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Zápisnica č. 7 
zo zasadnutia AS FCHPT STU d ňa 3.3.2009 

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

AS FCHPT 
Ospravedlnení: 5 (doc. Ing. Monika Bakošová, PhD., doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD., prof. Ing. 
Jozef Markoš, DrSc., Miroslava Dobošová, Matej Maťaťa) 
Neospravedlnení: 0 
Na rokovaní bolo prítomných 24 členov, Veronika Hajpalová stratila status študenta FCHPT 
STU, 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 2008 (mat. č. 10) 
6. Informácia o činnosti a stave Slovenskej chemickej knižnice 
7. Aktualizácia rozvoja FCHPT STU V Bratislave na rok 2009 (mat. č. 11) 
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 hostí na zasadnutí AS FCHPT. Oboznámil 
prítomných so zmenami v AS FCHPT, Ing. Zuzana Vrecková odišla z FCHPT, prvá zvolená 
náhradníčka Ing. Silvia Holúbková sa vzdala členstva v AS, a tak do senátu nastupuje ďalší 
zvolený náhradník Ing. Martin Matis. Na miesto Jakuba Lazoríka, ktorý sa vzdal členstva 
v AS, mala nastúpiť Veronika Hajpalová, ktorá však medzitým stratila status študenta FCHPT 
a tým aj členstvo v senáte. 

K bodu 2/ 
K programu zasadnutia neboli pripomienky a bol schválený v pôvodnej forme. Hlasovania sa 
zúčastnilo 20 členov AS FCHPT. 
Hlasovanie:  za: 20   proti: 0        zdržal sa: 0 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí PhDr. Veronika Polóniová a doc. Ing. Ernest 
Beinrohr, PhD. Hlasovania sa zúčastnilo 20 členov AS FCHPT. 
Hlasovanie:  za: 20   proti: 0        zdržal sa: 0 
 
K bodu 3/ 
Predseda legislatívnej komisie doc. Híveš skonštatoval, že ku dňu 3.3.2009 neboli žiadne 
termínované uznesenia. 
 
K bodu 4/ 
Predseda AS FCHPT doc. Gatial informoval, že P-AS FCHPT sa od ostatného zasadnutia 
AS dňa 25.11.2008 stretlo štyrikrát. Na jednotlivých zasadnutiach sa zaoberalo 
nasledovnými bodmi: 
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- Na zasadnutí 20.1.2009 P-AS FCHPT zhodnotilo priebeh zasadnutia AS FCHPT, 
schválilo harmonogram zasadnutí P-AS a AS FCHPT v prvom polroku 2009 a zaoberalo 
sa prípravou správy o činnosti AS FCHPT za uplynulý rok. 

- Na zasadnutí 17.2.2009 schválilo program zasadnutia AS FCHPT dňa 3.3.2009. 
- Na zasadnutí 24.2.2009 dekan prof. Bakoš predložil P-AS  „Správu o činnosti a stave 

FCHPT STU v Bratislave za rok 2008“ (mat. č. 10) a materiál „Aktualizácia rozvoja 
FCHPT STU V Bratislave na rok 2009 (mat. č. 11)“. Zaoberalo sa zmenami v zoskupení 
senátorov za študentskú časť. 

- Na zasadnutí 3.3.2009 P-AS FCHPT kontrolovalo stav prípravy zasadnutia AS FCHPT. 
 
Uznesenie č. 1/7 
AS FCHPT berie na vedomie informáciu o činnosti P-AS FCHPT bez pripomienok. 
 
K bodu 5/ 
P. dekan prof. Bakoš predniesol AS FCHPT Správu o činnosti a stave FCHPT STU 
v Bratislave za rok 2008 (mat. č. 10), pričom ju rozdelil na tri časti týkajúce sa vzdelávania, 
vedecko-výskumnej činnosti a personálneho rastu. Spomenul zmeny v štruktúre štúdia 
a nové študijné programy akreditované v roku 2008 a dané do komplexnej akreditácie STU 
v roku 2009, rovnako ako aj zníženie počtu študentov prijatých do prvého ročníka a zvýšenie 
priepustnosti štúdia. Zároveň vyjadril obavy z klesajúceho záujmu študentov o niektoré 
študijné programy a načrtol možnosť riešenia tohto stavu limitovaním počtu študentov na 
niektoré študijné programy v inžinierskom štúdiu a distribúciou študentov medzi týmito 
programami. Spomenul tiež štúdium v Humennom, kde v roku 2008 končili prví študenti 
bakalárske štúdium, pričom štúdium úspešne ukončilo 38 absolventov (21 v dennej forme 
a 17 v externej forme). Na inžinierske štúdium sa hlásia takmer všetci študenti, ktorí úspešne 
ukončili bakalárske štúdium.  
V akademickom roku 2007/2008 ukončilo doktorandské štúdium 43 študentov, pričom sa do 
prvého ročníka PhD. štúdia prihlásilo menej nových študentov ako sme mohli prijať. P. dekan 
kládol dôraz na získavanie PhD. študentov zo zahraničia a vyzdvihol vysokú úroveň 
študentov doktorandského štúdia na FCHPT. 
Predostrel tiež návrh ponuky kurzov pre podniky a zamestnancov v rámci programu 
celoživotného vzdelávania. 
P. dekan vyzdvihol spoluprácu s Pedagogickou komisiou AS FCHPT. 
Vedecko-výskumná činnosť je na FCHPT vynikajúca, čo sa prejavuje hlavne publikáciami 
v karentovaných časopisoch. P. dekan vyzdvihol začiatok vydávania časopisu Acta Chimica 
Slovaca a zmienil sa o potrebe orientovať sa na zahraničné projekty.  
Spomenul menovanie nových profesorov a docentov a vyzval všetkých pracovníkov na 
zvyšovanie kvalifikácie a zlepšenie kvalifikačnej štruktúry FCHPT. 
V rámci medzinárodných vzťahov a vzťahov s verejnosťou boli vyzdvihnuté hlavne Ples STU, 
Alumni klub, rovnako ako aj Emeritus klub na fakulte. 
Pripomienky, ktoré odzneli aj na P-AS a sa týkali náplne práce prodekanov, budú v správe 
opravené. 
 
Diskusia:  
Predseda PK doc. Lukeš predniesol pripomienky pedagogickej komisie: aby sa viac 
diferencovalo bakalárske a inžinierske štúdium, teda aby bolo bakalárske ľahšie a od 
študentov inžinierskeho štúdia aby sa vyžadovalo viac. Navrhol zriadenie vyučovania 
v menších skupinkách s doktorandom, ako podpornú formu vyučovania a zaujímal sa či 
študenti prvého ročníka odchádzajúci v zimnom semestri boli prijatí v prvom alebo v druhom 
kole prijímacieho konania.  
Doc. Kovařík odpovedal, že viac odchádzajúcich študentov je z tých prijatých v 1. kole 
priímacieho konania. Slabé výsledky, ktoré študenti dosahujú, sú spôsobené aj tým, že sa 
nevedia učiť a ako sa ich návyky menia, menia sa aj študijné výsledky. Súhlasil s doc. 
Čertíkom, že na inžinierskom stupni štúdia sa už študenti venujú tomu čo ich zaujíma a čo 
vyhovuje ich záujmom. 
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Doc. Čertík sa ako predseda EK vyjadril, že v Správe o činnosti a stave FCHPT STU 
v Bratislave za rok 2008 (mat. č. 10) by mala byť aj zmienka o výsledoch vo vedľajšej 
hospodárskej činnosti (PČ). 
Prof. Šajbidor odpovedal, že hospodárske zmluvy sú evidované, v roku 2008 bolo uzavretých 
157 zmlúv v objeme vyše 19 mil. korún a tieto údaje môžu byť do správy doplnené. 
Ing. Smrčková pripomenula aktualizáciu pôsobnosti prodekanov, pýtala sa na činnosť 
novozriadenej komisie BOZP a PO a spojenie využiteľnosti rekreačných zariadení FCHPT so 
sociálnym fondom. 
Prof. Šajbidor sa ospravedlnil za opomenutie komisie BOZP a PO vzniknutej v roku 2008 v 
Správe o činnosti a stave FCHPT STU v Bratislave za rok 2008. Tajomník FCHPT, Ing. 
Žúbor, spomenul zvolanie tejto komisie v rámci prehodnocovania platových kompenzácií ako 
špecifického dodatku ku kolektívnej mluve a tiež, že aj spojenie využívania rekreačných 
zariadení so sociálnym fondom sa môže posúdiť vo forme špecifického dodatku ku 
kolektívnej zmluve. Ing. Papánková, predsedníčka fakultnej odborovej organizácie, doplnila, 
že prehodnocovanie nebezpečnostných príplatkov sa bude realizovať po ukončení 
výberového konania na pracovnú zdravotnú službu, ktoré je vypísané na STU a ktoré práve 
prebieha. 
Doc. Bobrík vyjadril vďaku a uznanie vedeniu STU, ale zvlášť vedeniu FCHPT za prácu 
a čelenie doterajším problémom, najmä pri získavaní ďlších finančných prostriedkov na TaS 
potrebné na chod fakulty. Zamyslel sa nad tým, či študijná úspešnosť nesúvisí aj so 
zvyšovaním psychickej odolnosti učiteľov pri hodnotení študentov a nad tým, že vzťah k 
bakalárskemu a inžinierskemu štúdiu je určovaný aj pravidlami spoločnosti pri prideľovaní 
finančných prostriedkov na počet študentov. 
 
Uznesenie č. 2/7 
AS FCHPT schvaľuje Správu o činnosti a stave FCHPT STU v Bratislave za rok 2008 
(mat. č. 10) s pripomienkami. 
Hlasovania sa zúčastnilo 22 členov AS FCHPT. 
Hlasovanie:  za: 22   proti: 0        zdržal sa: 0 
 
K bodu 6/ 
Ing. Dzivák doplnil informácie k Správe o činnosti a stave FCHPT STU v Bratislave za rok 
2008 (mat. č. 10), týkajúce sa SCHK a výpočtového strediska FCHPT. V rámci výpočtového 
strediska sa uskutočnila prestavba sieťovej infraštruktúry na FCHPT, pričom sa úplne 
prebudovala a je pripravená kabeláž novej siete, ktorá má novú hviezdicovú topológiu. 
Pripravuje sa wifi pripojenie vo verejných priestoroch fakulty, pričom pridelené heslo na 
pripojenie môže byť použité aj na zahraničných univerzitách zapojených do toho istého 
projektu. Modernizácia infraštruktúry priniesla aj zvýšenie pripojovacích miest v knižnici 
a zníženie energetickej náročnosti. V súvislosti s organizačnými zmenami sa výpočtové 
stredisko presunulo do bloku A v novej budove. Študovňa bola zateplená, bol vymenený 
nábytok a kabeláž.  
V rámci projektov v rokoch 2007-2008 získala SCHK v roku 2008 18,5 milióna Sk. V rámci 
projektu Informácie pre inovácie bola modernizovaná knižnica a infraštruktúra, zlepšil sa 
prístup k informačným zdrojom, časopisom a e-bookom, kde je k dispozícii až 57 tisíc titulov. 
V rámci projektov MŠ (Portál VŠ, Elektronická prihláška na VŠ, Centrálny register študentov) 
bola zároveň vyvinutá aj aplikácia na elektronické podávanie projektov. V oblasti vedy 
a výskumu bola SCHK zapojená do 8 projektov: napr. Polytechnická knižnica, Digitalizácia 
informačných zdrojov, Digitalizácia publikačnej činnosti. Je k dispozícii nová stránka SCHK: 
schk.sk, kde sú databázy titulov, prístup k elektronickým zdrojom. Na marec-apríl je 
naplánovaný prechod na novú sieť, pričom sa zmenia aj IP adresy. 
Diskusia: 
Doc. Bobrík vyjadril uznanie SCHK a Ing. Dzivákovi a nastolil otázku výdavkov, hlavne 
ohľadne energetickej náročnosti. Kritizoval zvýšenie administratívnej náročnosti práce 
tvorivých pracovníkov. 
Prof. Šajbidor reagoval na poznámku k zvýšenej aministratívnej náročnosti momentálnou 
zvýšenou potrebou doplnenia databáz a informácií, pri ktorom treba splniť podmienky R-
STU. 
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Ing. Dzivák reagoval na otázku energetickej náročnosti prevádzky svojho oddelenia: 
Energetická náročnosť počítačov bola upravená na 4 kW na jeden počítač, výpočtové 
oddelenie zároveň prevádzkuje servery a počítače aj pre študentov, čo prináša FCHPT 
prostriedky na energie. 
Ak sa uvažuje o rozšírení knižnice, uvažuje sa aj o predĺžení predĺžení otváracích hodín? 
Ing. Dzivák: Nie, nie sú na to personálne kapacity a po zavedení wifi siete to ani nebude 
potrebné. 
Doc. Čertík: Bola spomenutá digitálna knižnica, čo to je? 
Ing. Dzivák: Je to archivácia publikačnej činnosti bez ISBN alebo ISSN, záverečných prác 
a digitalizácia skrípt, učebných materiálov, rovnako ako aj elektronických publikácií: e-
bookov, ktoré sa musí riešiť spolu s Vydavateľstvom STU. 
Doc. Čertík: Je na digitalizáciu záverečných prác potrebný súhlas študenta, absolventa? 
Ing. Dzivák: Ide o diplomové práce, ktoré sa časom likvidujú, nie o tie, ktoré sú súčasťou 
obchodného tajomstva. 
P. Ház: Je možná notifikácia vrátenia vypožičaných kníh a skrípt? 
Ing. Dzivák: Nie, nie je. 
Ing. Sekretár sa zaujímal o stav evidovania publikačnej činnosti, či bude prebiehať cez AIS. 
Ing. Dzivák: R-STU vytvorilo komisiu, ktorá nám oznámi výsledok svojich rokovaní ohľadne 
tohto problému. 
 
K bodu 7/ 
Dekan, prof. Bakoš predstavil Aktualizáciu rozvoja FCHPT STU V Bratislave na rok 2009 
(mat. č. 11), v rámci ktorej sa uvažuje o zvýšení náročnosti inžinierskeho štúdia, pričom by 
sa do bakalárskeho stupňa zaradilo viac základných a všeobecných predmetov. Štúdium 
v Humennom zostane zachované, pokiaľ bude dostatočný záujem a zredukuje sa na jeden 
ŠP. V Bratislave sa po komplexnej akreditácii uvažuje so zredukovaním počtu bakalárskych 
študijných programov. Bolo konštatované, že FCHPT málo využíva mobilitu študentov, čo 
treba napraviť. Bude sa klásť dôraz na zvyšovanie kvalifikácie pedagógov.  
Spolupráca s priemyslom sa ukázala všestranne výhodná, v spolupráci so strednými školami 
sa udiala zmena, keďže spájanie škôl do združených stredných škôl prinieslo veľký úpadok 
úrovne stredných odborných škôl. Spolupráca bude zameraná na gymnáziá, ktoré by uvítali 
odprednášanie 1-2 hodín učiteľmi FCHPT. 
V dlhodobom zámere je obsiahnutá aj digitalizácia údajov a tlačených materiálov, skrípt, kníh 
a študentských prác. Ráta sa s využívaním štrukturálnych fondov na vytváranie Centier 
excelentnosti a so získavaním nových projektov zo zahraničia, nakoľko situácia v oblasti 
finančných zdrojov na domáce projekty nevyzerá veľmi optimisticky. 
Má byť obnovená činnosť kancelárie pre spoluprácu s priemyslom, ako chemickým, tak 
potravinárskym a farmaceutickým. Lepšia a užšia spolupráca s priemyslom je nevyhnutná. 
Postavenie FCHPT v rámci STU sa nemení, bohužiaľ sa nezmenila ani metodika 
prideľovania finančných prostriedkov. Uvažuje sa aj so znižovaním počtu pracovníkov, najmä 
v oblasti vedy a výzkumu, kde budú pridelené menšie dotačné finančné prostriedky ako vlani 
(predpokladá sa zníženie počtu miest v rozsahu pol až jedno miesto na ústav). 
Musel byť vyhlásený krízový stav, v rámci ktorého sa opravujú iba havarijné stavy. 
 
Diskusia: 
Doc. Čertík navrhol zriadiť kanceláriu na pomoc pri vytváraní projektov. 
Prof. Bakoš: Otvorenie informačného systému by malo v tomto smere pomôcť, žiaľ 
byrokracia sa zhoršuje a každý projekt má iné požiadavky. 
Ing. Žúbor povedal, že koncom júna by mal byť informačný systém Magion prístupný aj 
riešiteľom projektov v rámci prepojenia s AIS. 
Doc. Bobrík navrhol v rámci spolupráce s gymnáziami zlepšiť spoluprácu podľa vzoru 
spolupráce s gymnáziom J. Papánka. Pripomenul, že krízový stav by mohol byť vyhlasovaný 
každý rok, ale aj tak musia byť určité veci hradené. 
Prof. Bakoš: Krízový stav je upozornením na stav v akom sa fakulta nachádza. 
Doc. Híveš navrhol motivačnú pomoc pre študentov 1. ročníka vo forme jednoduchých 
laboratórnych cvičení a zriadenia funkcie pedagogicko-psychologického poradcu, tútora. 
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Doc. Kovařík: V nových akreditovaných programoch je takýto predmet zaradený pod názvom 
Základy laboratórnej techniky. Čo sa týka tútorov, tento nápad bol uvedený do praxe, žiaľ 
nestretol sa so záujmom študentov. 
Doc. Kovařík následne oznámil počet prihlásených študentov do prvého ročníka: 270, z čoho 
45 je prihlásených na nový bakalársky študijný program. V zimnom semestri ukončilo 
štúdium 99 študentov (29%). 
Ing. Šefčík sa zaujímal o koncepciu doktorandského štúdia, či sa bude nejakým spôsobom 
propagovať toto štúdium? 
Doc. Dvoran: Každý študijný program je povinný propagovať doktorandské štúdium, vypísať 
práce na internetovej stránke, rovnako ako aj informáciu o doktorandskom štúdiu. 
Doc. Lukeš pripomenul existenciu výpočtovej chémie ako ŠP na fakulte. 
Prof. Šajbidor: Súhlasil s jej zakomponovaním do materiálu. 
Doc. Čertík spomenul prepúšťanie ako veľmi nešťastný krok a ak sa má udiať, tak podľa 
zaťaženosti a nie paušálne podľa počtu ústavov.  
Prof. Bakoš: Všetkými silami sa tomu pokúšame zabrániť, vieme o vyťaženosti jednotlivých 
pracovísk. ich pedagogickej zaťaženosti a výsledkoch vo VVČ. 
Doc. Židek: Vedecko-výskumné miesta boli prideľované nie podľa výkonnosti, ale podľa 
neznámeho kľúča a je snaha tento stav zvrátiť a nastaviť ich podľa výkonnosti ústavov. 
Ing. Hybenová požiadala vedenie o sledovanie prepúšťania, nakoľko táto kompetencia 
prináleží riaditeľom ústavov a niektoré oddelenia tým trpia. 
 
Uznesenie č. 3/7 
AS FCHPT schvaľuje Aktualizáciu rozvoja FCHPT STU V Bratislave na rok 2009 (mat. č. 11) 
s pripomienkou. 
Hlasovania sa zúčastnilo 22 členov AS FCHPT. 
Hlasovanie:  za: 22   proti: 0        zdržal sa: 0 
 
 
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: 8.12.2008 – hodnotenie plnenia kolektívnej zmluvy, hodnotenie činnosti 

SCHK a správa o ŠVOČ 
13.1.2009 – bol upresnený harmonogram zasadaní orgánov 
fakulty, vedenie sa zaoberalo Aktualizáciou rozvoja FCHPT STU 
V Bratislave na rok 2009 (mat. č. 11), Správou BOZP a PO, v ktorej 
figuroval jeden úraz, Edičným plánom na rok 2009 a správou o stave 
akreditácie. 
3.2.2009 – vedenie sa zaoberalo prípravou vyúčby v letnom semestri, 
informáciou o nájomných zmluvách a pasportizáciou miestností na 
FCHPT 
17.2.2009 – vyhodnotenie spotreby energií v roku 2008 a plán na rok 
2009, rozpočet ChemNetu na ŠD MG,  stav PČ na fakulte, povinné 
čerpanie dovoleniek 

- Kolégiá dekana sa uskutočnili 13.1.2009 a 17.2.2009 a nadväzovali na rokovania 
Vedenia FCHPT 

- Na VR FCHPT 2.12.2008 sa uskutočnila inauguračná prednáška Doc. Híveša 
a habilitačná prednáška Doc. Paulíkovej; za emeritného profesora bol menovaný prof. 
Dandár, bolo začaté inauguračné konanie Doc. Segľu a Doc. Havlicu, bolo začaté 
habilitačné konanie Ing. Zemanovej a Ing. Pisarčíka. 

- AS STU sa zaoberal Organizačným poriadkom multimediálneho centra. Štyrom členom 
správnej rady STU skončilo funkčné obdobie, boli navrhnutí a schválení noví členovia. 
Boli schválené dodatky k materiálom STU, v ktorých bol potrebný prepočet finančných 
prostriedkov z Sk na Eurá; bola schválená Úprava dotácie na STU k 31.12.2008 
a zámena pozemkov medzi STU a mestom Bratislava. Bol aktualizovaný dlhodobý zámer 
STU – jeho vyhodnotenie za rok 2008 a aktualizácia na rok 2009. Boli prerokované aj 
zásady delenia rozpočtu STU na rok 2009. 
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- Rada VŠ prerokovala metodiku na rozpis dotácií na vysoké školy. Bola prednesená 
pripomienka, aby sa valorizácie platov prideľovali mimo rozpočtu, Ministerstvo školsva 
SR však nesúhlasilo. Bola navrhnutá metodika rozpočtu, podľa ktorej sa budú finančné 
prostriedky prideľovať v pomere 65:35, pedagogická činnosť:vedecko-výskumná činnosť. 
Bola vyslovená požiadavka na zníženie administratívneho zaťaženia a rokovalo sa 
o zaradení patentovej činnosti k publikačnej činnosti. 

 
K bodu 9/  
Doc. Čertík sa informoval o možnosti čerpania chemikálií zo skladu FCHPT, nakoľko narazil 
na problém s chemikáliou, ktorá bola predtým takýmto spôsobom dostupná. 
Ing. Žúbor: Áno, o tomto probléme vieme, skladové zásoby sú k dispozícii všetkým, ktorí 
majú finančné prostriedky na projektoch, avšak zásoby v sklade sú obmedzené vymedzením 
limitov v súčasnom stave rozpočtu FCHPT. 
Ing. Žúbor ďalej požiadal o používanie nových čísel zákaziek aj v styku so skladmi. 
 
K bodu 10/  
Doc. Dvoran informoval o aktualizácii internetovej stránky FCHPT. Na otázku ako sa dostať k 
publikačnej činnosti oddelení, ktorá je v iných databázach, Doc. Dvoran odpovedal, že budú 
hľadať cestu ako ich prepojiť. 
Doc. Gatial navrhol na schválenie Ing. Martina Matisa ako nového člena AS FCHPT na jeho 
zaradenie do Pedagogickej komisie, miesto Ing. Vreckovej. 
Hlasovania o zaradení Ing. Martina Matisa do pedagogickej komisie AS FCHPT sa 
zúčastnilo 20 členov AS FCHPT. 
Hlasovanie:  za: 19   proti: 0        zdržal sa: 1 
 
K bodu 11/  
Doc. Gatial ukončil zasadnutie AS a poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí. Ďalší 
termín zasadnutia AS FCHPT bol určený na 28.4.2009. 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
Overovatelia:  PhDr. Veronika Polóniová     doc. Ing. Ernest Beinrohr, PhD. 
 
 
 
Zapísala: Ing. Barbora Dudášová 


