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

Zápisnica č. 15
zo zasadnutia AS FCHPT STU dňa 5.10.2010

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

Ospravedlnení: prof. J. Híveš, doc. A. Ujhelyiová, Ing. J. Trejos Jimenez, A. Zubalová
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. Informácia o voľbách do AS STU, AS FCHPT a ŠR-VŠ
6. Informácia o priebehu volieb kandidáta na rektora STU na FCHPT
7. Návrh Zásad volieb dekana FCHPT STU (mat. č. 26), Harmonogramu volieb 

dekana FCHPT STU na funkčné obdobie 2011-2015 (mat. č. 27) a schválenie 
volebnej komisie pre tieto voľby

8. Aktuálne informácia o dennom, externom a doktorandskom štúdiu na FCHPT 
STU v akademickom roku 2010/2011

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

K bodu 1

Zasadnutie  otvoril  a viedol  predseda  AS  FCHPT  doc. Gatial.  Úvodom  privítal  všetkých 
prítomných členov AS, členov Vedenia fakulty, členov AS STU za FCHPT a hostí na zasadnutí 
AS  FCHPT.  Zároveň  predstavil  nového  člena  AS  doc.  Špánika,  ktorý  sa  stal  členom  AS 
namiesto doc. Beinrohra.

K bodu 2

Doc. Gatial navrhol schválenie programu so zmenou – presunutie bodu 8 za bod 4.
Hlasovania sa zúčastnilo 26 členov AS FCHPT.
Hlasovanie: za: 26 proti: 0 zdržal sa: 0

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí doc. Štolcová a doc. Špánik.
Hlasovanie: za: 26 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 5.10.2010 neboli žiadne termínované uznesenia.

K bodu 4

Informáciu o činnosti  P-AS FCHPT od ostatného zasadnutia AS podal doc. Gatial.  P-AS sa 
ostatnej schôdze AS dňa 15.6.2010 stretlo štyrikrát.
6.7.2010:

− zhodnotilo  priebeh zasadnutia  AS FCHPT dňa 15.6.2010 a nemalo pripomienky k jeho 
priebehu,
− zaoberalo sa rozdelením služieb P-AS FCHPT počas letných prázdnin,
− zaoberalo  sa  informáciami  o priebehu  navrhovania  kandidátov  na  rektora  STU  na 
oddeleniach a ústavoch FCHPT,
− zaoberalo  sa prípravou volieb  do ŠČ AS FCHPT,  do ŠČ AS STU a do ŠRVŠ za ŠČ 
akademickej obce FCHPT. P-AS FCHPT v zmysle Rokovacieho poriadku AS FCHPT STU 
(čl. 3, od. 3) pre uvedené voľby schválilo Harmonogram týchto volieb, ktoré sa uskutočnili 
v dňoch 27. a 28. septembra 2010 a tiež volebnú komisiu v zložení Ing. Eva Smrčková, PhD. 
(predseda), Silvia Vinceová, Lucia Kováčová, Natália Mikesková a Matej Maťaťa (členovia) 6 
hlasmi.

7.9.2010:
− zaoberalo  sa  vyhodnotením  priebehu  navrhovania  kandidátov  na  rektora  STU  na 
oddeleniach a ústavoch FCHPT,
− zaoberalo sa harmonogramom zasadnutí  orgánov fakulty a AS FCHPT STU v zimnom 
semestri akad. roku 2010/2011,
− zaoberalo sa prípravou materiálov k voľbe kandidáta na dekana FCHPT STU.

21.9.2010:
− schválilo program zasadnutia AS FCHPT dňa 5.10.2010,
− zaoberalo sa priebehom volieb do ŠČ AS FCHPT, do ŠČ AS STU a do ŠRVŠ za ŠČ 
akademickej obce FCHPT a oboznámilo sa s kandidátnou listinou pre tieto voľby,
− schválilo materiál „Zásady volieb kandidáta na dekana Fakulty chemickej a potravinárskej 
technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“ (mat. č. 26),
− schválilo materiál „Harmonogram volieb kandidáta na dekana FCHPT STU v Bratislave na 
funkčné obdobie 2011 – 2015“ (mat. č. 27),
− schválilo návrh Volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana FCHPT v zložení: Ing. 
Eva Smrčková,  PhD.  (predseda),  doc.  Ing.  Magdaléna  Štolcová,  PhD.,  Lucia  Kováčová, 
Natália Mikesková a prof. Ján Híveš, PhD (členovia).

5.10.2010:
− kontrolovalo  stav  prípravy  zasadnutia  AS  FCHPT  dňa  5.10.2010  s návrhom  uznesení 
k jednotlivým bodom programu.

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

Uznesenie č. 1/  15  
AS FCHPT berie na vedomie informáciu o činnosti P-AS FCHPT bez pripomienok.



K bodu 8

P.  prod.  doc.  Kovařík  podal  AS  FCHPT  informácie  o  prijímacom  konaní  v  akad.  roku 
2010/2011. K 20. septembru 2010 bolo na denné štúdium riadne zapísaných 767 z celkového 
počtu 1332 prijatých študentov. Externé štúdium sa v tomto akademickom roku neotvorí.
P.  prod.  doc.  Dvoran  informoval  o  stave  doktorandského  štúdia.  Do  prvého  ročníka  bolo 
prijatých 69 uchádzačov, čím sa celkový počet doktorandov FCHPT zvýšil na 221. FCHPT má 
najvyššiu úspešnosť doktorandov z celej STU.

Diskusia:
Ing. Matis sa spýtal, v čom spočíva dôvod nárastu počtu študentov na FCHPT.
Doc.  Kovařík  odpovedal,  že  dôvodov  je  viac,  a to  napr.  zverejňované  hodnotenie  kvality 
vysokých škôl, kríza, propagácia FCHPT v médiách.

Uznesenie č. 2/15
AS FCHPT berie na vedomie aktuálne informácie o dennom, externom a doktorandskom štúdiu 
na FCHPT STU v akademickom roku 2010/2011.

K bodu 5

Podpredsedkyňa  AS  FCHPT  za  študentskú  časť,  Silvia  Vinceová,  oboznámila  AS  FCHPT 
s výsledkami volieb za študentskú časť akademickej obce. Zvolení kandidáti sú:

− do AS FCHPT: Bc. Kristína Grancová
− do AS STU: Ing. Mária Hnátová
− do RVŠ: Bc. Matej Badžgoň

Diskusia
Diskusia k tomuto bodu nebola žiadna.

K bodu 6

Doc. Gatial oboznámil AS FCHPT s priebehom volieb kandidáta na rektora STU na FCHPT. 
Akademická obec na FCHPT navrhla šesť kandidátov:

− prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. 21 hlasov
− prof. Ing. Ján Híveš, PhD. 5 hlasov
− prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD. 2 hlasy
− prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc. 1 hlas
− prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. 1 hlas
− doc. Ing. Pavel Timár, PhD. 1 hlas

Žiaden z oslovených neprijal kandidatúru na rektora STU, preto FCHPT svojho kandidáta na 
post rektora STU mať nebude.

Prof. Koman informoval AS FCHPT o kandidátoch na rektora STU. Sú to prof. Janíček (FEI), 
prof.  Ballo  (FEI),  prof.  Moravčík  (MtF),  prof.  Petráš  (SvF).  Predstavenie  kandidátov  sa 
uskutoční 18.10.2010 o 13:00 v Aule Dionýza Ilkoviča. Samotné voľby prebehnú 25.10.2010.

Diskusia: 
Doc. Bobrík vyjadril nádej, že nový rektor bude zástancom kvality. Apeloval na členov AS STU, 
aby vybrali toho správneho.
Doc. Lukeš sa spýtal, na terajšie funkcie a vek kandidátov.



Doc. Gatial odpovedal, že vek kandidátov je v rozmedzí 50 až 60 rokov.
Prof. Šajbidor vyslovil domnienku, že nový rektor musí mať charizmu, víziu a musí byť schopný 
robiť  kompromisy.  Vyzval  členov  senátu,  aby  využili  príležitosť  vypočuť  si  kandidátov  pri 
predstavovaní 18.10.2010.
Ing. Matis položil otázku, či sa je šanca na zvolenie takejto osobnosti.
Prof. Šimon vyslovil názor, že dôležití sú aj prorektori, ktorých si rektor vyberie, a preto sa treba 
pýtať kandidátov s akými spolupracovníkmi počítajú.
Ing. Hybenová sa spýtala, či bude pri predstavovaní kandidátov 18.10.2010 možné položiť im 
otázky.
Doc. Gatial odpovedal kladne.

K bodu 7

Doc.  Gatial  v  neprítomnosti  predsedu  legislatívnej  komisie  informoval  AS  FCHPT 
o navrhovaných  zmenách  v  Zásadách  volieb  dekana  FCHPT  STU  (mat.  č.  26)  a v 
Harmonograme volieb dekana FCHPT STU (mat. č. 27) . Navrhol, aby boli materiály zmenené 
v tom zmysle,  že senát  volí  kandidáta  na dekana.  Ďalšia  zmena sa týkala  Harmonogramu 
volieb dekana FCHPT STU (mat. č. 27), kde v prvom riadku tabuľky došlo k oprave funkčného 
obdobia na funkčné obdobie 2011-2015.

Diskusia:
Doc. Čertík sa spýtal ohľadne čl. 3, bod 3, či môže byť viacero mien na jednom hlasovacom 
lístku.
Doc. Gatial odpovedal, že môže.
Doc. Čertík sa ďalej pýtal, či jedna osoba môže odovzdať viacero hlasovacích lístkov na jedno 
meno.
Doc. Gatial odpovedal záporne.
Doc. Čeppan navrhol, aby jedna osoba mohla navrhnúť len jedného kandidáta na dekana.
Prof.  I.  Hudec navrhol  posunúť  termín  odovzdania  vyjadrení  kandidátov  o  akceptovaní 
kandidatúry z 5.11.2010 na 10.11.2010.

Doc. Gatial navrhol hlasovať o zmene čl. 3, bod 3 na „Zamestnanec ako i študent FCHPT môže 
podať návrh len na jedného kandidáta na dekana FCHPT.“
Hlasovania sa zúčastnilo 24 členov AS FCHPT.
Hlasovanie: za: 22 proti: 1 zdržal sa: 1

Doc.  Gatial  navrhol  zmeniť  v  celom  texte  v oboch  predkladaných  materiáloch  „návrh  na 
dekana“ za „návrh na kandidáta na dekana“.
Hlasovania sa zúčastnilo 24 členov AS FCHPT.
Hlasovanie: za: 24 proti: 0 zdržal sa: 0

Doc. Gatial navrhol zmeniť termín odovzdania vyjadrení kandidátov o akceptovaní kandidatúry 
na 10.11.2010.
Hlasovania sa zúčastnilo 24 členov AS FCHPT.
Hlasovanie: za: 24 proti: 0 zdržal sa: 0

Doc. Gatial navrhol schváliť Zásady volieb kandidáta na dekana FCHPT STU s pripomienkami.
Hlasovania sa zúčastnilo 24 členov AS FCHPT.
Hlasovanie: za: 24 proti: 0 zdržal sa: 0

Doc. Gatial  navrhol  schváliť  Harmonogram volieb dekana FCHPT STU na funkčné obdobie 
2011-2015 s pripomienkami.
Hlasovania sa zúčastnilo 24 členov AS FCHPT.
Hlasovanie: za: 24 proti: 0 zdržal sa: 0



Uznesenie č. 3/15
AS FCHPT schvaľuje Zásady volieb kandidáta na dekana FCHPT STU s pripomienkami.

Uznesenie č. 4/15
AS FCHPT schvaľuje Harmonogram volieb dekana FCHPT STU na funkčné obdobie 2011-
2015 s pripomienkami.

Doc. Gatial navrhol schváliť návrh Volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana FCHPT 
v zložení:  Ing. Eva Smrčková, PhD. (predseda),  doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD.,  Lucia 
Kováčová, Natália Mikesková a prof. Ján Híveš, PhD (členovia).
Hlasovania sa zúčastnilo 24 členov AS FCHPT.
Hlasovanie: za: 24 proti: 0 zdržal sa: 0

Doc. Gatial  oznámil, že schválením oboch materiálov sú voľby kandidáta na dekana FCHPT 
STU vyhlásené.

K bodu 9

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

Vedenie FCHPT:
− 6.7.2010:  harmonogram  zasadnutí  orgánov  FCHPT,  zvýšenie  štipendií  doktorandom, 
súhlas na prevádzku ožarovacej stanice v Trnávke.
− 26.8.2010: nájomné zmluvy,  organizačné zabezpečenie externého štúdia v Bratislave a 
Humennom, vymenovanie Ing. Čopana za predsedu R-ŠVOČ,
− 10.9.2010: otvorenie akademického roka, externé štúdium v Bratislave a Humennom, stav 
evidencie publikácií, využitie rekreačných zariadení vo Vyhniach a v Humennom.
− 5.10.2010: stav financií do konca roka 2010, stav doktorandského štúdia, prehľad vedecko-
výskumnej činnosti a stav publikácií.

Kolégium  dekana  zasadalo  10.9.2010  a  prerokovalo  začatie  výučby  v akademickom  roku 
2010/2011 a organizáciu osláv 70. výročia FCHPT STU.

Akademický senát ani Vedecká rada nezasadali.

Zástupca R-VŠ, doc. Hudec, informoval, že 12.10.2010 sa bude prerokovávať novela zákona o 
vysokých  školách,  podľa  ktorej  študent  pred  obhajobou  záverečnej  práce  musí  písomne 
súhlasiť so zverejnením textu svojej práce.

Diskusia:
Doc. Čertík sa spýtal, či študent po splnení všetkých podmienok na obhajobu musí písomne 
súhlasiť so zverejnením svojej práce.
Ing. Hybenová sa spýtala, či uvedená skutočnosť nie je v rozpore s autorským právom.
Ing. Matis poznamenal,  že dizertačné práce na netechnických vysokých školách majú nízku 
úroveň a uvedená povinnosť by mala platiť pre netechnické smery.
Doc. Gatial navrhol pokračovať v diskusii po prerokovaní novely.
Doc.  Hudec  oznámil,  že  na  R-VŠ  sa  budú  prerokovávať  aj  pravidlá  pre  delenie  rozpočtu 
a podporu vedy.

K bodu 10

Doc. Čertík poukázal na problémy s AIS, kde školiteľ nevidí aktivity doktoranda a jeho využitie 
pri zapisovaní do prvého ročníka bakalárskeho štúdia.



Doc. Lukeš poukázal v tejto súvislosti aj na problémy s administratívou doktorandského štúdia 
(zastupovanie p. Balogovej).
S.  Vinceová  kritizovala  niekoľkodňový  výpadok  fungovania  SCHK  na  začiatku  semestra 
a krátke výpožičné hodiny na začiatku semestra, čo veľmi zdržiavalo študentov pri požičiavaní 
literatúry z knižnice.
Doc. Dvoran sa odvolal na prísľub prorektora Petráša, že problémy s AIS sa budú riešiť.
Doc. Gatial a doc. Čertík poukázali aj problémy fungovania EIS, kde sa na krátku dobu zjavujú 
v projektoch položky, ktoré tam zjavne nepatria.
Ing. Hybenová vytkla EIS, že sa riešiteľ dostáva aj do projektov iných riešiteľov.
Tajomník  FCHPT,  Ing.  Žúbor,  problém  zatvorenej  SCHK  vysvetlil  účasťou  zamestnancov 
SCHK na konferencii a na krátkosť otváracích hodín reagovať nevedel, lebo SCHK podlieha 
priamo  dekanovi  FCHPT,  ktorý  v tom  čase  na  zasadnutí  AS  už  nebol  prítomný.  Ďalej 
informoval, že o zlom prepojení AIS a EIS bol prof. Horváth, riaditeľ CVT, informovaný už pred 
viac ako rokom. 
Prof. Šajbidor poznamenal, že je na pováženie nemať funkčný informačný systém, hoci STU 
má dve fakulty nesúce v názve informatiku.
Člen študentskej časti AS FCHPT sa spýtal, prečo je zápis študentov na FCHPT už v auguste.
Doc. Kovařík odpovedal, že je to preto, že všetci študenti podľa zákona musia byť zapísaní do 
začiatku akademického roka a ten začína 1.9.

K bodu 11

Doc.  Gatial  navrhol  zaradiť  doc.  Špánika  do  legislatívnej  komisie,  a  Bc.  Grancovú  do 
ekonomickej komisie.
Hlasovania sa zúčastnilo 24 členov AS FCHPT.
Hlasovanie: za: 24 proti: 0 zdržal sa: 0

Doc. Čertík sa spýtal, kedy budú v CH3 a CH4 fungovať dataprojektory.
Ing. Žúbor odpovedal, že v uvedených miestnostiach už sú funkčné dataprojektory.
Ing. Hybenová poukázala na zníženú svietivosť niektorých dataprojektorov.
Doc. Kovařík odpovedal,  že to súvisí  s výkonom žiarovky,  ktorý časom slabne,  no výmena 
samotnej  žiarovky  sa  z  ekonomických  dôvodov  neoplatí,  a preto  odporučil  v týchto 
miestnostiach používanie vlastných dataprojektorov.

K bodu 12

Doc.  Gatial  poďakoval  všetkým  prítomným  za  účasť  na  zasadnutí,  a  apeloval  na 
zorganizovanie  nultého kola návrhov kandidáta na dekana FCHPT STU na ústavoch alebo 
oddeleniach fakulty do 19.10.2010. Pripomenul, že ďalšie zasadnutie AS je naplánované na 
23.11.2010, hlavným bodom budú voľby kandidáta na dekana FCHPT STU.
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