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

Zápisnica č. 9 
zo zasadnutia AS FCHPT STU dňa 16.6.2009 

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

AS FCHPT 
Ospravedlnení: Kristína Grancová, Ing. Peter Ševčík, doc. Ing. Eva Benická, PhD., doc. Ing. 
Ján Híveš, PhD. 
Neospravedlnení: - 
Na rokovaní bolo prítomných 26 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. Výročná správa o hospodárení FCHPT STU za rok 2008 – (mat. č. 14) 
6. Informácia o prijímacom konaní na denné, externé a doktorandské 

štúdium a o ukončení štúdia na FCHPT 
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. Oboznámil 
prítomných so zmenami v AS FCHPT, ku ktorým došlo po voľbách do študentskej časti AS 
FCHPT. Za 1. ročník Bc. štúdia boli zvolené študentky Magdaléna Šamajová a Silvia 
Vinceová. Za 3. ročník Bc. štúdia bol prevolený študent Matej Maťaťa a zvolená študentka 
Kristína Grancová. Za 4. ročník (1. roč. Ing. štúdia) bola zvolená Bc. Miroslava Dobošová. 

K bodu 2/ 
K programu zasadnutia neboli pripomienky a bol schválený v pôvodnej forme. Hlasovania sa 
zúčastnilo 24 členov AS FCHPT. 
Hlasovanie:  za: 24   proti: 0        zdržal sa: 0 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí doc. Hutňan a Ing. Hybenová. Hlasovania sa 
zúčastnilo 24 členov AS FCHPT. 
Hlasovanie:  za: 24   proti: 0        zdržal sa: 0 
 
K bodu 3/ 
Predseda AS doc. Gatial v neprítomnosti predsedu legislatívnej komisie doc. Híveša 
skonštatoval, že ku dňu 16.6.2009 neboli žiadne termínované uznesenia. 
 
K bodu 4/ 
Predseda AS FCHPT doc. Gatial informoval, že P-AS FCHPT sa od ostatného zasadnutia 
AS dňa 28.4.2009 stretlo trikrát. Na jednotlivých zasadnutiach sa zaoberalo nasledovnými 
bodmi: 
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- Na zasadnutí 19.5.2009 P-AS FCHPT zhodnotilo priebeh aprílového zasadnutia AS 
FCHPT ako dobrý. Podpredseda AS za študentskú časť informoval o výsledku volieb do 
študentskej časti AS FCHPT.  

- Na zasadnutí 2.6.2009 doc. Židek predložil P-AS materiál Výročná správa 
o hospodárení FCHPT STU za rok 2008. Členovia P-AS schválili program ďalšieho 
zasadnutia AS FCHPT. 

- Na zasadnutí 16.6.2009 P-AS kontrolovalo program zasadnutia AS FCHPT dňa 
16.6.2009, zaoberalo sa návrhom rozdelenia študentov, ktorí boli zvolení do AS FCHPT, 
do komisií AS a navrhlo overovateľov zápisnice. 

 
Uznesenie č. 1/9 
AS FCHPT berie na vedomie informáciu o činnosti P-AS FCHPT bez pripomienok. 
 
K bodu 5/ 
P. dekan prof. Bakoš predložil materiál č. 14 Výročná správa o hospodárení FCHPT STU 
za rok 2008. Materiál uviedol doc. Židek, ktorý konštatoval, že Výročná správa 
o hospodárení STU bola schválená na zasadnutí AS STU 25.5.2009 a o týždeň na to na 
správnej rade STU. Správa FCHPT sa skladá z tabuľkovej a textovej časti a doc. Židek sa 
zameral hlavne na 2 body, a to hospodársky výsledok fakulty za r. 2008 a ciele na ďalší rok. 
K hospodárskemu výsledku konštatoval, že fakulta dosiahla zisk 9,3 mil. Sk. V cieľoch na r. 
2009 sa zameral hlavne na oblasti zdrojov príjmov a ich získavanie a na možnosti 
energetických úspor. 
K materiálu zaujal stanovisko predseda ekonomickej komisie doc. Čertík, ktorý konštatoval, 
že správa je dobre vypracovaná, predniesol návrh EK prijať materiál bez pripomienok 
a požiadal dekana FCHPT o spoluprácu s energetickou komisiou STU pri znižovaní 
energetických a prevádzkových nákladov a o informáciu o tejto spolupráci na zasadnutí AS 
FCHPT v októbri 2009. 
Diskusia:  
P. dekan informoval, že fakultu pri spolupráci s energetickou komisiou STU, zameranou na 
znižovanie energetických nákladov, bude reprezentovať Ing. Timár.  
Ing. Matis požiadal o vysvetlenie, či sa hospodársky výsledok 9,3 mil. Sk považuje za dobrý. 
Doc. Židek odpovedal, že v rámci STU sme na poprednom mieste a dôležité je, že fakulte 
narástla hospodárska činnosť. 
Doc. Gatial informoval, že na tento rok je pre FCHPT v rámci rozpočtu STU plánovaný 
nulový hospodársky výsledok. 
Ing. Matis žiadal o vysvetlenie finančnej položky na telefonovanie do Vyhní. 
P. dekan vysvetlil, že rekreačné stredisko vo Vyhniach nám stále patrí a v budúcnosti sa 
stále plánuje využívať ho ako výučbovo-študijné centrum. 
Doc. Gatial sa pýtal, či do fondu reprodukcie fakulty idú odpisy z projektov. 
Mgr. Zemanová podala vysvetlenie a nabádala riešiteľov projektov, aby ekonomický úsek 
informovali o odpisoch v projektoch, aby sa tieto odpisy mohli dať do plánu a v budúcnosti 
využívať pri plánovaní projektov. 
 
Uznesenie č. 2a/9 
AS FCHPT schvaľuje Výročnú správu o hospodárení FCHPT STU za rok 2008 
(mat. č. 14) bez pripomienok. 
Hlasovania sa zúčastnilo 24 členov AS FCHPT. 
Hlasovanie:  za: 24   proti: 0        zdržal sa: 0 
 
Uznesenie č. 2b/9 
AS FCHPT žiada dekana FCHPT o spoluprácu s energetickou komisiou STU pri vypracovaní 
koncepcie znižovania energetických a prevádzkových nákladov a o informovaní AS FCHPT 
o tejto spolupráci na zasadnutí AS FCHPT v októbri 2009.  
Hlasovania sa zúčastnilo 24 členov AS FCHPT. 
Hlasovanie:  za: 24   proti: 0        zdržal sa: 0 
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K bodu 6/ 
P. prodekan Kovařík podal podrobnú informáciu o počte študentov prihlásených k 30.4.2009 
na jednotlivé študijné programy bakalárskeho a inžinierskeho štúdia. Pozitívne hodnotil 
skutočnosť, že do 1. roč. Bc. štúdia sa prihlásilo o približne 150 uchádzačov viac ako vlani. 
P. prodekan Dvoran informoval o priebehu prijímacieho konania na doktorandské štúdium, 
ktorého sa v rámci internej formy zúčastnilo 64 uchádzačov (52 FCHPT a 12 EVI) a v rámci 
externej formy 8 uchádzačov (4 FCHPT a 4 EVI).  
P. dekan sa vyjadril, že pri nerovnomernom rozdelení študentov na jednotlivé študijné 
programy musia pedagógovia počítať s výpomocou tým programom, kde je veľa študentov.  
Ohľadom ukončenia štúdia bolo konštatované, že inžinierske štúdium ukončilo 117 
študentov, z toho bolo 16 červených diplomov. 
 
Diskusia: 
Ing. Sekretár sa pýtal na počet doktorandských miest, ktoré bude mať fakulta . 
Prod. Dvoran odpovedal, že na denné doktorandské štúdium budeme mať okolo 60 miest. 
Ing. Hybenová sa pýtala, či sa budú meniť podmienky individuálneho štúdia. 
Prod. Kovařík odpovedal, že nie. 
Prof. Markoš sa pýtal, či sa bude otvárať štúdium aj v Humennom. 
P. dekan odpovedal, že ak sa neprihlási viac študentov, tak nie. 
Doc. Židek konštatoval, že nie je jednoduché ukončiť činnosť VŠC v Humennom vzhľadom 
na finančné zdroje, ktoré tam sú a vhľadom na to, že vlani prišlo na FCHPT na Ing. štúdium 
odtiaľ vyše 20 študentov. 
P. dekan povedal, že je kritický počet miest na internátoch a je snaha zabezpečiť 50 
ubytovacích miest v Gabčíkove. 
 
K bodu 7/ 
Informácie z rokovaní AS STU, Vedenia FCHPT, KD a VR FCHPT poskytol predseda AS 
FCHPT doc. Gatial. Zasadnutie R-VŠ sa od ostatného zasadnutia AS FCHPT nekonalo.  
Vedenie FCHPT a kolégium dekana:  

19.5.2009 – počty prihlásených študentov, vyhodnotenie mobilít, príprava ŠVOČ, 
kontrola čerpania finančných prostriedkov, zvýšenie príjmu fakulty z mimorozpočtových 
zdrojov, informácia o finančných prostriedkoch, ktoré prišli na jednotlivé projekty.  
9.6.2009 – schválená Výročná správa o hospodárení FCHPT STU za rok 2008, termín 
bakalárskych promócií 11.9.2009 v Bratislave a 18.9.2009 v Hummennom. 

VR FCHPT 19.5.2009 – uskutočnili sa 3 habilitačné prednášky, 1 inauguračná prednáška, 
boli schválené komisie a predmety pre štátne záverečné skúšky. 
AS STU 25.5.2009 – schválená výročná správa o hospodárení STU, schválené všeobecné 
zásady tvorby rozpočtu na STU, schválený návrh rozpočtu STU na tento rok a organizačný 
poriadok Inštitútu celoživotného vzdelávania na STU.  
 
K bodu 8/  
Doc. Čertík sa pýtal, ako sa rozdelí cca 664 tis. EUR, ktoré prídu na fakultu zo zdrojov STU, 
na prístroje.  
P. dekan odpovedal, že prioritou fakulty sú nová EPR a elektrónový mikroskop. 
Doc. Bobrík navrhol vytvoriť na fakulte centrá excelentnosti a dať peniaze na výskum tam, 
kde to prinesie najväčší osoh. 
P. dekan odpovedal, že výskum musí prebiehať na celej fakulte. 
Ing. Sekretár sa pýtal na financovanie objednávky databázy Chemical Abstracts. 
Prod. Šajbidor odpovedal, že sú dostupné on-line databázy a Chemical Abstracts sa nebudú 
objednávať vzhľadom na to, že sa málo využívali. Plánuje sa spolu s UK objednať 
databázový balík, pokrývajúci prírodné vedy. 
Doc. Štolcová sa pýtala, či naša knižnica neprispeje na zakúpenie SciFinder. 
Prod. Šajbidor odpovedal, že sa robia kroky aj v tejto veci. 
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K bodu 9/  
Prod. Kovařík predložil Smernicu dekana FCHPT STU o priznávaní motivačného 
prospechového štipendia v danom akademickom roku za študijné výsledky dosiahnuté 
v predchádzajúcom akademickom roku, ktorá sa týka 2. a 3. ročníka Bc. štúdia a 1. a 2. 
ročníka Ing. štúdia. Ako uviedol, hlavnou zmenou oproti doteraz platnej smernici je možnosť 
udeliť motivačné štipendium aj študentom 1. roč. Ing. štúdia. 
Diskusia: 
Ing. Lakatoš sa pýtal, či by sa koeficienty nedali rozdeliť inak. 
Prod. Kovaŕík odpovedal, že je to na diskusiu, ale zohľadnil sa zaužívaný spôsob a rozdiely 
nie sú veľké. 
Ing. Hybenová vyjadrila názor, že koeficinty by mali zohľadniť náročnosť bakalárskeho 
štúdia. 
Prod. Kovařík odpovedal, že študent inžinierskeho štúdia zas priniesol viac finančných 
prostriedkov. 
Doc. Čertík sa pýtal, či aj doktorandi patria medzi študentov, ktorí budú mať štipendiá. 
Prod. Kovařík odpovedal, že MŠ SR pripravuje materiál týkajúci sa motivačných štipendií, 
podľa korého aj doktorandi budú mať štipendiá. 
Ing. Matis konštatoval, že smernica je dobrá a bude motivovať študentov na postup do 
ďalšieho ročníka. 
 
Uznesenie č. 3/9 
AS FCHPT schvaľuje Smernicu dekana FCHPT STU o priznávaní motivačného 
prospechového štipendia.  
Hlasovania sa zúčastnilo 26 členov AS FCHPT. 
Hlasovanie:  za: 26   proti: 0        zdržal sa: 0 
 
Doc. Gatial predniesol návrh na rozdelenie študentov do komisií AS FCHPT: p. Maťaťa – 
LegK, sl. Šamajová – PedK, Bc. Dobošová – PedK, sl. Grancová – EK, sl. Vinceová – EK. 
Hlasovania sa zúčastnilo 26 členov AS FCHPT. 
Hlasovanie:  za: 26   proti: 0        zdržal sa: 0 
 
Prod. Dvoran informoval o novinkách na stránke fakulty, povedal, že sa pripravuje zlepšenie 
anglickej stránky a prebehne stretnutie zamerané na prípravu prác na zimný semester. 
 
K bodu 10/  
Doc. Gatial ukončil zasadnutie AS, poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a zaželal 
všetkým príjemné prežitie prázdnin. Ďalší termín zasadnutia AS FCHPT bol určený na 
začiatok októbra 2009. 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
Overovatelia:  doc. Ing. Miroslav Hutňan, PhD.    Ing. Eva Hybenová, PhD. 
 
 
 
Zapísala: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 


