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

Zápisnica č. 17
zo zasadnutia AS FCHPT STU dňa 7.12.2010

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

Ospravedlnení: prof. J. Híveš, Ing. M. Matis, Ing. J. Trejos, N. Mikesková, A. Zubalová
Neospravedlnení: 

Na rokovaní bolo prítomných 25 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. Vedecko-výskumná činnosť FCHPT a informácia o grantovej úspešnosti FCHPT v 

roku 2010 (mat. č. 28) 
6. Príhovor dekana FCHPT STU a zhodnotenie funkčného obdobia 2007-2010
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 FCHPT STU, členov vedenia fakulty a hostí na zasadnutí AS FCHPT. 

K bodu 2

Doc. Gatial navrhol schválenie programu bezo zmien.
Hlasovania sa zúčastnilo 22 členov AS FCHPT.
Hlasovanie: za: 22 proti: 0 zdržal sa: 0

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Ing. Sekretár a doc. Hutňan.
Hlasovania sa zúčastnilo 23 členov AS FCHPT.
Hlasovanie: za: 23 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  7.12.2010  neboli  žiadne  termínované 
uznesenia.



K bodu 4

Informáciu o činnosti P-AS FCHPT od ostatného zasadnutia AS podal doc. Gatial. P-AS sa 
od ostatnej schôdze AS FCHPT dňa 23.11.2010 stretlo raz:
7.12.2010:

− kontrolovalo stav prípravy zasadnutia AS FCHPT dňa 7.12.2010.

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

Uznesenie č. 1/17
AS FCHPT berie na vedomie informáciu o činnosti P-AS FCHPT STU bez pripomienok.

K bodu 5

P. prodekan Šajbidor predložil AS materiál Vedecko-výskumná činnosť FCHPT a informácia 
o grantovej  úspešnosti  FCHPT v roku 2010 (mat.  č.  28).  Na fakulte  sa v  r. 2010 riešilo 
celkovo 124 projektov; vzhľadom na počet VEGA projektov bol rok 2010 pre FCHPT doteraz 
najúspešnejší,  riešilo  sa  70  VEGA  projektov,  ale  nastal  výrazný  pokles  v počte  APVV 
projektov v dôsledku nevydávania nových výziev na projekty, čo spôsobuje aj značný pokles 
celkových  finančných  prostriedkov pre  fakultu  v  oblasti  VVČ. Najlepšie  výsledky  v  počte 
publikácií  dosiahlo oddelenie chemickej fyziky,  v grantoch centrálne laboratóriá a v počte 
citácií oddelenie fyzikálnej chémie. V celkovom hodnotení bolo najlepšie oddelenie fyzikálnej 
chémie, oddelenie analytickej chémie a oddelenie chemického a biochemického inžinierstva. 
V hodnotení  po  prepočte  na  tvorivého  pracovníka  boli  najlepšie  Centrálne  laboratóriá, 
oddelnie  chemickej  fyziky  a fyzikálnej  chémie.  Z ústavov  bol  v celkovom  hodnotení  VVČ 
najlepší Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky nasledovaný Ústavom analytickej chémie 
a Ústavom chemického a environmentálneho  inžinierstva.  V hodnotení  ARRA sa FCHPT 
umiestnila na prvom mieste medzi technickými fakultami už po tretí raz.

Diskusia:
Doc.  Bobrík  predniesol  názor,  že výsledky  by sa  mali  dať  do súvisu  aj  s pedagogickým 
zaťažením ústavov.
Ing. Sekretár poukázal na pokles počtu karentovaných publikácií v porovnaní s rokom 2009. 
Tento pokles predstavoval 40 publikácií. Na druhej strane stúpol počet citácií.
Prof. Šajbidor argumentoval, že síce máme menej publikácií, ale zároveň poklesol aj počet 
tvorivých pracovníkov.
Doc. Čertík vyslovil názor, že veľa času zaberá aj podávanie a administrácia projektov.

Uznesenie č. 2/17
AS FCHPT berie na vedomie informáciu o VVČ FCHPT a grantovej úspešnosti FCHPT STU 
v roku 2010. 

K bodu 6

P. dekan, prof. Bakoš, vo svojom príhovore zhodnotil obdobie pôsobenia Vedenia fakulty so 
súčasným  AS FCHPT v  rokoch 2008-2010.  V tomto období  sa  úspešne  vyriešili  otázky 
akreditácie  študijných  programov  po  zmene  štruktúry  fakulty.  Bolo  potrebné  zredukovať 
počet bakalárskych študijných programov, čo sa aj urobilo.  Pozitívne sa javí nárast počtu 
študentov, čo možno dať do súvislosti aj s hodnotením fakulty agentúrou ARRA. P. dekan 
poukázal  aj  na  to,  že  FCHPT  sa  vo  vedecko-výskumnej  činnosti  vždy  umiestňovala  na 
prvých miestach. Počet profesorov a docentov sa zachoval, na fakulte momentálne pôsobí 
takmer 40 profesorov, čím je fakulta zabezpečená do budúcnosti. V oblasti šetrenia energií 



za úspech považuje vybudovanie novej trafostanice a rekonštrukciu výmenníkovej stanice, 
čo by v budúcnosti  mohlo viesť  k významným úsporám energií.  P.  dekan ďalej  zdôraznil 
potrebu  intenzívnejšej  spolupráce  medzi  oddeleniam  a  za  veľmi  dôležité  označil 
doktorandské štúdium. Spomenul  dôstojné oslavy 70.  výročia FCHPT. Ocenil  činnosť AS 
FCHPT a zaželal úspechy novému vedeniu.

Doc.  Gatial  poďakoval  odchádzajúcemu  Vedeniu  FCHPT  za  činnosť  a  ocenil  korektný 
prístup Vedenia k Akademickému senátu.

Diskusia:
Doc.  Bobrík  ocenil,  že  fakulta  si  počas  posledných  dvoch  funkčných  období  terajšieho 
vedenia  zachovala  kvalitu  aj  v  nepriaznivých  ekonomických  podmienkach.  Poďakoval 
vedeniu a vyslovil nádej, že nové vedenie bude pokračovať v nastolenom trende.

K bodu 7

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

Vedenie FCHPT:
− 26.10.2010:  vyhodnotilo  ankety  študentov,  prerokovalo  problémy  súvisiace  s 
parkovaním  v hospodárskom  dvore  a zaoberalo  sa  vyúčtovaním  osláv  70.  výročia 
FCHPT,
− 26.11.2010:  prerokovalo  stav  čerpania  energií  k  31.10.2010,  zhodnotilo  Študentskú 
vedeckú konferenciu a zaoberalo sa organizovaním preventívnych lekárskych prehliadok,
− 7.12.2010: zhodnotilo stav financovania dekanátu, plnenie kolektívnej zmluvy a činnosť 
SCHK.
−

AS STU:
− 25.10.2010: voľby kandidáta na rektora STU, voľby neboli úspešné,
− 29.11.2010: prerokovalo dodatok k štatútu STU, k pracovnému poriadku STU a zmenu 
disciplinárneho  poriadku,  úpravu  dotácie  STU  z  Ministerstva  školstva,  podmienky 
prijímania na štúdium na ústav manažmentu a harmonogram nových volieb rektora STU

KD:
− 11-12.11.2010:  informácia  o  anketách  študentov,  opätovná  reakreditácia  niektorých 
študijných programov, stav doktorandského štúdia, správa o vedecko-výskumnej činnosti 
na fakulte, hodnotenie osláv 70. výročia FCHPT.

VR FCHPT:
− 26.10.2010:  inauguračná  prednáška  doc.  Valíka,  habilitačné  prednášky  a návrhy  na 
vymenovanie  za  docetov  Ing. Haydary,  Ing. Sekretár  a  Ing. Jančovičová  a začatie 
habilitačného konania Ing. Rehákovej a Ing. Steltenpohla,
− 30.11.2010: habilitačná prednáška a návrh na vymenovanie za docentku Ing. Reháková

Zástupca v Rade vysokých škôl,  doc.  Hudec,  informoval AS o zverejňovaní  záverečných 
prác na internete. 5.11.2010 R-VŠ prerokovala zmeny z legislatívnej komisie, podľa ktorých 
zverejnenie  záverečnej  nesmie  zasiahnuť  do  práv  tretej  osoby.  Citlivé  informácie  budú 
zaradené do kategórie neverejnej dokumentácie, ktorá nie je súčasťou diplomovej práce. Do 
centrálneho registra pôjdu aj posudky záverečnej práce. Používateľom diela je Slovenská 
republika v zastúpení Ministerstva školstva. Študent môže požiadať o 12-mesačný odklad 
zverejnenia  práce,  ktorý má dekan právo predĺžiť  o  24 mesiacov.  Ak  sa novela  schváli, 
nadobudne účinnosť v septembri 2011.



Diskusia:
Doc. Čertík sa spýtal,  čo v prípade, ak študent písomne nesúhlasí so zverejnením svojej 
práce.
Doc. Hudec odpovedal, že zatiaľ platí, že nebude môcť pristúpiť k obhajobe.
Doc. Čeppan sa spýtal, či sa tento systém zverejňovania záverečných prác porovnával so 
systémom napr. v Amerike.
Doc. Hudec odpovedal záporne.

K bodu 8

Prof. Markoš sa spýtal, ako je to s preventívnymi prehliadkami.
Tajomník  FCHPT,  Ing.  Žúbor,  odpovedal,  že  na  fakulte  pracuje  250  zamestnancov 
v zdravotne  škodlivom  prostredí.  Títo  zamestnanci  pôjdu  počas  letného  semestra  na 
prehliadku  ku  svojmu  obvodnému lekárovi  s  formulárom,  do  ktorého  lekár  zapíše,  či  je 
zamestnanec  zdravotne  spôsobilý  vykonávať  prácu.  Má  sa  vymenovať  komisia  na 
posúdenie, či sa zamestnancom prizná platová kompenzácia.

K bodu 9

Doc.  Gatial  informoval  AS  o  odovzdaní  návrhu  na  vymenovanie  kandidáta  na  dekana 
rektorovi STU. Predpokladá sa skorší termín zasadnutia AS FCHPT v roku 2011 z dôvodu 
odsúhlasenia nových prodekanov fakulty a Vedeckej rady FCHPT tak, ako to ukladá zákon 
v pravdepodobnom termíne 1.2.2011.
Doc. Bobrík informoval o usporiadaní Športových dní Oddelením telesnej výchovy, ktoré sa 
uskutočnia 16.12. a 17.12.2010. Ich náplňou budú súťaže vo volejbale, basketbale, sálovom 
futbale (prvý deň) a stolnom tenise (druhý deň).

K bodu 10

Doc.  Gatial  poďakoval  všetkým prítomným za celoročnú prácu v Akademickom senáte a 
zaželal príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok.
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