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Ján Šajbidor 
 
Volebný program    Kompetencia   Kreativita  Komunikácia  Kooperácia 
 
Aby bola fakulta úspešná potrebuje: 

- vzdelaných a spokojných zamestnancov 
- veľa nadaných študentov 
- spoluprácu s priemyslom, strednými školami, SAV a partnerskými inštitúciami doma 

i v zahraničí 
- rešpekt ostatných založený na výsledkoch práce jej zamestnancov a absolventov 
- financie na realizáciu svojich plánov 

 
Ponúkam víziu úspešnej fakulty, ktorá je schopná tieto ciele napĺňať.  
 
Vzdelávanie 
Kompetencia  učiteľa spočíva v jeho spôsobilosti byť pre študentov vzorom odbornosti 
a ľudskosti. Študent by nemal byť iba pasívny prijímateľ, ale aktívny tvorca hodnotového 
systému fakulty. 
 

- podporovať inováciu študijných programov bez ďalšieho nárastu počtu vyučovaných 
predmetov na fakulte.  

- zotrvať na silnom teoretickom a technologickom základe štúdia 
- zlepšiť vybavenosť študentských laboratórií fakulty 
- zvyšovať podiel študentov končiacich v štandardnej dĺžke štúdia  
- podporovať internacionalizáciu vzdelávania a mobilitu študentov zriadením fakultného 

príspevku na zahraničné pobyty najlepších študentov 
- oceňovať najlepších učiteľov fakulty 
- prehĺbiť spoluprácu so strednými školami  
- zintenzívniť spoluprácu s externými vzdelávacími inštitúciami v doktorandskom stupni 

štúdia 
- posilniť význam e - learningu ako doplnkového vzdelávacieho systému priamej 

výučby 
- zriadiť inštitút študentského ombudsmana zo skúseného a rešpektovaného učiteľa 

 
 
Veda a výskum 
Kreativita  je odvodená od základnej ľudskej vlastnosti - zvedavosti. Hlavným poslaním 
fakulty je rozvíjať tvorivosť jej pracovníkov v súlade s mravnosťou a morálkou. 
 

- podporovať vznik nových vedeckých škôl na fakulte 
- zintenzívniť prepojenie fakultného výskumu s praxou 
- morálne i finančne oceniť najlepších vedcov fakulty a stimulovať ostatných 
- pokračovať v podpore výskumných kolektívov zapojených do rámcových programov 

EÚ, medzinárodných projektov a spoluprác 
- vytvoriť na fakulte pozíciu projektového manažéra, ktorý bude informovať o výzvach 

a zabezpečovať obslužné činnosti k výskumným  projektom 
- zlepšiť koordináciu excelentných pracovísk pri riešení spoločných úloh vedy a 

výskumu 
- podporovať vydávanie časopisu Acta Chimica Slovaca, najmä ako platformy pre 

publikovanie prác začínajúcich vedeckých pracovníkov 
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Riadenie a rozvoj 
Kooperácia  s najlepšími nás učí sebaúcte i pokore. 
 

- sprehľadniť riadenie fakulty v personálnych a finančných otázkach 
- posilniť kompetencie riaditeľov ústavov 
- zlepšiť kvalifikačnú štruktúru fakulty naplnením systemizovaných miest profesorov 

a docentov 
- znížiť zaťaženie tvorivých pracovníkov administratívnymi úlohami 
- vytvoriť Priemyselnú radu FCHPT ako poradný orgán dekana  
- vytvárať pracovné miesta na fakulte pre najlepších absolventov doktorandského 

štúdia  
- vybudovať novú zasadaciu miestnosť vhodnú najmä pre obhajoby dizertačných prác  
- racionalizovať využívanie priestorov  
- znížiť energetickú náročnosť prevádzky dvoch budov fakulty 

 
 
Vzťahy s verejnos ťou a sociálna oblas ť 

Komunikácia  nie je len obojstranný prenos myšlienok a informácií s tými čo nám rozumejú, 
ale je to aj nevyhnutná práca dohodnúť sa s tými čo nás platia. 
 

- užšie spolupracovať s fakultnou odborovou organizáciou a študentským parlamentom 
pri riešení sociálnych problémov zamestnancov a študentov 

- zlepšiť dostupnosť študijnej literatúry pre študentov zmenou pravidiel distribúcie 
učebníc do predaja a Slovenskej chemickej knižnice a úpravou výpožičných hodín 

- popularizovať chémiu v očiach laickej verejnosti spoluprácou s Klubom vedecko-
technických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov 

- zlepšiť web stránku fakulty a ústavov 
- zatraktívniť ponuku študijných programov pre Univerzitu tretieho veku  
- umožniť študentom registrovaný vstup do starej budovy fakulty z Kollárovho námestia 
- v súčinnosti s vedením Strojníckej a Stavebnej fakulty,  zlepšiť stav parkovania 

v hospodárskom dvore STU 
 
 
 


