
AKADEMICKÝ SENÁT
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Radlinského 9, 812 37 Bratislava
_________________________________________________________________________

Zápisnica č. 13
zo zasadnutia AS FCHPT STU dňa 27.4.2010

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

Ospravedlnení: doc. E. Benická, doc. J. Híveš, Ing. M. Matis, Ing. J. Trejos Jimenez
Neospravedlnení:

Na rokovaní bolo prítomných 26 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. Návrh rozdelenia finančných prostriedkov (mimo mzdových prostriedkov) na 

FCHPT STU pre rok 2010 (mat. č. 22)
6. Správa o činnosti Akademického senátu FCHPT STU za obdobie od marca 2009 

do marca 2010 (mat. č. 23)
7. Informácia o výsledkoch volieb do študentskej časti AS FCHPT
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 a členov Vedenia fakulty na zasadnutí AS FCHPT. Taktiež privítal 
nových členov študentskej časti AS FCHPT, ktorých predstavil Bc. Tinák.

K bodu 2

Doc. Gatial navrhol schválenie programu bez pripomienok. 
Hlasovania sa zúčastnilo 25 členov AS FCHPT.
Hlasovanie: za: 25 proti: 0 zdržal sa: 0

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí doc. Bobrík a doc. Beinrohr.
Hlasovanie: za: 25 proti: 0 zdržal sa: 0

K bodu 3

Predseda AS FCHPT doc. Gatial v neprítomnosti predsedu legislatívnej komisie AS FCHPT, 
prof. Híveša, skonštatoval, že ku dňu 27.4.2010 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.



23.3.2010:
− zhodnotilo priebeh zasadnutia AS FCHPT dňa 9.3.2010 a nemalo pripomienky k jeho 

priebehu,
− zaoberalo sa prípravou Správy o činnosti AS FCHPT za uplynulý rok,
− zaoberalo sa prípravou volieb do ŠČ AS FCHPT.

13.4.2010:
− schválilo program zasadnutia AS FCHPT dňa 27.4.2010,
− schválilo Správu o činnosti AS FCHPT za uplynulý rok (mat. č. 23),
− prod. Židek predložil P-AS materiál „Návrh rozdelenia finančných prostriedkov (mimo 

MP) na FCHPT STU pre rok 2010 (mat. č. 22).
27.4.2010:

− kontrolovalo  stav  prípravy  zasadnutia  AS  FCHPT  dňa  27.4.2010  a zaoberalo  sa 
návrhom uznesení k jednotlivým bodom programu,

− zobralo na vedomie informáciu o výsledkoch volieb do ŠČ AS FCHPT.

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

Uznesenie č. 1/13
AS FCHPT berie na vedomie informáciu o činnosti P-AS FCHPT bez pripomienok.

K bodu 5:

P. dekan, prof. Bakoš, predložil Návrh rozdelenia finančných prostriedkov (mimo mzdových 
prostriedkov) na FCHPT STU pre rok 2010 (mat. č. 22). Uviedol, že fakulta nedostala žiadne 
kapitálové prostriedky a celkové navýšenie bežných prostriedkov je vyše 6%. Konštatoval, že 
časť financií zo štátneho rozpočtu pre program vysokoškolské vzdelávanie (program 07711) 
je  oproti  minulému roku v oblasti  bežných  výdavkov  celkovo  navýšená  o vyše  9%.  Toto 
navýšenie  sa  dá  najmä  na  energie  (navýšenie  13%),  na  ústavy  (navýšenie  40%),  a 
študentskému  parlamentu  (navýšenie  10%).  Ostatné  položky  sú  rozpočtované 
v minuloročnej  výške.  Žiaľ,  v časti  financií  pre  program  inštitucionálnej  vedy  (program 
0771201) je oproti minulému roku zníženie o takmer 3%. Uvedené zníženie je v porovnaní 
s minulým rokom premietnuté v sume pre celofakultné riadenie-dekanát (zníženie o 40%) a 
v sume pre ústavy (zníženie o 11%). O znižovaní počtu pracovných miest sa neuvažuje. Na 
Ústave informatizácie, automatizácie a matematiky pribudne jedno pracovné miesto.
Predseda  ekonomickej  komisie  AS  FCHPT,  doc.  Čertík,  skonštatoval,  že  ekonomická 
komisia a P AS prerokovali predložený materiál a navrhli prijať ho bez pripomienok.
Diskusia:
Doc. Gatial skonštatoval, že celková suma, ktorá sa rozdelí na ústavy, bola navýšená o 6%. 
t.j. o rovnaké percento aké je celkové navýšenie rozpočtu.
Doc.  Čertík  sa  opýtal,  či  by  riaditelia  ústavov  mohli  dostať  materiál,  podľa  ktorého  sa 
rozdeľujú financie medzi ústavy.
P.  dekan  odpovedal,  že  kritériá  na  rozdelenie  existujú  a zohľadňujú  výkony  ústavov. 
V budúcnosti je možná diskusia o ich prehodnotení.

Uznesenie č. 2/13
AS FCHPT schvaľuje Návrh rozdelenia finančných prostriedkov (mimo mzdových prostried-
kov) na FCHPT STU pre rok 2010 bez pripomienok.
Hlasovania sa zúčastnilo 26 členov AS FCHPT.
Hlasovanie: za: 26 proti: 0 zdržal sa: 0



K bodu 6:

Doc. Gatial predostrel Správu o činnosti Akademického senátu FCHPT STU za obdobie od 
marca 2009 do marca 2010 (mat. č. 23) s poznámkou o povinnosti pripravovať a zverejňovať 
materiál tohto druhu zo zákona. Konštatoval dobrú spoluprácu s Vedením fakulty i odbormi. 
Poukázal na hlavné body činnosti AS FCHPT v roku 2010:

− spolupráca pri rozbiehaní nových študijných programov,
− schválenie prípadných doplnkov k štatútu fakulty v zmysle  noviel  vysokoškolského 

zákona,
− zabezpečenie volieb členov do študentskej časti AS FCHPT a AS STU,
− príprava volieb kandidáta na rektora STU a na dekana FCHPT STU.

Diskusia
P.  dekan  poďakoval  členom  AS  FCHPT  za  ich  činnosť  a  ocenil  vzájomnú  spoluprácu. 
Pripomenul  udelenie  dekanského  voľna pri  príležitosti  Športového  dňa  FCHPT 5.5.2010. 
Vyzval  najmä  doktorandov  na  účasť  na  konferencii  dňa  27.5.2010,  kde  budú  prenášať 
emeritní  profesori  a  informoval  o  odpoludní  pre  zamestnancov  FCHPT  dňa  17.6.2010. 
Všetky tieto akcie sa organizujú ako súčasť osláv 70. výročia FCHPT.

Uznesenie č. 3/13
AS FCHPT schvaľuje Správu o činnosti Akademického senátu FCHPT STU za obdobie od 
marca 2009 do marca 2010 bez pripomienok.
Hlasovania sa zúčastnilo 26 členov AS FCHPT.
Hlasovanie: za: 26 proti: 0 zdržal sa: 0

K bodu 7:

Bc.  Tinák informoval  o priebehu volieb  členov do študentskej  časti  AS FCHPT,  ktoré sa 
uskutočnili  v  dňoch  20.-21.4.2010.  Za  1. ročník  bakalárskeho  štúdia  boli  zvolené  Natália 
Mikesková a Andrea Zubalová a za 3. ročník Lucia Kováčová a Matúš Hornáček. Za prvý 
ročník inžinierskeho štúdia bol zvolený Matej Maťaťa. 

Diskusia: 
Bez pripomienok.

K bodu 8:

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

− 23.3.2010 riešenie otázky zatepľovania FCHPT a zabezpečenia majetku fakulty; stav 
prípravy osláv 70. výročia FCHPT STU; prehľad pridelených financií na VVČ.

− 13.4.2010  schválený  rozpočet  FCHPT  STU  na  rok  2010;  informácia  o  počtoch 
prihlásených  študentov;  organizačné  zabezpečenie  externého  a doktorandského 
štúdia; prehľad čerpania financií na dekanáte.

AS STU:
- 29.3.2010 schválil Výročnú správa o činnosti STU za rok 2009; bola schválená 10-

členná  volebná  komisia  pre  voľby  kandidáta  na  rektora  (FCHPT  zastupuje  prof. 
Koman); schvaľovali sa aj študijné programy pre Ústav manažmentu STU.

VR FCHPT ani R-VŠ nezasadali.

Diskusia:
Bez pripomienok.



K bodu 9:

Doc. Gatial sa pýtal, ako sa bude postupovať pri zdravotných prehliadkach zamestnancov 
poberajúcich nebezpečnostné príplatky. 
Prod. Šajbidor odpovedal, že informácie má p. tajomník.
Prod.  Kovařík  informoval  o  počte  prihlásených  študentov  na  FCHPT  na  bakalárske 
a inžinierske študijné programy.
Doc. Baláž sa spýtal  na reálny odhad počtu študentov a či  budú môcť ústavy použiť  na 
zabezpečenie pedagogického procesu  výpomoc externistov.
Prod. Kovařík odpovedal, že reálny stav bude známy až po začiatku semestra a v súčasnosti 
to nevyzerá tak, že by bolo potrebné prijímať externú výpomoc.
Ing.  Hybenová sa spýtala na aktuálny stav systému na určovanie originality záverečných 
prác.
Prod. Kovařík odpovedal, že o stave systému informáciu nemá.
Prod. Dvoran informoval o počte prihlásených na doktorandské štúdium.
Prof.  Šajbidor  poznamenal,  že  počty  študentov  prihlásených  na  bakalárske  štúdium  na 
jednotlivé študijné programy sú nevyvážené a fakulta bude musieť tento problém riešiť.

K bodu 10:

Doc. Bobrík vyzval k účasti na Športovom dni FCHPT 5.5.2010 a spýtal sa, či budú zrušené 
pevné linky od T-Comu, čo malo byť už ku dňu 31.3.2010.
Doc. Gatial odpovedal, že o tom má informáciu tajomník fakulty.
Prod. Šajbidor pripomenul  Deň otvorených dverí  FCHPT 26.5.2010 pre stredoškolákov,  s 
ktorým budú spojené všeobecné a špecializované prednášky v aule starej budovy, chemický 
jarmok s názornými experimentmi a jednoduchý zlosovateľný kvíz.
Doc. Lukeš doplnil informáciu o filmových prezentáciách fyzikálnych metód v CH16.
Doc.  Bobrík  navrhol  klásť  dôraz  na  oboznámenie  návštevníkov  s  infraštruktúrou  a 
možnosťami fakulty.
Doc. Čertík informoval, že od 27.4.2010 vidno v systéme Magion finančné zostatky projektov 
z minulého roku.
Bc.  Tinák  tiež  pripomenul  Športový  deň  FCHPT  a  poďakoval  vedeniu  FCHPT  a doc. 
Bobríkovi za spoluprácu pri jeho organizovaní.
Prod. Kovařík poukázal na skutočnosť, že dekanské voľno platí aj pre doktorandov.
Ing. Sekretár sa spýtal na pridelenie doktorandských miest v budúcom akademickom roku.
Prod. Dvoran odpovedal, že to závisí od financií MŠ SR. Presné údaje budú známe asi k 
17.6.2010.
Prof. Čeppan poznamenal, že štátny rozpočet sa prečerpal v dôsledku schodku verejných 
vysokých škôl, čo môže mať dopad aj na sumu pridelenú pre doktorandské štúdium.

K bodu 11:

Doc. Gatial poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí a pripomenul, že ďalšie 
zasadnutie AS je naplánované na 15.6.2010. Hlavnými bodmi budú schválenie hospodárenia 
FCHPT za rok 2009 a pravidlá volieb kandidáta na rektora STU.

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

Overovatelia:  doc. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD. doc. Ing. Ernest Beinrohr, PhD.

Zapísal: Ing. Michal Paulovič
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