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Program: 

1. Otvorenie, prezencia. 

2. Schválenie programu a overovateľov zápisnice. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Zaradenie nových senátorov za študentskú časť AS FCHPT STU do pracovných komisií. 

5. Informácie z rokovaní P-AS FCHPT STU, P-AS STU, AS STU, Vedenia FCHPT STU, kolégia 
dekana FCHPT STU, VR FCHPT STU. 

6. Prerokovanie Návrhu organizačnej zmeny pracovísk FCHPT STU (mat. č. 107-2015). 

7. Uvedenie materiálov – Organizačný poriadok FCHPT STU a Návrh na obsadenie 
systematizovaných miest na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v 
Bratislave. 

8. Otázky na akademických funkcionárov. 

9. Rôzne. 

10. Záver. 

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

STU. 
 
Ospravedlnení: Mgr. Horáková, Mgr. Pělucha, doc. Štolcová 
 
Neospravedlnení: - 
 
Na zasadnutí bolo prítomných 27 členov. Senát bol uznášaniaschopný. 
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K bodu 1: 
Zasadnutie otvoril a viedol predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš. Úvodom privítal prítomných členov 
AS FCHPT STU a hostí – dekana FCHPT STU prof. Šajbidora, prodekanov FCHPT STU doc. Bakošovú, 
prof. Gatiala a doc. Jelemenského a novú tajomníčku Ing. Alenu Michalovú. Následne poprosil 
dekana, prof. Šajbidora, aby ju predstavil členom AS FCHPT STU. Prof. Šajbidor oboznámil senátorov 
so zmenou vo funkcii tajomníka fakulty a predstavil prítomným Ing. Alenu Michalovú. Prof. Lukeš 
ďalej oznámil, že nemá informáciu o tom, že by niektorí z členov AS FCHPT STU prestali byť členmi 
akademickej obce FCHPT STU. Zároveň informoval senátorov, že v študentskej časti senátu nastali 
zmeny avizované v máji 2015, t.j. senátor Bujnovský a senátor Hajdu nastúpili na štúdium v súlade so 
žiadosťou o prerušenie členstva, a preto sú opäť členmi AS FCHPT STU. Dodal, že senátorka Repiská 
prerušila štúdium a na jej miesto v AS FCHPT STU nastúpil náhradník. Náhradníci Jozef Bučko 
a Martin Šimášek získali vo voľbách po 139 hlasov. Jozef Bučko sa vzdal mandátu a novým senátorom 
je Martin Šimášek. Prof. Lukeš mu pri tejto príležitostí odovzdal oficiálny prípis a členstve v AS FCHPT 
STU. 
 

K bodu 2: 
Predseda AS FCHPT STU, Prof. Lukeš dal hlasovať o schválení overovateľov zápisnice pre toto 
zasadnutie. 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí doc. Lakatoš a doc. Čertík. 
Hlasovania sa zúčastnilo 27 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 26  proti: 0   zdržali sa: 1 
 
Program bol schválený so zmenami. Ing. Smrčková mala pripomienku k bodu 7, kde bolo uvedené 
„čítanie materiálov“. Prof. Šajbidor navrhol upraviť bod 7 na „uvedenie materiálov“. Ing. Smrčková sa 
s týmto návrhom stotožnila. 
Hlasovania sa zúčastnilo 27 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 27  proti: 0   zdržal sa: 0 

K bodu 3: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, požiadal doc. Lakatoša, predsedu legislatívnej komisie AS FCHPT 
STU, aby informoval o plnení termínovaných uznesení. 
doc. Lakatoš skonštatoval, že k dnešnému dňu nie sú termínované uznesenia. 

K bodu 4: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, oznámil, že senátorom poslal aktuálny zoznam členov AS FCHPT 
STU. Následne uviedol návrh na zaradenie nových senátorov za študentskú časť AS FCHPT STU do 
pracovných komisií – senátor Šimášek do volebnej komisie, senátor Hajdu do ekonomickej komisie, 
senátor Packa do pedagogickej komisie, a senátorka Utekalová do legislatívnej komisie. Nikto 
z prítomných neuviedol iný návrh. 
Hlasovania sa zúčastnilo 27 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 27  proti: 0   zdržal sa: 0 
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K bodu 5: 
Prof. Lukeš informoval senátorov, že od ostatného zasadnutia AS FCHPT STU sa uskutočnili 3 
zasadnutia vedenia FCHPT STU, 1 kolégium dekana a 2 zasadnutia PAS FCHPT STU a stručne 
oboznámil prítomných s najdôležitejšími bodmi týchto rokovaní. Najbližšie zasadnutie FCHPT STU 
bolo naplánované na 27.10. a 24.11.2015. Prof. Lukeš v krátkosti načrtol obsah týchto zasadnutí, 
najmä naplánovanie a zorganizovanie volieb do AS FCHPT STU pre volebné obdobie 2016-2020 
a zlúčenie študentských volebných obvodov za inžinierske a bakalárske štúdium. Zároveň požiadal 
predsedu legislatívnej komisie, doc. Lakatoša o otvorenie diskusie v komisii na túto tému. 

K bodu 6: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, požiadal dekana FCHPT STU, prof. Šajbidora, aby uviedol 
predkladaný materiál Návrhu organizačnej zmeny pracovísk FCHPT STU (mat. č. 107-2015). 
Prof. Šajbidor stručne vysvetlil dôvod vzniku tohto materiálu a oboznámil prítomných s jeho 
obsahom. 

Diskusia 
Doc. Liptaj požadoval vypracovanie funkčného systému financovania Centrálnych laboratórií (ďalej 
len CL). Uviedol, že poskytovaný servis by mal byť spoplatnený, pretože CL nie sú schopné budovať 
samostatný vedecký smer a sú závislé od ostatných ústavov a spolupracovníkov. Nakoniec dodal, že 
dotácia fakulty nie je postačujúca pre chod CL. 
Prof. Šajbidor odpovedal, že CL sú navrhované ako samostatné pracovisko s vlastným organizačným 
poriadkom, ktorého súčasťou je aj návrh financovania. Organizačný poriadok by mal byť pripravený 
do ďalšieho zasadnutia AS FCHPT STU. Zároveň navrhol možný model financovania CL upravením 
spôsobu zápočtu vedeckovýskumných výkonov, zavedením cenníka, zvýšením ceny za analýzy, a tiež 
financovaním z podnikateľskej činnosti, z dotácií Ministerstva školstva SR pre centrum NMR 
a prípadne z darov. 
Doc. Liptaj uviedol, že nízke ceny za analýzu sú len pre štátne inštitúcie ako motivácia pre rozvoj NMR 
a vyjadril obavy, či je možné financovať CL z iných ústavov. 
Prof. Lukeš navrhol, aby sa diskutovalo o samotnom vytvorení CL, pričom formy financovania 
a preplácania analýz budú predmetom ďalších diskusií na iných fórach. 
Doc. Čertík uviedol, že sú možnosti, ako zrealizovať platby medzi ústavmi. 
Doc. Liptaj navrhol, že by sa to mohlo premietnuť do financovania. 
Tajomníčka FCHPT STU, Ing. Michalová, navrhla, aby možnosti financovania služieb medzi ústavmi 
diskutovali s odborníkmi z ekonomického oddelenia. 
Doc. Špánik sa spýtal, ako sa zmení poradie ústavov z hľadiska výkonu po ich rozdelení. 
Prof. Šajbidor odpovedal, že informácie sú priamo v texte a dodal, že Oddelenie biochemickej 
technológie má vysoký výkon vztiahnutý na jedného pracovníka a bude ho mať aj po rozdelení, čím si 
potenciálne môže zarobiť na ďalších pracovníkov. 
Ing. Smrčková sa opýtala, či Oddelenie potravinárskej technológie (ďalej len OPT) nebude touto 
zmenou poškodené. 
Prof. Šajbidor odpovedal, že OPT sa zlúči s Oddelením výživy a hodnotenia potravín, ktoré má 
podobný výkon, ale viac pracovníkov. Zároveň vyjadril myšlienku, že financovanie ústavov musí byť 
viazané na výkon ako hlavný impulz rozvoja. 
Doc. Ujhelyiová sa spýtala, či nové ústavy budú rásť z osobných príplatkov, alebo sa bude zvyšovať 
počet zamestnancov. 
Prof. Šajbidor odpovedal, že zmeny nebudú nad rámec schválenej tabuľky. Ďalej zdôraznil, že ide 
o viacročný proces, a ak bude mať ústav zdroje z dotácií, projektov a osobných príplatkov, môže 
vytvoriť nové pracovné miesta. 
Doc. Hudec sa opýtal, či už sú dohodnuté priestorové zmeny vyplývajúce z organizačných zmien. 
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Prof. Šajbidor odpovedal, že na túto tému už prebehli diskusie. Riaditelia ústavov sú dohodnutí a platí 
predložený návrh. 
Doc. Liptaj sa spýtal, ako budú kryté náklady na prevádzku nových prístrojov v CL a ako sa bude CL 
personálne budovať. 
Prof. Šajbidor odpovedal, že prístroje môžu byť majetkom CL, ale táto možnosť sa nestretla 
s pochopením tých, ktorí tieto prístroje obstarali. Následne dodal, že prístroje budú umiestnené v CL, 
ale budú majetkom ústavov, pričom poukázal na dôležitosť umiestnenia špičkových prístrojov 
v spoločných rekonštruovaných priestoroch CL. Tiež očakáva, že obstarávatelia týchto prístrojov 
navrhnú udržateľný mechanizmus ich správy a prevádzky. 
Zároveň požiadal doc. Liptaja, aby sa tento problém ošetril v štatúte CL do 27.10.2015. 
Ing. Smrčková poukázala na množstvo formálnych a gramatických chýb v materiáli. 
Prof. Šajbidor poprosil Ing. Smrčkovú o opravu týchto chýb. 
 
AS FCHPT STU prerokoval Návrh organizačnej zmeny pracovísk FCHPT STU (mat. č. 107-2015) s 
pripomienkami. 

K bodu 7: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, požiadal dekana FCHPT STU, prof. Šajbidora, aby uviedol 
materiály Organizačný poriadok FCHPT STU a Návrh na obsadenie systematizovaných miest na 
Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. 
Prof. Šajbidor vysvetlil dôvod vzniku týchto materiálov a oboznámil prítomných s ich obsahom. 

Diskusia 
Prítomní členovia AS FCHPT STU nemali k materiálom pripomienky. 
Prof. Ivan Hudec (hosť) vyjadril pochybnosti, či je vhodné prijať tento materiál ako materiál 
s prílohou, ak samotný Organizačný poriadok je prílohou Štatútu FCHPT STU. 
Prof. Šajbidor odpovedal, že Organizačný poriadok FCHPT STU nie je prílohou, ale samostatný 
dokument, ktorý je jasne definovaný v zákone. Ďalej dodal, že návrh na obsadenie systematizovaných 
miest má väčšiu právnu silu ak je jeho prílohou. 

K bodu 8: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, otvoril bod „Otázky na akademických funkcionárov“. 
Ing. Smrčková uviedla, že prístroj používaný aj inými oddeleniami by mal mať cenník, aby sa pokryli 
jeho prevádzkové náklady. Požiadala preto tajomníčku FCHPT STU, Ing. Michalovú, aby na dekanáte 
našli mechanizmus na prevod finančných prostriedkov medzi oddeleniami. 
Prof. Šajbidor vyjadril súhlas a požiadal Ing. Michalovú o vyriešenie tejto otázky. 
Doc. Liptaj navrhol započítavať servisnú činnosť CL do jej výkonu v rámci hodnotenia na základe 
získaných financií. 
Ing. Smrčková uviedla, že systém by bol nespravodlivý. Ak sa tak stane, potom musí takýto systém 
platiť pre všetky oddelenia. 
Doc. Ujhelyiová dodala, že ak by mali servisnú činnosť zaplatenú, nemalo by sa to znova započítavať 
do výkonu. 
Prof. Šajbidor skonštatoval, že takýto model je možný. Dodal, že vedecko-výskumná činnosť vstupuje 
do hodnotenia vedy  a výskumu a budú sa teda podľa toho deliť aj dotačné peniaze. 
Diskutujúci nedospeli k spoločnému jednotnému stanovisku, ako započítať servisnú činnosť do 
výkonu CL a dohodli sa, že bude predmetom ďalších diskusií. Prof. Šajbidor dodal, že konečné 
stanovisko bude súčasťou organizačného poriadku CL. 
Na akademických funkcionárov nemal nikto z prítomných ďalšie otázky. 
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K bodu 9: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, otvoril bod „Rôzne“. 
Prof. Šajbidor uviedol, že by rád dostal jednoznačnú odpoveď, či organizačné zmeny navrhované 
v uvedenom materiály, ktorý bude súčasťou organizačného poriadku, majú podporu medzi 
senátormi. 
Prof. Čeppan uviedol, že materiál by mal byť prerokovaný do 27.10.2015 a spýtal sa, či by sa nemal aj 
schvaľovať. 
Prof. Šajbidor odpovedal, že materiál bude prerokovaný a schvaľovať sa bude organizačný poriadok. 
K tomuto materiálu nemal nikto z prítomných zásadné pripomienky. Prof. Šajbidor poďakoval za 
podporu. 

K bodu 10: 
Prof. Lukeš informoval, že ďalšie zasadnutie AS FCHPT STU je naplánované na 24.11.2015 (utorok). 
Zasadnutie P-AS FCHPT STU je naplánované na 27.10.2015 a dva týždne pred zasadnutím AS FCHPT 
STU a materiály budú v dostatočnom predstihu doručené senátorom. Na záver zasadnutia poďakoval 
všetkým prítomným členom AS FCHPT STU, členom vedenia FCHPT STU a hosťom za účasť na 
zasadnutí a ukončil zasadnutie. 

Overovatelia: 

doc. Ing. Milan Čertík, PhD. 

doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD. 

 prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. 
 predseda AS FCHPT STU 


