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Program: 

1. Otvorenie, prezencia. 

2. Schválenie programu a overovateľov zápisnice. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

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

5. Otázky na akademických funkcionárov. 

6. Prerokovanie a schválenie Návrhu rozdelenia finančných prostriedkov (bez mzdových 
prostriedkov) na FCHPT STU v Bratislave pre rok 2017 FCHPT STU (materiál č. 27-2017). 

7. Prerokovanie a schválenie Návrhu rozdelenia dotačných mzdových finančných 
prostriedkov  na FCHPT STU v Bratislave pre rok 2017 (materiál č. 28-2017). 

8. Prerokovanie a schválenie Správy o činnosti Akademického senátu Fakulty chemickej a 
potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za obdobie od 15. 
marca 2016 do 15. marca 2017 (materiál č. 29-2017). 

9. Rôzne. 

10. Záver. 

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

STU. 
 
Ospravedlnení: doc. Hudec, doc. Vizárová, Bc. Kvasnová, senátor Šimášek, Bc. Utekalová 
 
Neospravedlnení: - 
 
Na začiatku zasadnutia bolo prítomných celkom 21 členov. Zasadnutia sa zúčastnilo celkom 22 
členov.  
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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 prof. Jelemenského, tajomníčku FCHPT STU Ing. Michalovú a predsedníčku odborovej 
organizácie FCHPT STU doc. Rehákovú. Následne skonštatoval, že nemá informáciu o tom, že by 
niektorý zo senátorov prestal byť členom akademickej obce. 

K bodu 2: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš dal hlasovať o schválení overovateľov zápisnice pre toto 
zasadnutie. 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí prof. Milata a Ing. Kaliňák. 
Hlasovania sa zúčastnilo 21 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 21  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
Prof. Lukeš navrhol zaradiť ako bod 5 „Otázky na akademických funkcionárov“. Následne sa spýtal, či 
má niekto protinávrh k takto upravenému programu. Nikto z prítomných nemal k zmene 
pripomienky. Prof. Lukeš dal hlasovať o upravenom programe zasadnutia. 
Hlasovania sa zúčastnilo 21 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 21  proti: 0  zdržal sa: 0 

K bodu 3: 
Prof. Lukeš požiadal doc. Lakatoša, predsedu legislatívnej komisie AS FCHPT STU, aby informoval 
o plnení termínovaných uznesení. 
Doc. Lakatoš skonštatoval, že ku dňu 25. 04. 2017 neboli žiadne termínované uznesenia. 

K bodu 4: 
Prof. Lukeš v rámci tohto bodu informoval prítomných o priebehu ostatných zasadnutí P-AS FCHPT 
STU, AS STU, vedenia FCHPT STU a kolégia dekana a o hlavných tézach týchto zasadnutí. 

K bodu 5: 
Prof. Lukeš otvoril bod „Otázky na akademických funkcionárov“. 
Doc. Dvoranová informovala o výpadkoch internetového pripojenia a problémoch s tým spojených. 
Následne navrhla, aby boli zachované historické zariadenia, a aby z nich bola vytvorená expozícia. 
Prof. Šajbidor odpovedal, že vie o problémoch so switchmi a informoval, že pre účely výmen a oprav 
informačných a komunikačných technológií boli vyčlenené prostriedky. Zároveň skonštatoval, že 
infraštruktúra je v zlom stave a vyžaduje si modernizáciu. Následne dodal, že diskusiu o expozícii 
starých prístrojov otvorí na kolégiu dekana. 
Ing. Kaliňák sa spýtal na nastavenia siete a skonštatoval, že kvôli nedostatku informácií v tomto 
smere nie je schopný efektívne spravovať zariadenia na svojom pracovisku. 
Prof. Šajbidor odpovedal, že navrhne zvolať v tejto veci stretnutie s Ing. Hvolkom. 
Doc. Dvoranová skonštatovala, že pracovníci ústavu sú opakovane žiadaní o adresy zariadení napriek 
tomu, že tieto adresy boli viac krát doručené Ing. Hvolkovi. 
Prof. Lukeš navrhol, aby sa technické problémy siete diskutovali na samostatnom stretnutí 
kompetentných zamestnancov. 
Ing. Švorec sa spýtal, či sú nové informácie k projektu ACCORD. 
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Prof. Šajbidor odpovedal, že sa pripravujú projektové podklady. Zároveň informoval, že podľa 
pôvodného zámeru sa mali prostriedky rozdeliť medzi STU a Univerzitu Komenského v Bratislave. 
Následne dodal, že v súčasnosti sa uvažuje o podpore viacerých univerzít a priblížil zmeny v systéme 
kontroly spojené s takýmto čerpaním projektu. Na záver skonštatoval, že projekt musí byť 
zrealizovaný do roku 2020, inak prepadne. 
Prof. Milata uviedol, že v rámci projektu univerzitných vedeckých parkov (UVP) sa nepodarilo 
zrekonštruovať fakultné laboratória oddelenia organickej chémie v novej budove a spýtal sa, či je 
možnosť laboratória rekonštruovať z tohto projektu. 
Prof. Šajbidor odpovedal, že projekt UVP je už ukončený a táto rekonštrukcia by nemala byť 
realizovaná z rozpočtových prostriedkov. 
Doc. Čertík sa spýtal, či sú nové informácie o plánovanej materskej škole STU a dodal, že zamestnanci 
sa ho pýtajú, kedy by mohli svoje deti do tejto škôlky zapísať. 
Prof. Lukeš uviedol viacero problémov, ktoré musia iniciátori tohto projektu vyriešiť. Zároveň 
skonštatoval, že vzhľadom na fázu, v ktorej sa tento projekt nachádza, nie je zatiaľ známy presný 
termín otvorenia. 
Doc. Čertík sa spýtal, či budú tímy uchádzajúce sa o projekt Horizont 2020 podporené. 
Prof. Šajbidor odpovedal, že podpora bola rektorátom navrhnutá pre tímy, ktoré požiadali o Horizont 
2020 a neboli úspešné. Zároveň doplnil, že vedenie FCHPT STU sa uznieslo na stanovisku, podľa 
ktorého by mal mať dekan právo podporiť aj tie tímy, ktoré o projekt žiadajú. 
Doc. Čertík uviedol, že niektoré tímy peniaze nedostali, aj keď ich mali dostať. 
Prof. Šajbidor odpovedal, že ich môžu dostať až keď bude schválený rozpočet STU, pretože táto 
podpora je jeho súčasťou. 
Prof. Gatial doplnil, že pravidlá o podpore neúspešných žiadateľov určil rektorát, vrátane spôsobu 
výpočtu pridelených prostriedkov. Zároveň potvrdil, že vedenie FCHPT STU sa nestotožňuje s týmito 
pravidlami a navrhne možnosť podporiť aj tímy uchádzajúce sa o projekt. 
Doc. Čertík sa spýtal, či STU neplánuje zakúpiť multilicenciu Acrobat Reader Pro a Endnote. 
Prof. Šajbidor odpovedal, že tento nápad rád podporí, ak získa podporu väčšiny. 
Ing. Švorec sa spýtal, či je účasť študentov na cvičeniach povinná, a či by to nemalo byť niekde 
uvedené. 
Doc. Bakošová odpovedala, že cvičenia sú povinné a vysvetlila, že kredit je vyjadrením prezenčnej 
práce študenta a súčasná zákonná úprava neumožňuje udeliť iba časť kreditov, preto je účasť na 
cvičeniach povinná. 
Ing. Kaliňák skonštatoval, že prijímanie objednávok a fakturácie služieb externým firmám je 
administratívne príliš zložité a spýtal sa, či neexistujú jednoduchšie možnosti. 
Ing. Michalová odpovedala, že sa pokúsi nájsť riešenie. 
Nikto z prítomných nemal v tomto bode ďalšie pripomienky a otázky. 

K bodu 6: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, požiadal dekana FCHPT STU, prof. Šajbidora, aby uviedol 
predkladaný materiál Návrh rozdelenia finančných prostriedkov (bez mzdových prostriedkov) na 
FCHPT STU v Bratislave pre rok 2017 FCHPT STU (materiál č. 27-2017).  a stručne vysvetlil obsah 
a dôvod jeho vzniku. Prof. Šajbidor stručne vysvetlil dôvod predloženia tohto materiálu a stručne 
oboznámil prítomných s jeho obsahom. 
Prof. Lukeš následne požiadal predsedu ekonomickej komisie, doc. Čertíka o stanovisko komisie 
k tomuto materiálu. Doc. Čertík uviedol, že materiál bol prerokovaný na zasadnutí komisie 
a skonštatoval, že komisia navrhuje prijať materiál bez pripomienok. 

Diskusia 
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Doc. Dvoranová sa skonštatovala, že v rámci novej akreditácie sa pre ústav fyzikálnej chémie 
a chemickej fyziky navýšili výkony v bakalárskom a inžinierskom stupni a následne sa spýtala, či sa to 
odzrkadlilo aj v rozpočte. 
Doc. Bakošová odpovedala, že prostriedky boli delené výlučne podľa pedagogických výkonov 
a kapacita doktorandov rozpočet nijako neovplyvnila a výkon ústavu v materiály je informatívny údaj 
pre riaditeľov ústavov. 
Ing. Kaliňák sa spýtal, či by namiesto tretej a štvrtej tabuľky nemohla byť jedna a uviedol, že sú 
rovnaké. Zároveň sa spýtal, či by nemohli byť uvedené sumy v eurách, ktoré idú na ústavy namiesto 
percent. 
Prof. Šajbidor odpovedal, že sa neschvaľujú sumy, ale pravidlá, na základe ktorých sa prostriedky 
delia. Zároveň dodal, že štvrtá tabuľka slúži pre riaditeľov, aby vedeli posúdiť výkony jednotlivých 
oddelení. 

Uznesenie č. 1/7-2017 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje Návrh rozdelenia finančných prostriedkov (bez mzdových 
prostriedkov) na FCHPT STU v Bratislave pre rok 2017 FCHPT STU (materiál č. 27-2017). 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 21 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 21  proti: 0   zdržal sa: 0 

K bodu 7: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, požiadal dekana FCHPT STU, prof. Šajbidora, aby uviedol 
predkladaný materiál Návrh rozdelenia dotačných mzdových finančných prostriedkov  na FCHPT STU v 
Bratislave pre rok 2017 (materiál č. 28-2017).  a stručne vysvetlil obsah a dôvod jeho vzniku. Prof. 
Šajbidor stručne vysvetlil dôvod predloženia tohto materiálu a stručne oboznámil prítomných s jeho 
obsahom. 
Prof. Lukeš následne požiadal predsedu ekonomickej komisie, doc. Čertíka o stanovisko komisie 
k tomuto materiálu. Doc. Čertík uviedol, že materiál bol prerokovaný na zasadnutí komisie 
a skonštatoval, že komisia navrhuje prijať materiál bez pripomienok. 

Diskusia 
Ing. Kaliňák sa spýtal, prečo je pomer tarifných platov a osobných príplatkov iný pre vedecko-
výskumných pracovníkov a pedagogických pracovníkov. 
Prof. Šajbidor odpovedal, že rozdelenie osobných príplatkov je v kompetencií riaditeľov ústavov. 

Uznesenie č. 2/7-2017 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje Návrh rozdelenia dotačných mzdových finančných prostriedkov  
na FCHPT STU v Bratislave pre rok 2017 (materiál č. 28-2017). 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 21 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 21  proti: 0   zdržal sa: 0 

K bodu 8: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, uviedol predkladaný materiál Správu o činnosti Akademického 
senátu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za 
obdobie od 15. marca 2016 do 15. marca 2017 (materiál č. 29-2017), stručne vysvetlil dôvod vzniku 
tohto materiálu a oboznámil prítomných s jeho obsahom. 

Diskusia 
Prof. Gatial pripomenul chyby v materiáli – nesprávne uvedené ústavy niektorých senátorov 
v zozname. 
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Prof. Lukeš sa za chybu ospravedlnil a text opravil. 

Uznesenie č. 3/7-2017 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje Správu o činnosti Akademického senátu Fakulty chemickej a 
potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za obdobie od 15. marca 2016 
do 15. marca 2017 (materiál č. 29-2017). 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 21 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 21  proti: 0   zdržal sa: 0 

K bodu 9: 
Prof. Lukeš otvoril bod „Rôzne“.  Následne informoval o najbližšom plánovanom zasadnutí AS FCHPT 
STU. 
Doc. Reháková v rámci tohto bodu informovala o podpísanej kolektívnej zmluve medzi rektorom 
a univerzitnou odborovou organizáciou dňa 21.03.2017 a v stručnosti informovala o obsahu zmluvy, 
požiadavkách odborovej organizácie a priebehu rokovaní s rektorom. Následne oboznámila 
prítomných so zmenami v rámci otvorenia novej jedálne na FCHPT STU. 
Prof. Lukeš informoval o programe „Učiace sa Slovensko“ a novele vysokoškolského zákona, ktorá 
bola daná na pripomienkovanie počas veľkonočných sviatkov. 
Doc. Reháková doplnila, že novela bola pripomienkovaná aj za STU a odborovú organizáciu STU 
a mnohé pripomienky boli zásadné. 
Prof. Lukeš dodal, že doc. Hudec je práve na zasadnutí RVŠ. 
Senátor Packa uviedol, že Študentská rada vysokých škôl sa uzniesla pripomienkovať novelu 
pomocou konsenzu s ostatnými organizáciami. 

K bodu 10: 
Prof. Lukeš na záver zasadnutia poďakoval prítomným členom AS FCHPT STU, členom vedenia FCHPT 
STU a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. 
 

Overovatelia: 

prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. 

Ing. Michal Kaliňák, PhD. 

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


