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Program: 
1. Otvorenie zasadnutia, prezencia. 

2. Schválenie programu a overovateľov zápisnice. 

3. Úvodné informácie k zasadnutiu a k funkčnosti senátu.  

4. Kontrola plnenia uznesení – informácia k priebehu volieb do AS STU, doplňujúcich volieb 

do AS FCHPT STU – študenti Bc. a Ing. štúdia. 

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

dekana FCHPT STU, VR FCHPT STU. 

6. Voľba zástupcu v Rade vysokých škôl za FCHPT STU na funkčné obdobie 1. jún 2019 až 31. 

máj 2023. 

7. Prerokovanie a schválenie Návrhu rozdelenia dotačných mzdových prostriedkov na Fakulte 

chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave na rok 2019 (mat. č. 78-2019).  

8. Prerokovanie a schválenie Návrhu rozdelenia dotačných prostriedkov (bez mzdových 

prostriedkov) na FCHPT STU v Bratislave pre rok 2019 (mat. č. 79-2019). 

9. Prerokovanie a schválenie Transformácie obsadenia systemizovaných miest na FCHPT STU 

v zmysle novely zákona č. 318/2018 Z. z. zo dňa 23. 10. 2018 (mat. č. 80-2019). 

10. Otázky na akademických funkcionárov. 

11. Rôzne. 

12. Záver. 

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

STU. 
Ospravedlnení: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.; doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.; Bc. Viktória Malotová, 

Bc. Dávid Packa, Vselovod Piddenezhnyy 
 
Neospravedlnení: - 
 
Na zasadnutí bolo prítomných celkom 22 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. Gatiala, prodekanov FCHPT STU doc. Lakatoša, doc. 
Rehákovú a prof. Polakoviča. Ďalej privítal tajomníčku FCHPT STU Ing. Michalovú a doc. Berkeša.  

K bodu 2: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš uviedol návrhy na overovateľov zápisnice:  
prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc. a Ing. Ladislav Staruch, PhD.  
 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 21 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 21  proti: 0  zdržali sa: 0 
  
Na zasadnutie prišiel prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. Počet členov AS FCHPT STU sa zvýšil na 22. 
 
Prof. Lukeš  sa spýtal, či má niekto doplňujúci návrh k programu rokovania. Nikto z prítomných nemal 
k zmene pripomienky ani žiaden protinávrh. Prof. Lukeš dal hlasovať o programe zasadnutia. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 22 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 22  proti: 0  zdržali sa: 0 

K bodu 3: 
Prof. Lukeš informoval prítomných členov o funkčnosti senátu a skonštatoval, že nemá informáciu 
o tom, že by niektorý zo senátorov prestal byť členom akademickej obce. AS FCHPT STU je funkčný a 
vzhľadom na počet prítomných členov uznášaniaschopný. 

K bodu 4: 
Prof. Lukeš požiadal Ing. Čirku, predsedu legislatívnej komisie AS FCHPT STU, aby informoval o plnení 
termínovaných uznesení. 
Ing. Čirka skonštatoval, že ku dňu 30. 04. 2019 neboli žiadne termínované uznesenia. 
 
Prof. Lukeš informoval o plánovanom priebehu Volieb do AS STU, doplňujúcich volieb študentov 
Bc. a Ing. Štúdia do AS FCHPT STU.  
Pre voľby kandidáta na člena AS STU boli návrhy kandidátov vyhodnotené a zverejnené na webovej 
stránke fakulty. Navrhnutých bolo 9 kandidátov zo zamestnaneckej časti a traja kandidáti za 
študentskú časť. V študentskej časti AS STU bude mať fakulta jedného náhradníka. 
V súvislosti s doplňujúcimi voľbami do študentskej časti AS FCHPT STU prof. Lukeš uviedol, že boli za 
volebný obvod Bc. a Ing. Štúdium navrhnutí traja kandidáti. Traja študenti sa vzdajú mandátu alebo 
prestanú byť členmi akademickej obce, pričom traja nastúpia ako členovia AS FCHPT STU, čiže za 
študentskú časť nebude mať AS FHCPT STU žiadneho náhradníka.  
Zároveň predseda AS FCHPT STU zdôraznil, že v dňoch 6-7. mája 2019 prebehnú všetky spomenuté 
typy volieb (Voľby do AS STU-študenti aj zamestnanci, doplňujúce voľby do AS FCHPT STU za Bc. a Ing. 
štúdium). Poprosil senátorov za zamestnaneckú časť, aby upovedomili členov akademickej obce- 
učiteľov aj vedeckovýskumných pracovníkov, že voľby prebehnú v senátnej miestnosti na dekanáte od 
11:00 do 14:00 hod. oba volebné dni. Študenti budú mať vyhradený priestor pre voľby v miestnosti 
Študentského parlamentu v dňoch 6-7. mája 2019 od 10:00 do 12:00 hod. Upozornil členovej Volebnej 
komisie, aby zápisnice a formuláre boli správne podpísané a aby všetky materiály boli vydané v troch 
kópiách. 
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K bodu 5: 
Prof. Lukeš uviedol informácie z predchádzajúcich zasadnutí AS STU, kde sa diskutovala úspešná 
kontrola Vedeckého parku, projekt ACCORD a elektronické výplatné pásky. Informoval, že odbory sa 
budú musieť vyjadriť aj k otázke zamietnutia rekonštrukcie dvora, pretože na miestach, kde sú 
dislokovaní lekári sa má vystavať študentské centrum STU. Týmto lekárom je preto nutné ponúknuť 
nové priestory pre zabezpečenie ich práce. Prof. Lukeš uviedol, že prebehla komunikácia medzi 
rektorátom a lekármi a univerzita ponúkla náhradné priestory lekárom na Mýtnej a Vazovovej ulici. 
FCHPT STU zamietla poskytnutie priestorov pre tieto účely. Na tomto zasadnutí boli schválení aj 
členovia Vedeckej rady STU. Prerokovali sa zásady tvorby pre oceňovanie špičkových tímov na STU 
a oceňovanie za publikačnú činnosť, bol schválený rozpočet STU a prebehla voľba do Rady VŠ za STU.   
Na zasadnutí Vedenia FCHPT STU sa prerokovali materiály, ktoré sa budú ďalej prerokovávať 
a schvaľovať na tomto zasadnutí AS FCHPT STU, Výročná správa o hospodárení fakulty a štatistiky 
ohľadom počtov prihlášok. 
 
K bodu 6: 
Prof. Lukeš uviedol, že na poslednom zasadnutí AS FCHPT STU prebehla diskusia ohľadom návrhov na 
zástupcu v Rade vysokých škôl za FCHPT STU na funkčné obdobie 1. jún 2019 až 31. máj 2023. Senátori 
mali možnosť poskytnúť vhodné návrhy kandidátov. Prof. Lukeš skonštatoval, že Predsedníctvo AS do 
dnešného dňa nedostalo ďalší návrh okrem doc. Pavla Hudeca na zástupcu v Rade VŠ za FCHPT STU.  
Prof. Lukeš otvoril diskusiu v zmysle poskytnutia priestoru na ďalšie návrhy.  
 
Diskusia: 
Doc. Pavol Hudec povedal, že v zmysle štatútu Rady VŠ, člen, ktorý je zvolený do Rady VŠ nie je 
obmedzený ani vekom, ani členstvom v AS.  
 
Prof. Lukeš zahájil voľby zástupcu v Rade vysokých škôl za FCHPT STU na funkčné obdobie 1. jún 2019 
až 31. máj 2023 do Rady VŠ. Poprosil doc. Takáča ako člena Volebnej komisie o organizáciu hlasovania. 
Doc. Takáč oboznámil členov AS FCHPT STU o spôsobe hlasovania a vysvetlil ako správne vyplniť platný 
hlasovací lístok. 
 
Doc. Takáč po prebehnutí voľby zástupcu v Rade vysokých škôl za FCHPT STU na funkčné obdobie 
1. jún 2019 až 31. máj  2023 skonštatoval, že odovzdaných bolo 22 hlasovacích lístkov, pričom 2 z nich 
boli úplne prázdne a teda neplatné a 20 senátorov odovzdalo platný hlasovací lístok. 
 
Návrhy na člena do Rady VŠ: 
doc. Ing. Pavol Hudec, CSc.   za: 20 platných hlasov 
 
Týmto sa doc. Ing. Pavol Hudec stal platným zástupcom v Rade vysokých škôl za FCHPT STU na funkčné 
obdobie 1. jún 2019 až 31. máj 2023. 
 
K bodu 7: 
Prof. Lukeš poprosil prof. Gatiala o uvedenie materiálu Návrh rozdelenia mzdových dotačných 
prostriedkov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave na rok 2019 
(materiál č. 78-2019).  
Dekan fakulty, prof. Gatial uviedol daný materiál a popísal rozdelenie mzdových prostriedkov pre rok 
2019 v jednotlivých položkách. Návrh rozdelenia mzdových prostriedkov bol koncipovaný tak, že za 
základ výpočtu sa zobrala situácia už po 10 percentnom zvýšení tarifných platov. 
 
Prof. Lukeš požiadal zástupcu Ekonomickej komisie o vyjadrenie postoja k danému materiálu 
a uvedenie prípadných pripomienok. 
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Doc. Čertík uviedol, že k diskutovanému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky a navrhujú, aby 
bol materiál schválený bez akýchkoľvek výrazných zmien.  
 
Diskusia: 
Ing. Kaliňák sa opýtal, na základe čoho sa určujú percentuálne výdavky, uvádzané v článku I. 
prerokovávaného materiálu, pretože oproti minulému roku 2018 sa zmenili.  
Prof. Gatial odpovedal, že percentuálne čiastky sú vypočítané z celkového mzdového fondu (CMF) t.j. 
v súčte zamestnaneckého mzdového fondu a doktorandov a sú to údaje z posledného stĺpca tab. 1.  
Ing. Kaliňák sa opýtal, podľa čoho sa určujú osobné príplatky zamestnancom dekanátu a Slovenskej 
chemickej knižnice (SCHK).  
Prof. Gatial uviedol, že to vychádza z predchádzajúcich rozdelení rozpočtu, pričom sa osobné príplatky 
menia úmerne zvyšovaniu/znižovaniu rozpočtu. Neexistuje všeobecné pravidlo na delenie osobných 
príplatkov pre týchto zamestnancov, ako to funguje napr. na ústavoch.  
Ing. Kaliňák dodal, že pracovníci centrálnych laboratórií alebo zamestnanci na Oddelení telesnej 
výchovy a športu nevedia ovplyvniť svoje výkony a teda výšku osobných príplatkov. Z toho môžu plynúť 
oveľa menšie osobné príplatky v porovnaní so zamestnancami dekanátu fakulty.  
Dekan fakulty, prof. Gatial, skonštatoval, že osobné príplatky sú uvedené v rámci celého rozdelenia 
rozpočtu v percentách, ktoré záležia aj od počtu zamestnancov v danej oblasti na fakulte 
(zamestnancov dekanátu a SCHK je spolu vyše 100 a na CL a Oddelení telesnej výchovy a športu je ich 
menej). Obe tieto oddelenia môžu ovplyvniť svoje pedagogické výkony a CL aj svoje vedecké výkony. 
Nikto z prítomných nemal ďalšie otázky. 
Prof. Lukeš uzatvoril diskusiu. 
 

Uznesenie č. 1/18-2019 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje materiál Návrh rozdelenia mzdových dotačných prostriedkov na 
Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave na rok 2019 (materiál č. 78-2019). 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 22 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 22  proti: 0   zdržali sa: 0 
 
K bodu 8: 
Prof. Lukeš poprosil prof. Gatiala o uvedenie materiálu Návrh rozdelenia dotačných prostriedkov (bez 
mzdových prostriedkov) na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pre rok 
2019 (materiál č. 79-2019).  
Dekan fakulty, prof. Gatial, uviedol daný materiál a popísal rozdelenie dotačných prostriedkov pre rok 
2019 (bez mzdových prostriedkov) v jednotlivých položkách. Dekan fakulty opísal tabuľky v prílohe, 
ktoré pojednávali o dotačných prostriedkoch a ich porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym rokom 
2018. Významným problémom sa stal finančný deficit FCHPT STU 457 tisíc eur oproti minulému 
kalendárnemu roku 2018, ktorý sa prejavil aj na zmene rozdelenia rozpočtu.  Problém môže nastať 
s dofinancovaním služieb fakulty (napr. energia, ktorá predstavuje ročne náklady až 850 tisíc eur).  
Prof. Lukeš požiadal zástupcu Ekonomickej komisie o vyjadrenie postoja k danému materiálu 
a uvedenie prípadných pripomienok. 
Doc. Čertík uviedol, že k diskutovanému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky a navrhujú, aby 
bol materiál schválený bez akýchkoľvek výrazných zmien.  
 
Diskusia: 
Ing. Kaliňák sa opýtal čo predstavuje položka „za prenájom celofakultných zariadení“ spomenutá 
v materiáli na strane 2. 
Ing. Michalová uviedla, že táto položka v rozpočte predstavuje napríklad prenájom kontajnerov. Tento 
bod automaticky neznamená, že fakulta má v prenájme nejaké zariadenia. 
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Ing. Kaliňák sa informoval, či fakulta disponuje patentovým zástupcom alebo právnikom, keďže táto 
položka vystupuje v rozdelení rozpočtu. 
Prof. Gatial odpovedal, že fakulta nemá najatého právnika, ale keby potrebovala tak má možnosť si 
právnika alebo inú službu najať. 
Nikto z prítomných senátorov nemal žiadne ďalšie otázky. 
Prof. Lukeš uzatvoril diskusiu k danému materiálu. 

Uznesenie č. 2/18-2019 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje materiál Návrh rozdelenia dotačných prostriedkov (bez mzdových 
prostriedkov) na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pre rok 2019 
(materiál č. 79-2019). 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 22 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 22  proti: 0   zdržali sa: 0 
 
K bodu 9: 
Predseda AS FCHPT STU poprosil prof. Gatiala o uvedenie materiálu Transformácia obsadenia 
systemizovaných miest na FCHPT STU v zmysle novely zákona č. 318/2018 Z. z. zo dňa 23. 10. 2018 
(materiál 80-2019).  
Prof. Gatial uviedol materiál, pričom konštatoval, že tento materiál je technického charakteru 
a predstavuje len zmenu tabuľky tarifných platov. V rámci prvých šiestich tried došlo k zlúčeniu vždy 
dvoch stupňov tried (1 + 2, 3 + 4, 5 + 6), pričom sa vytvorili tri nové triedy tarifných platov. Pôvodné 
triedy 7 až 14 sa zmenili na triedy 4 až 11. Celkom sa vytvorilo 11 tried tarifných platov. Ide teda len 
o preklasifikovanie tabuľky tarifných platov.  
 
Doc. Čertík zhodnotil ako zástupca komisie, že tento materiál nebol predmetom zasadnutia 
Ekonomickej komisie vzhľadom na technický charakter materiálu a navrhuje ho prijať bez pripomienok.  
 
Diskusia: 
Prof. Lukeš otvoril diskusiu. 
Nikto z prítomných nemal žiadne otázky. 
 

Uznesenie č. 3/18-2019 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje materiál Transformácia obsadenia systemizovaných miest na 
FCHPT STU v zmysle novely zákona č. 318/2018 Z. z. zo dňa 23. 10. 2018 (materiál 80-2019). 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 22 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 22  proti: 0   zdržali sa: 0 
 
K bodu 10: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš otvoril bod Otázky na akademických funkcionárov. 
 
Diskusia: 
Ing. Kaliňák sa uviedol v súvislosti s využívaním energií, že teplota teplej úžitkovej vody nespĺňa kritériá 
normy, ktoré sú kladené na teplú vodu. Teplá voda tečúca z vodovodného kohútika by mala mať 
teplotu minimálne 55 °C. Je to najmä kvôli baktériám, ktoré nepriaznivo pôsobia na zdravie človeka a 
je potrebné pravidelne vykonávať kontroly stavu vody alebo v periodických intervaloch zvýšiť teplotu 
na viac ako 70 °C. Apeloval na zvýšenú pozornosť, ktorá by sa mala venovať kvalite vody v potrubí. 
Ing. Michalová povedala, že v súvislosti s pripravovanou rekonštrukciou sa tento problém v Starej 
budove nebude zatiaľ riešiť výmenou potrubí, ale uvíta akúkoľvek pomoc od chemikov z hľadiska 
analýzy vody a na základe odborného poradenstva budú tieto kontroly vykonávať.  
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Doc. Dvoranová sa informovala, či funguje bezdrôtové internetové pripojenie fchpt. 
Doc. Hudec odpovedal, že jemu sieť funguje.  
Prof. Lukeš uzavrel diskusiu. 
 
K bodu 11: 
Prof. Lukeš otvoril bod Rôzne. 
Následne pripomenul zasadnutie Predsedníctva AS FCHPT STU 7. mája 2019 o 9:00 hod. a plánované 
zasadnutie AS FCHPT STU dňa 21. mája 2019. 
Prof. Gatial, dekan FCHPT STU,  informoval, že rozdelenie rozpočtu sa oneskorilo, pretože rektor 
pôvodne  vyčlenil 1,6 milióna eur , kde 600 tisíc malo ísť na publikačnú činnosť, ale fakulty STU s týmto 
návrhom nesúhlasili. Preto sa milión eur vrátilo do rozpočtu a zvyšných 600 tisíc sa rozdelí na polovicu 
medzi špičkové tímy STU a ocenenie publikačnej činnosti.   
 
K tomuto bodu už neboli žiadne otázky. 
 
Prof. Lukeš na záver zasadnutia poďakoval prítomným členom AS FCHPT STU, členom vedenia FCHPT 
STU a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. 

Overili: 
 
 
 
 
 
prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.              Ing. Ladislav Staruch, PhD. 
 
 
 
 
  
 
prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. 
predseda AS FCHPT STU 


