekretár kritizoval webovskú stránku Slovenskej chemickej knižnice, na ktorej nič 
nefunguje a všetko je nehorázne staré, a konštatoval, že všetky fakulty STU okrem našej 
majú elektronické knižnice. Navrhol pridať na stránku SCHK aj prírastkový zoznam. 
Prof. Šajbidor bude pripomienky tlmočiť riaditeľovi SCHK, Ing. Dzivákovi. 
P. Tinák informoval, že 13.12.2008 je beánia. 
 
K bodu 10/  
P. Tinák predložil senátu na schválenie Harmonogram volieb do ŠČ AS FCHPT a ŠRVŠ, 
ktoré sa majú uskutočniť v dňoch 8.-9.12.2008. Hlasovania o Harmonograme volieb do ŠČ 
AS FCHPT a ŠRVŠ sa zúčastnilo 24 členov AS FCHPT. 
Hlasovanie:  za: 24   proti: 0        zdržal sa: 0 
 
P. Tinák predložil senátu na schválenie zaradenie Miroslavy Dobošovej do pedagogickej 
komisie AS FCHPT. Hlasovania o zaradení Miroslavy Dobošovej do pedagogickej komisie 
AS FCHPT sa zúčastnilo 24 členov AS FCHPT. 
Hlasovanie:  za: 24   proti: 0        zdržal sa: 0 
 
K bodu 11/  
Ing. Žubor navrhol, aby sa do pripravovaného čísla študentského časopisu Radikál zahrnula 
aj propagácia beánie. Potom pripomenul sťahovanie študentského parlamentu do nových 
priestorov. 
 
K bodu 12/  
Doc. Gatial ukončil zasadnutie AS a poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí. Ďalší 
termín zasadnutia AS FCHPT bol určený na 2. alebo 3. týždeň letného semestra. 
 
 
 

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

 
 
 
Overovatelia:  doc. Ing. Michal Čeppan, PhD.   doc. Ing. Miroslav Hutňan, PhD. 
 
 
Zapísala: doc. Ing. Monika Bakošová, CSc. 


