
AKADEMICKÝ SENÁT
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Radlinského 9, 812 37 Bratislava
_________________________________________________________________________

Zápisnica č. 11
zo zasadnutia AS FCHPT STU dňa 1.12.2009

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

Ospravedlnení: doc. PhDr. M. Bobrík, PhD., Ing. M. Matis
Neospravedlnení: 0

Na rokovaní bolo prítomných 28 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. Informácia o finančnom stave FCHPT v roku 2009
6. Vedecko-výskumná činnosť FCHPT a informácia o grantovej úspešnosti 

FCHPT v roku 2009
7. Informácia o výsledkoch ankiet študentov a výučbe na FCHPT po 

komplexnej akreditácii STU
8. Návrh nového študijného programu na FCHPT
9. Pravidlá pre Motivačné štipendium v 3. stupni vysokoškolského 

vzdelávania
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. Predstavil členom 
AS Ing.  Jakeline  Trejos Jimenez,  ktorá v  zoskupení  študentov nahradila  Ing. P. Ševčíka, 
a nového tajomníka AS FCHPT, Ing. Michala Pauloviča. 

K bodu 2

Predseda  AS  FCHPT  navrhol  zmenu  programu,  a to  pridanie  bodu  č.  7  Informácia  o 
výsledkoch ankiet študentov a výučbe na FCHPT po komplexnej akreditácii STU. 
Hlasovania sa zúčastnilo 27 členov AS FCHPT.
Hlasovanie: za: 27 proti: 0 zdržal sa: 0

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí doc. Baláž a doc. Čeppan. Hlasovania sa zúčastnilo 
27 členov AS FCHPT.
Hlasovanie: za: 25 proti: 0 zdržal sa: 2



K bodu 3:

Predseda legislatívnej  komisie AS FCHPT doc. Híveš skonštatoval,  že ku dňu 1.12.2009 
neboli žiadne termínované uznesenia.

K bodu 4:

P-AS FCHPT sa od ostatnej schôdze AS dňa 29.9.2009 stretlo štyrikrát.
12.10.2009

– schválilo Harmonogram volieb do ŠČ AS STU a Volebnú komisiu pre voľby do ŠČ AS 
STU v zložení: Ing. E. Smrčková, PhD., Bc. M. Tinák, R. Poláček, Bc. M. Dobošová, 
S. Vinceová.

27.10.2009
– zhodnotilo  priebeh zasadnutia AS FCHPT dňa 29.9.2009 a nemalo pripomienky k 

jeho priebehu,
– zaoberalo sa priebehom volieb do ŠČ AS STU,
– súhlasilo, aby funkciu tajomníka AS FCHPT vykonával Ing. Michal Paulovič, 
– oboznámilo  sa  s  novonavrhovaným  inžinierskym  študijným  programom pre  druhý 

stupeň  vysokoškolského  štúdia  „Riadenie  technologických  procesov  v  chémii  a 
potravinárstve“.

19.11.2009
– schválilo program zasadnutia AS FCHPT dňa 1.12.2009,
– oboznámilo sa priebehom volieb do ŠČ AS STU,
– oboznámilo sa s výsledkami zasadnutia R-VŠ 5.11.2009 v Herľanoch.

1.12.2009
– kontrolovalo stav prípravy zasadnutia AS FCHPT.

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

Uznesenie č. 1/11
AS FCHPT berie na vedomie informáciu o činnosti P-AS FCHPT bez pripomienok.

K bodu 5:

P. prodekan prof. Šajbidor, v zastúpení dekana FCHPT, podal správu o finančnej situácii na 
FCHPT za rok 2009:

− informoval o zdrojoch financií na fakulte,
− konštatoval, že ekonomická situácia fakulty za rok 2009 je vyrovnaná, 
− problémom sú energie, za ktoré v r. 2009 FCHPT zaplatí podľa odhadu asi 1,23 mil. € 

(37 mil. Sk), čo je o 25-30% viac ako v minulom roku. Fakulta má z dotačných zdrojov 
k dispozícii iba 399 tisíc € (12 mil. Sk), chýbajúcu sumu je potrebné získať z iných 
zdrojov,

− koncoročné odmeny budú iba  v  prípade,  ak fakulta  dostane z R STU financie  za 
úspešnú akreditáciu,

− stav  zamestnancov  v  budúcom  roku  zostane  rovnaký  ako  v  tomto  roku  s  1% 
navýšením platov, ako to vyplýva zo zákona.

Diskusia:
Predseda  ekonomickej  komisie,  doc.  Čertík,  sa  informoval,  či  prod.  Židek  poskytne 
ekonomickej komisii konkrétne údaje o finančnom stave fakulty.



Prod.  Šajbidor  konštatoval,  že  je  to  oprávnená  požiadavka  a treba  ju  adresovať  prod. 
Židekovi.
Doc.  Gatial konštatoval,  že  nedôjde  k zníženiu  počtu  pracovných  miest,  ale  môže  dôjsť 
k prerozdeleniu systematizovaných miest na ústavoch resp. oddeleniach. 
Doc.  Baláž  sa pýtal,  čo sa stane,  ak ústav stratí  systematizované miesto a následne sa 
niekto na ústave bude chcieť habilitovať. 
Prod.  Šajbidor  odpovedal,  že fakulta  má málo profesorov a docentov (resp.  že nenapĺňa 
možné  počty)  a preto  je  z hľadiska  fakulty  účelné  presunúť  ich  na  oddelenia,  kde  majú 
pripravených kandidátov na miesta profesorov a docentov. 
Doc.  Čertík  konštatoval,  že  je  nespravodlivé,  keď  počet  pedagogických  pracovníkov  na 
niektorom ústave nezodpovedá počtu študentov.
Prod. Šajbidor odpovedal, že počet študentov je len jeden zo sledovaných parametrov, tie 
ďalšie sú výskum a perspektíva vývoja.
Doc.  Baláž konštatoval,  že  Oddelenie  matematiky  je  nadmerne  zaťažené  a riešenie 
problému využitím doktorandov z iných ústavov nie je dobré, nakoľko títo doktorandi nie sú 
schopní zastúpiť kvalifikovaného pedagóga.
Prod. Kovařík odpovedal, že na fakulte je stále prezamestnanosť a situáciu pomôže vyriešiť 
aj to, že na fakulte sa v budúcom akademickom roku otvoria nové študijné programy. 

Uznesenie č. 2/11
AS FCHPT berie na vedomie informáciu o finančnom stave FCHPT v roku 2009.
Hlasovania sa zúčastnilo 27 členov AS FCHPT.
Hlasovanie: za: 27 proti: 0 zdržal sa: 0

K bodu 6:

Prodekan prof. Šajbidor podal informáciu o vedecko-výskumnej činnosti FCHPT a informáciu 
o grantovej úspešnosti FCHPT v roku 2009. 
Najskôr  zhodnotil  výsledky  komplexnej  akreditácie  a konštatoval,  že  fakulta  dopadla 
v celkovom hodnotení dobre a boli je priznané práva habilitovať a inaugurovať.
Potom poskytol prehľad o projektoch riešených na fakulte.
Projekty: Výpadok financií zo Štátnych programov, ktoré prestali byť financované zo strany 
MŠ SR, čiastočne nahradili štrukturálne fondy. V budovaní Centier Excelentnosti má fakulta 
participáciu v Alternatívnych zdrojoch energií a v Zelenej chémii. Boli tri výzvy projektov na 
štrukturálne  fondy,  dve  sú  vyhodnotené.  V rámci  tretej  výzvy  fakulta  podala  návrhy  na 
Centrum  Excelentnosti  pre  fyzikálnu  chémiu  a  Centrum  Excelentnosti  pre  priemyselné 
biotechnológie.  Na  území  Bratislavy  môžu  byť  schválené  iba  štyri  (max.  päť)  projektov. 
Dotácia je 4 mil. € na projekt. Žiadateľom je rektorát, nie fakulta, preto tieto financie nemožno 
vykazovať  v  súvahe  fakulty.  Fakulta  musí  preukázať  päťpercentné  spolufinancovanie  z 
vlastných zdrojov. Pán rektor sa zaviazal, že tieto dotácie uvoľní.
Vyjadril sa aj k hospodárskej činnosti, ktorá je celkom dobrá a na približne rovnakej úrovni 
ako vlani.
Na záver poskytol podrobný prehľad o VVČ oddelení a ústavov.
Diskusia
Doc. Čertík sa pýtal, prečo sa sumarizácia VVČ robí v októbri.
Prod. Šajbidor odpovedal, že dôvodom je termín uzávierky 31.10. na MŠ SR.
Doc. Híveš sa pýtal, či MŠ SR má metodiku na hodnotenie kvality publikácii. 
Prod. Šajbidor odpovedal, že metodika nie je presne známa a každý rok sa mení.
Doc. Hudec informoval, že R-VŠ metodiku má, ale je prispôsobená slabším univerzitám.

Uznesenie č.   3/11  
AS FCHPT berie na vedomie informáciu o vedecko-výskumnej činnosti FCHPT a informáciu 
o grantovej úspešnosti FCHPT v roku 2009.



Hlasovania sa zúčastnilo 28 členov AS FCHPT.
Hlasovanie: za: 28 proti: 0 zdržal sa: 0

K bodu 7:

Doc. Kovařík predložil  AS FCHPT informáciu o výsledkoch ankiet študentov a výučbe na 
FCHPT po komplexnej  akreditácii  STU. Informácia bola podrobne zameraná na výsledky 
ankiet  študentov  v bakalárskom  a  inžinierskom  štúdiu  a  na  prehľad  akreditovaných 
študijných programov na fakulte vo všetkých troch stupňoch štúdia.
Diskusia: 
Doc.  Benická  požadovala  podrobnejšie  informácie  o dotazníkoch,  ktoré  študenti  vypĺňajú 
a o formulácii niektorých otázok. Prod. Kovařík ich poskytol.
Doc.  Čertík  sa pýtal,  či  je  nevyhnutné,  aby študenti  v LS 2. r.  Ing.  štúdia  mali  zapísané 
predmety. Prod. Kovařík odpovedal, že je to v súlade so schválenými ŠP podľa modelu EÚ.

K bodu 8:

Prodekan  doc. Kovařík  preložil  AS  FCHPT  návrh  inžinierskeho  študijného  programu 
„Riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve“. 
Diskusia: 
Doc. Čeppan sa pýtal, či má význam študijný program pripomienkovať.
Prod.  Kovařík  odpovedal,  že  AS  má  návrh  študijného  programu  v zmysle  zákona  len 
prerokovať.

Uznesenie č. 4/1  1  
AS FCHPT prerokoval návrh nového študijného programu bez pripomienok.
Hlasovania sa zúčastnilo 28 členov AS FCHPT.
Hlasovanie: za: 28 proti: 0 zdržal sa: 0

K bodu 9:

Prodekan  doc. Dvoran  preložil  materiál  Pravidlá  pre  Motivačné  štipendium  v  3.  stupni 
vysokoškolského vzdelávania.
Diskusia: 
Doc.  Gatial  doplnil  informáciu,  že  z financií,  ktoré  prídu  na  doktorandov,  10%  ide  na 
motivačné  štipendiá.  Zásady  na  rozdelenie  financií  na  motivačné  štipendiá  na  STU boli 
schválené 23.11.2009 v AS STU a každá fakulta si na základe toho vytvorí svoje vlastné. 
Predseda pedagogickej  komisie,  doc. Lukeš,  predniesol  stanovisko pedagogickej  komisie, 
podľa ktorého by financie na ústavy išli nasledovne:

– časť automaticky (resp. podľa počtu doktorandov na ŠP na ústavoch),
– časť podľa výkonov (pedagogických a vedecko-výskumných) ústavu.

Doc. Čeppan navrhol vypustiť body 9 b) a c) z materiálu, lebo motivácia študentov by nemala 
byť  podmienená výkonom ústavu.  K tomuto názoru sa pridali  aj  ďalší  členovia  AS,  preto 
najprv  prebehlo  hlasovanie  o tom,  či  prijať  pripomienku  o  vypustení  bodov  9  b)  a  c) 
z materiálu.
Hlasovania sa zúčastnilo 27 členov AS FCHPT.
Hlasovanie: za: 8 proti: 14 zdržal sa: 5
Hlasovaním sa rozhodlo, že AS FCHPT neprijme pripomienku o vypustení bodov 9 b) a c) 
z materiálu. 
Ďalšie pripomienky vznesené neboli, a preto ďalej prebehlo hlasovanie o schválení materiálu 
bez pripomienok.
Hlasovania sa zúčastnilo 27 členov AS FCHPT.
Hlasovanie: za: 20 proti: 2 zdržal sa: 5



Uznesenie č. 5/1  1  
AS  FCHPT  schvaľuje  materiál  Pravidlá  pre  Motivačné  štipendium  v  3.  stupni 
vysokoškolského vzdelávania bez pripomienok.

K bodu 10:

Informácie z rokovaní AS STU, Vedenia FCHPT, KD a VR FCHPT poskytol doc. Gatial.
Vedenie FCHPT a kolégium dekana: 
13.10.2009 – čerpanie  financií  na  energie  a na dekanáte  FCHPT;  zhodnotenie  stavu na 
doktorandskom štúdiu; hodnotenie VVČ; výber pracovnej zdravotnej služby na STU; zámer 
rozdelenia  prostriedkov  pridelených  fakulte  z STU:  663.88  tis.  €  (20  mil.  Sk)  na  nákup 
prístrojov a 663.88 tis. € (20 mil. Sk) na opravu budov.
27.10.2009 – rozvojové programy na FCHPT: podrobné rozdelenie 663,88 tis. € (20 mil. Sk) 
na nákup prístrojov a 663,88 tis. € (20 mil. Sk) na opravu budov; ankety študentov; situácia 
v hospodárskom dvore FCHPT - rampy na vjazd do dvora; beánia.
19.11.2009 - čerpanie financií;  uzávierka finančného roka; vyhodnotenie ŠVOČ; smernica 
pre motivačné štipendiá doktorandov.
VR FCHPT  – habilitácia (Ing. J. Moncoľ,  anorganická chémia); emeritní  profesori (prof.  E. 
Matisová,  prof. V. Koprda);  návrhy  na  inauguračné  (doc.  M.  Čeppan,  doc.  M  Drtil) 
a habilitačné (Ing. I. Špánik, OACH, Ing. V. Bednařík, UTB Zlín) konania; návrh na udelenie 
titulu Dr.h.c. (prof. M.M. Sain, PhD, Univerzity of Toronto)
AS STU:
2.11.2009 – senát bol nefunkčný; predbežne prerokoval podmienky pre prijímacie konanie 
na Ústav manažmentu; dodatok k štipendijnému poriadku STU; informáciu o AIS a EIS;
23.11.2009 – schvaľovanie Správy o činnosti AS STU za akad. rok 2008/2009; schvaľovanie 
Dodatku  k štipendijnému  poriadku  STU  (motivačné  štipendiá  pre  doktorandov);  úprava 
dotácie  STU  k 18.11.2009;  schvaľovanie  podmienok  pre  prijímacie  konanie  na  Ústav 
manažmentu; schvaľovanie pôžičky z fondu reprodukcie STU pre SvF STU na rekoštrukciu 
fasády  výškovej  budovy;  finančný  vklad  so  spoločnosti  STU  Scientific  s.r.o.;  dodatok 
k Organizačnému poriadku Výskumného centra STU.
Informáciu  zo  zasadnutia  Rady vysokých  škôl  poskytol  doc.  Hudec.  Informácie  sa  týkali 
nasledovných bodov: 

– celkový rozpočet na r. 2010 pre vysoké školy je znížený o 16 mil. eur,
– koeficient začlenenia vysokých škôl aj napriek výsledkom akreditácie je 1,0 pre 

všetky VŠ,
– koeficient výskumu a vývoja má byť 40% z balíka financií, ktoré škola dostane,
– koeficienty nákladovosti 3,40 pre chemické technológie, 1,7 pre prírodné vedy
– hodnotenie VVČ by sa malo robiť za obdobie 2 rokov, 
– zriadenie Centrálneho registra záverečných prác.

K bodu 11:

Ing. Sekretár : Ako sme na tom s nákupom dataprojektorov?
Ing. Žubor: Vyvíjajú sa aktivity na ich nákup do všetkých prednáškových miestností.
Doc. Čeppan: Niektoré ústavy nemajú aktuálne informácie o nových bakalárskych študijných 
programoch otváraných v budúcom akademickom roku na web stránkach.
Doc. Dvoran: Riaditelia ústav boli požiadaní, aby dodali potrebné materiály, ale zatiaľ sa tak 
nestalo. Garanti programov by mali zabezpečiť doplnenie materiálov na web v spolupráci s 
Ing. Čirkom.



K bodu 12:

Doc.  Dvoran  poukázal  na  potrebu  spolupráce  zástupcov  ústavov  pri  kompletizácii  web 
stránok a apeloval, aby informácie boli priebežne dodávané.

K bodu 13:

Doc. Gatial poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a zaželal pokojné Vianoce 
a úspešný Nový rok. Pripomenul, že ďalšie zasadnutie AS je naplánované na marec 2010 po 
voľbách do študentskej časti AS FCHPT.

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

Overovatelia:  doc. RNDr. Vladimír Baláž, PhD. doc. Ing. Michal Čeppan, PhD.

Zapísal: Ing. Michal Paulovič


