
AKADEMICKÝ SENÁT
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Radlinského 9, 812 37 Bratislava
_________________________________________________________________________

Zápisnica č. 12
zo zasadnutia AS FCHPT STU dňa 9.3.2010

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

Ospravedlnení:  doc. E. Benická,  doc. M. Čeppan,  prof. J. Markoš,  Ing. M. Matis, 
M. Dobošová, 
Neospravedlnení:  D. Vnuková

Na rokovaní bolo prítomných 24 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. Správa o činnosti a stave FCHPT STU v Bratislave za rok 2009 (mat. č. 18)
6. Aktualizácia rozvoja FCHPT STU v Bratislave na rok 2010 (mat. č. 19)
7. Zásady volieb členov študentskej časti AS FCHPT, AS STU a ŠRVŠ (mat. č. 20)
8. Harmonogram volieb členov študentskej časti AS FCHPT (mat. č. 21)
9. Aktuálne otázky v pedagogickej oblasti na FCHPT
10.  Informácie o príprave volieb kandidáta na rektora STU a kandidáta na dekana 

FCHPT STU
11.  Informácie z rokovaní AS STU, Vedenia FCHPT, KD, VR a R-VŠ
12.  Aktuálne otázky fakulty a STU a otázky na akademických funkcionárov
13.  Rôzne
14.  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. 

K bodu 2:

Predseda AS FCHPT, doc. Gatial, navrhol zmenu programu, a to prerokovanie bodov č. 9. a 
12. hneď za bodom č. 6. 
Hlasovania sa zúčastnilo 24 členov AS FCHPT.
Hlasovanie: za: 24 proti: 0 zdržal sa: 0

Za  overovateľov  zápisnice  boli  navrhnutí  Ing.  Sekretár  a  Ing.  Lakatoš.  Hlasovania  sa 
zúčastnilo 24 členov AS FCHPT.
Hlasovanie: za: 22 proti: 0 zdržal sa: 2

K bodu 3:

Predseda legislatívnej komisie AS FCHPT, prof. Híveš, skonštatoval,  že ku dňu 9.3.2010 
neboli žiadne termínované uznesenia.



K bodu 4:

Informáciu o činnosti P-AS FCHPT od ostatného zasadnutia AS podal doc. Gatial.  P-AS sa 
stretlo trikrát.
26.01.2010

− Zhodnotilo priebeh zasadnutia AS FCHPT dňa 1.12.2009 a nemalo pripomienky k jeho 
priebehu,

− navrhlo harmonogram zasadnutí AS FCHPT v prvom polroku 2010 v nadväznosti na 
zasadnutia ostatných orgánov fakulty,

− začalo s prípravou Správy o činnosti AS FCHPT za uplynulý rok,
− zaoberalo sa návrhom, aby problematika VVČ bola včlenená do pedagogickej komisie 

AS FCHPT.
23.02.2010

− Dekan FCHPT, prof. Ing. D. Bakoš, DrSc., predložil P-AS materiály „Správa o činnosti 
a stave FCHPT STU v Bratislave za rok 2009“ (mat. č. 18) a „Aktualizácia dlhodobého 
zámeru FCHPT STU v Bratislave na rok 2010“ (mat. č. 19),

− zaoberalo sa prípravou volieb do ŠČ AS FCHPT a do ŠČ AS STU (mat. č. 20 a 21),
− schválilo program zasadnutia AS FCHPT dňa 9.3.2010.

09.03.2010
− Kontrolovalo  stav  prípravy  zasadnutia  AS FCHPT dňa  9.3.2010  a návrhy  uznesení 

k jednotlivým bodom programu.

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

Uznesenie č. 1/1  2  
AS FCHPT berie na vedomie informáciu o činnosti P-AS FCHPT bez pripomienok.

K bodu 5:

P. dekan predložil AS materiál „Správa o činnosti a stave FCHPT STU v Bratislave za rok 
2009“  (mat.  č.  18)  s  poznámkou,  že  finančná  časť  správy  bude  dodatočne  predložená. 
Vyjadril  sa  k najdôležitejším  faktom  z materiálu.  Fakulta  úspešne  prešla  akreditáciou. 
Dosahujeme dobré výsledky vo vedecko-výskumnej činnosti, vo vzdelávacej činnosti máme 
aj  kvalitné  kurzy  a  školenia.  FCHPT  najdôslednejšie  robí  anketu  študentov.  Publikačná 
činnosť  taktiež  dosahuje  vysoký  štandard.  V bakalárskom štúdiu  sa  otvoril  nový  študijný 
program Kozmetika, výživa a ochrana zdravia. V doktorandskom štúdiu sme nabehli na nové 
študijné  programy  (4-ročné).  Vytvára  sa  portál  so  zdigitalizovanými  habilitačnými  a 
diplomovými  prácami,  má sa pristúpiť  aj  k digitalizácii  publikácií  používaných pri  výučbe. 
Dofinancovať  sa  má  WiFi  pokrytie  fakulty.  Bola  podpísaná  dohoda  o  preventívnych 
lekárskych prehliadkach. Blíži sa 70. výročie FCHPT STU.

Diskusia:
Predseda  pedagogickej  komisie,  doc.  Lukeš,  predniesol  hlavné  pripomienky  k správe 
vypracované pedagogickou komisiou. Tieto sa týkali  chýbajúcej informácie o bakalárskom 
študijnom  programe  pre  zahraničných  študentov,  stavu  výberu  školného  a dôvodov 
problémov  s predmetmi  matematika  a fyzika. P.  dekan  zaujal  stanovisko  k týmto 
pripomienkam pedagogickej komisie.
Ing. Smrčková upozornila, že v správe chýba informácia o činnosti komisie BOZP.
Doc. Bobrík vyslovil  názor, že keď  FCHPT úspešne pokračuje v trende kvality,  mal by to 
oceniť aspoň p. rektor zohľadnením kvality v kritériách pri delení dotačných financií v rámci 
STU, keď to už neocení MŠ SR. Ďalej apeloval na evidovanie všetkých publikácií na FCHPT 
a  propagovanie  FCHPT  v  médiách.  V  správe  podľa  neho  chýba  v pedagogickej  oblasti 



posúdenie rozloženia výučby matematiky a fyziky do jednotlivých semestrov a zhodnotenie 
činnosti ústavov. P. dekan zaujal stanovisko aj k týmto pripomienkam.
P. prod. Židek k otázke personálneho zabezpečenia poznamenal, že za rok 2009 bol úbytok 
profesorov minimálny, inauguračnými konaniami bol ich stav doplnený, a tak všetky študijné 
programy majú garantov.
Ing. Trejos Jimenez vystúpila s názorom, že doktorandi, ktorí cestujú do zahraničia, by mali 
propagovať FCHPT v zahraničí.
P. dekan vyjadril názor, že každý doktorand po získaní PhD. by mal absolvovať nejaký pobyt 
v zahraničí.
Doc. Gatial pripomienkoval údaj o náraste platu o 12.3%. Tento údaj sa mu zdal vysoký.
P. doc. Židek odpovedal,  že do platu sa započítava povinné zvýšenie platu, decembrová 
odmena za akreditáciu a odmeny za projekty.
Doc. Gatial ďalej pripomenul, že FCHPT nie je najlepšie publikujúca fakulta v rámci STU a 
počet  publikácií  klesá.  P.  prod.  Šajbidor  odpovedal,  že v  počte karentovaných  publikácií 
klesáme, ale stúpa nám počet citácií. Čiže publikujeme menej, ale kvalitnejšie. V budúcnosti 
sa počíta so sledovaním impact faktora publikácií.
Doc.  Gatial  ďalej  zdôraznil,  že  hoci  sme  technologická  fakulta,  tak  je  menší  záujem 
študentov o technologické smery. P. dekan vysvetlil, že toto sa čiastočne rieši zjednotením 
bakalárskych  študijných  programov  a vyjadril  názor,  že  aj  teoretické  predmety  by  mali 
smerovať  k technológiám  a  treba  sa  viac  zamerať  na  interdisciplinárnosť  –  vzájomnú 
komunikáciu medzi ústavmi.

Uznesenie č. 2/1  2  
AS FCHPT  schvaľuje Správu o činnosti  a stave FCHPT STU v Bratislave za rok 2009 s 
pripomienkami.
Hlasovania sa zúčastnilo 24 členov AS FCHPT.
Hlasovanie: za: 24 proti: 0 zdržal sa: 0

K bodu 6:

P. dekan predostrel AS materiál Aktualizácia rozvoja FCHPT STU V Bratislave na rok 2010 
(mat.  č.  19).  Po  úspešnej  akreditácii  bude  cieľom  v novom  akdemickom  roku  úspešne 
naštartovať  nové  bakalárske  ŠP.  Naďalej  sa  sústreďovať  na  doktorandské  štúdium, 
propagovať štúdium aj v Humennom a podporovať vycestovávanie študentov do zahraničia. 
Rektorát  finančne  podporil  vznik  Nakladateľstva  STU,  čo  umožňuje  vo  väčšej  miere 
podporovať vydávanie učebných textov. Bude pokračovať digitalizácia všetkých učebníc a 
skrípt,  používaných  na  fakulte.  V investičnej  oblasti  sa  ďalšie  prostriedky  sa  plánujú 
investovať do prestavby trafostanice a výmeníkovej  stanice za automatickú a do riešenia 
havárií  na  fakulte.  V oblasti  VVČ bude  úsilie  smerovať  ku  zvýšeniu  publikačných  aktivít 
akademických  pracovníkov  s vysokou  bodovou  hodnotou,  predovšetkým  v kvalitných 
zahraničných odborných periodikách.

Diskusia
Predseda pedagogickej komisie, doc. Lukeš, vystúpil s pripomienkami pedagogickej komisie. 
Zdôraznil potrebu celkovej spolupráce na zlepšení AIS, vyzdvihol skutočnosť, že FCHPT má 
akreditovanú  chemickú  fyziku  a poukázal  na  to,  že  sa  treba  orientovať  aj  na  rozvoj  e-
learningu.
Doc. Bobrík sa spýtal,  či je FCHPT schopná udržať obe budovy. P. dekan odpovedal,  že 
udržanie budov musí patriť do stratégie STU. P. doc. Židek sa vyjadril, že samotná FCHPT 
vzhľadom  na  vysoké  prevádzkové  náklady  už  dve  budovy  neudrží,  a tak  treba  aby  sa 
v spolupráci s rektorátom začalo pracovať na opatreniach na zateplenie budovy.

Uznesenie č. 3/1  2  
AS  FCHPT  schvaľuje  Aktualizáciu  rozvoja  FCHPT  STU  V Bratislave  na  rok  2010  s 
pripomienkami.



Hlasovania sa zúčastnilo 24 členov AS FCHPT.
Hlasovanie: za: 24 proti: 0 zdržal sa: 0

K bodu 9:

Predseda  pedagogickej  komisie,  doc.  Lukeš,  oboznámil  členov  AS  so  stretnutím  PK  s 
prodekanmi pre pedagogiku doc. Kovaříkom a doc.  Dvoranom dňa 16.2.2010.  Otázky na 
prodekanov sa týkali vyjadrovania sa PK k vedecko-výskumnej činnosti a tvorbe kritérií na 
hodnotenie  doktorandov.  V pedagogickej  oblasti  sa  komisia  zaoberala  výsledkami 
akreditácie fakulty a schválenými ŠP, najmä v oblasti ich náplne vzhľadom na diskusiu, ktorá 
prebehla pri ich prerokovávaní v AS FCHPT v novembri 2007. Otázky zjednotenia rozsahu 
všeobecných predmetov sa opäť otvoria na Vedeckej rade, ktorá zasadne v máji. Ďalej sa 
s prodekanmi diskutovalo o vyhodnocovani pedagogickej zaťaženosti ústavov, odovzdávaní 
záverečných  prác  vzhľadom  na  nový  zákon  o plagiátorstve,  o anketách  študentov 
a problémoch AIS.

Diskusia: 
Bez pripomienok.

Uznesenie č. 4/1  2  
AS FCHPT berie na vedomie informácie o aktuálnych otázkach v pedagogickej  oblasti na 
FCHPT STU.

K bodu 12:

Ing.  Hybenová:  informácie  pre  študentov  na  webovskej  stránke  sú  zastaralé,  chýbajú 
informácie pre doktorandov.  P.  prod.  Dvoran odpovedal,  že za aktualizáciu informácií  sú 
zodpovední riaditelia ústavov a garanti, ktorí majú zabezpečiť vykonanie potrebných zmien 
v spolupráci s Ing. Čirkom.
Doc. Štolcová: web stránka fakulty nemá certifikát. P. prod. Dvoran odpovedal, že na túto 
skutočnosť bude upozornený integrátor.
Doc.  Čertík  poznamenal,  že  do  predajne  Nakladateľstva  STU  by  bolo  vhodné  dať  aj 
propagačné materiály fakulty. P. dekan odpovedal, že spomínané predmety sa pripravia pri 
príležitosti 70. výročia fakulty. Bc. Tinák poznamenal, že propagačné predmety by dodal aj 
študentský parlament.

K bodu 7:

Podpredseda senátu, Bc. Tinák, predložil Zásady volieb členov študentskej časti AS FCHPT, 
AS STU a ŠRVŠ. V týchto zásadách boli  zohľadnené aj pripomienky legislatívnej komisie 
s výnimkou pripomienky týkajúcej sa bodu 8. 

Diskusia: 
Bez príspevkov.

Uznesenie č. 5/12
AS FCHPT schvaľuje materiál Zásady volieb členov študentskej časti AS FCHPT, AS STU 
a ŠRVŠ s pripomienkami.
Hlasovania sa zúčastnilo 24 členov AS FCHPT.
Hlasovanie: za: 24 proti: 0 zdržal sa: 0

K bodu 8:

Podpredseda senátu, Bc. Tinák, predložil materiál  Harmonogram volieb členov študentskej 
časti AS FCHPT. Navrhol volebnú komisiu.



Hlasovania sa zúčastnilo členov AS FCHPT.
Hlasovanie: za: 24 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie č. 6/1  2  
AS FCHPT schvaľuje Harmonogram volieb členov študentskej časti AS FCHPT a zloženie 
volebnej komisie.

K bodu 10:

Doc.  Gatial  informoval AS o prípravách volieb kandidáta na rektora STU a kandidáta na 
dekana FCHPT STU. Návrh harmonogramu k voľbe rektora :

− do  20.9.2010  podať  návrh  na  kandidáta  na  rektora  STU  v  súlade  s volebným 
poriadkom, ktorý je prílohou štatútu STU, 

− do 27.9.2010 zverejniť listinu kandidátov,
− do 8.10.2010 kandidáti predložia svoj volebný program,
− 18.10.2010 predstavovanie kandidátov v Aule Dionýza Jurkoviča o 13:00,
− 25.10.2010 voľba rektora STU o 14:00.

Podľa novely zákona z roku 2007 je návrh kandidáta na rektora STU oprávnený podávať 
každý člen Správnej rady STU a každý člen akademickej obce STU.

Diskusia:
Doc. Bobrík navrhol, aby sa návrh kandidátov na rektora ponechal na členov AO FCHPT. 
Prod. Dvoran považuje za vhodné podať návrh na kandidáta na rektora za FCHPT.
Doc. Baláž označil za povinnosť FCHPT navrhnúť možných kandidátov.
Prod. Kovařík poukázal na situáciu z roku 1994, kedy FCHPT nepodala návrh na kandidáta, 
čo vzbudilo nevôľu na STU pre neváženie si tejto príležitosti.
Doc.  Gatial  upozornil,  že  môže dôjsť  aj  k situácii,  keď navrhovaný kandidát  danú  výzvu 
nemusí prijať.
Doc. Čertík navrhol uskutočniť na oddeleniach diskusie s cieľom nájsť vhodného kandidáta.
Doc. Čertík sa spýtal, či má voľba dekana iné pravidlá.
Doc. Gatial odpovedal, že áno, voľba dekana má vlastné vnútorné pravidlá.  Vzhľadom na 
zmenu  pravidiel  pri  navrhovaní  kandidátov  na  rektora  v zmysle  AS  STU  schváleným 
volebným poriadkom (len individuálne návrhy členov akademickej obce STU a Správnej rady 
STU) musí byť aj fakultou vybraný kandidát navrhnutý ako návrh individuálny. V tomto smere 
môže AS FCHPT zorganizovať informačnú kampaň k voľbe kandidáta na rektora na fakulte, 
osloviť  navrhovaných  kandidátov  a kandidáta  s najväčším  počtom  hlasov,  ktorý  prijme 
kandidatúru potom navrhnúť ako individuálny návrh. Tento postup pritom nevylučuje ďalšie 
individuálne podávanie návrhov členmi akademickej obce fakulty.

Uznesenie č. 7/1  2  
AS FCHPT súhlasí s tým, že zorganizuje výber kandidáta na rektora STU. Hlasovania sa 
zúčastnilo 24 členov AS FCHPT.
Hlasovanie: za: 24 proti: 0 zdržal sa: 0

K voľbe dekana FCHPT STU doc. Gatial podal informáciu o predbežnom termíne volieb dňa 
23.11.2010.

Diskusia:
Bez príspevkov.

K bodu 11:

Doc. Gatial podal AS nasledujúce informácie z rokovaní AS STU, Vedenia FCHPT, KD, VR 
a R-VŠ. 



Vedenie FCHPT:
− 8.12.2009  kontrola  kolektívnej  zmluvy  a  čerpania  sociálneho  fondu;  hodnotenie 

činnosti Slovenskej chemickej knižnice (pozitívne),
− 12.1.2010 schválený harmonogram zasadnutí  orgánov fakulty,  edičný plán na rok 

2010; systém propagácie štúdia - námety na financovanie,
− 2.2.2010  správa  BOZP  a  PO  za  rok  2009;  výber  firmy  na  preventívne  lekárske 

prehliadky; príprava správy dekana; organizačné zabezpečenie výučby v Humennom; 
informácie o nájomných zmluvách; menovanie nových vedúcich oddelení dekanom,

− 23.2.2010  vyhodnotenie  spotreby  energií  na  fakulte  za  rok  2009;  prerokovanie 
činnosti Študentského parlamentu a cechu chemikov, informácia o novele zákona o 
verejnom  obstarávaní;  informácia  o PČ  na  FCHPT  za  rok  2009,  aktualizácia 
dlhodobého zámeru FCHPT na rok 2010.

KD s podobnou tématikou sa uskutočnili 17.12.2009, 19.1.2010 a 9.2.2010.

VR FCHPT zasadala 2.3.2010:  2 inaugurácie:  doc.  Čeppan,  doc.  Drtil,  1 habilitácia:  Ing. 
Špánik,  emeritný profesor: prof.  Garaj, začiatok inauguračného konania:  doc. Milata,  doc. 
Gatial, doc. Valík, začiatok habilitačného konania: Ing. Sekretár, Ing. Haydary.

AS STU zasadal 1.3.2010. Schválila sa úprava dotácie STU k 31.12.2009 a rozpočet STU na 
rok 2010. V porovnaní s uplynulým rokom je menej financií vyhradených na vedu a výskum. 
Presné čísla budú k dispozícii koncom apríla 2010. Ďalej sa schválil odpis pohľadávok voči 
dlžníkom, predaj nehnuteľností v Mlynskej doline, dodatok č. 5 k štatútu STU a dodatok č. Š 
k študijnému poriadku.  Urobilo  sa  vyhodnotenie  a  aktualizácia  dlhodobého  zámeru STU, 
schválenie študijného programu „Ekonomika a riadenie stavebníctva“ pre Ústav manažmentu 
a prvé čítanie správy o činnosti STU za rok 2009.

Doc. Hudec oboznámil AS so stretnutím Predsedníctva RVŠ dňa 17.2.2010. RVŠ vyjadrila 
nesúhlas so zmenou metodiky a koeficientov odborov zo strany Ministerstva školstva.

Doc.  Gatial  doplnil,  že  AS  STU prijal  podporné  stanovisko  k  otvorenému  listu  rektorov 
poslancom NR SR a protestné stanovisko ministrovi k zmenám MŠSR pri financovaní VŠ.

K bodu 13:

Doc.  Bakošová  v súvislosti  s problémami  s audiovizuálnou  technikou  v posluchárňach 
pripomenula,  že  v Aule  prof.  Gašperíka  chýba  kábel  na  prepojenie  počítača  a 
dataprojektorom. 

K bodu 14:

Doc. Gatial poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a pripomenul, že ďalšie 
zasadnutie AS je naplánované na 27.4. 2010.

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

Overovatelia:  Ing. Stanislav Sekretár, PhD. Ing. Boris Lakatoš, PhD.

Zapísal: Ing. Michal Paulovič


