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 V poradí siedmy AS fakulty mal svoje úvodné zasadnutie dňa 11. 3. 2008. Vzhľadom 
na zmeny v organizačnej štruktúre FCHPT, pri ktorej na fakulte vzniklo 9 ústavov a tri 
samostatné odelenia, ako aj pokles počtu členov akademickej obce, prijal AS FCHPT STU 
v zmysle zákona o vysokých školách č. 131/2002 na svojom zasadnutí dňa 9.10.2007 nové 
Zásady volieb do akademického senátu FCHPT STU. Tieto zásady určili, že základom 
kreovania zamestnaneckej časti AS FCHPT bude 9 ústavov a tri samostatné oddelenia, ktoré 
pre účely volieb do AS FCHPT vytvoria desiatu organizačnú jednotku a že každá organizačná 
jednotka bude v AS FCHPT zastupovaná dvoma senátormi. Zamestnanecká časť AS FCHPT 
bola preto zredukovaná z 24 na 20 členov a keďže zákon o vysokých školách určuje, aby 
najmenej jednu tretinu jeho členov tvorili študenti, tak veľkosť študentskej časti AS bola 
prijatými zásadami stanovená na 10 členov. V zmysle týchto zásad sa členmi AS FCHPT stali 
20 senátori v zamestnaneckej časti AS riadne zvolení vo voľbách v zamestnaneckej časti 
akademickej obce v dňoch 10. a 11. januára 2008. Študentská časť AS bola prijatými 
zásadami tiež zredukovaná z 12 na 10 senátorov, z ktorých 5 pokračovali v činnosti a ďalší 
5 senátori boli dovolení vo voľbách v študentskej časti akademickej obce v dňoch 
23. januára 2008 (doktorandské štúdium) a 5. a 6. marca 2008 (bakalárske a inžinierske 
štúdium). Nové zloženie AS FCHPT STU v oboch jeho častiach tvorí prílohu č. 1 tejto 
správy. 

 V súlade so Štatútom FCHPT STU a Rokovacím poriadkom AS FCHPT STU vykonal 
novozvolený AS FCHPT voľby nového predsedu AS. Predsedom AS FCHPT bol plénom AS 
zvolený Doc. Ing. Anton Gatial, PhD.. Podpredsedníčkou AS za zamestnaneckú časť sa stala 
Doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. a za podpredsedu AS za študentskú časť bol zvolený 
Bc. Milan Tinák. Ďalej boli zvolení predsedovia pracovných komisií, ktoré budú pracovať 
v akademickom senáte: 
Doc. Ing. Vladimír Lukeš, PhD. - predseda pedagogickej komisie, 
Doc. Ing. Ján Híveš, PhD. - predseda legislatívnej komisie, 
Doc. Ing. Milan Čertík, PhD. - predseda ekonomickej komisie, 
Ing. Eva Smrčková, PhD. - predseda volebnej komisie, 
Doc. Ing. Pavol Hudec, PhD. - zástupca AS FCHPT v Rade VŠ SR. 
Funkciu tajomníčky AS FCHPT v uplynulom roku vykonávala Ing. Barbora Dudášová, ktorá 
mala na starosti prípravu a rozposielanie zapisnice zo zasadnutí AS. Za túto prácu jej 
predsedníctvo AS FCHPT vyslovuje poďakovanie. 



 V priebehu roka došlo k niekoľkým zmenám v zložení študentskej časti AS. 
Ing. Z. Vreckovú a I. Dolejša nahradili zvolení náhradníci Ing. Martin Matis a M. Dobošová. 
V období od marca 2008 do marca 2009 mal AS FCHPT celkom 7 pracovných zasadnutí. 
Každé zasadnutie AS bolo uznášaniaschopné. Ich prehľad a hlavné body rokovania sú 
uvedené chronologicky: 
 
1. zasadnutie AS FCHPT STU dňa  11.3.2008: 

- Voľba predsedu AS 
- Voľba podpredsedu AS, predsedov komisií AS a zástupcu AS v RVŠ 

 
2. zasadnutie AS FCHPT STU dňa  29.4.2008 

- Správa o činnosti a stave FCHPT STU v Bratislave za rok 2007 (mat. č. 2) 
- Návrh rozdelenia finančných prostriedkov (mimo mzdových prostriedkov) na FCHPT 

STU pre rok 2008 (mat. č. 3) 
- Voľba členov komisií AS FCHPT (mat. č. 4) 
- Informácia o výsledkoch volieb študentov do ŠRVŠ 

 
3. zasadnutie AS FCHPT STU dňa  6.5.2008 

- Návrh nového študijného programu na FCHPT STU (mat. č. 5) 
 
4. zasadnutie AS FCHPT STU dňa  17.6.2008 

- Výročná správa o hospodárení FCHPT STU za rok 2007 – hospodársky výsledok za rok 
2007 (mat. č. 6) 

- Informácia o prijímacom konaní na denné, externé a doktorandské štúdium a o ukončení 
štúdia na FCHPT  

- Voľba nového člena VR FCHPT 
 
5. zasadnutie AS FCHPT STU dňa  7.10.2008 

- Informácia o návrhu nového študijného programu na FCHPT STU (mat. č. 7) 
- Aktuálne informácie o dennom, externom a doktorandskom štúdiu na FCHPT STU 

v akademickom roku 2008/2009 
 
6. zasadnutie AS FCHPT STU dňa  25.11.2008 

- Informácia o finančnom stave FCHPT v roku 2008 
- Vedecko-výskumná činnosť FCHPT a informácia o grantovej úspešnosti FCHPT v roku 

2008 (mat. č. 8) 
- Aktuálne otázky v pedagogickej oblasti na FCHPT (mat. č. 9) 

 
7. zasadnutie AS FCHPT STU dňa  3.3.2009 

- Správa o činnosti a stave FCHPT STU v Bratislave za rok 2008 (mat. č. 10) 
- Informácia o činnosti a stave Slovenskej chemickej knižnice  
- Aktualizácia rozvoja FCHPT STU V Bratislave na rok 2009 (mat. č. 11)  
 

 Len niekoľko dní po úvodnom zasadnutí AS FCHPT dekan fakulty predložil AS na 
schválenie úpravu Štatútu FCHPT STU formou Dodatku č. 3 k Štatútu Fakulty chemickej 
a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so žiadosťou 
schváliť ho tak, aby ho bolo možné predložiť do 31.3.2008 na schválenie do AS STU. Úprava 
štatútu FCHPT STU vyplynula z aplikácie novely zákona o vysokých školách 
č. 363/2007 Z.z. z 3.7.2007 a potreby jej zapracovania do štatútov univerzít a fakúlt do 
31.3.2008. Všetky navrhované zmeny v štatúte FCHPT STU boli legislatívno-technického 



charakteru alebo v ňom odstraňovali formálne chyby z minulosti. Vzhľadom na krátkosť času 
ako aj skutočnosť, že navrhované zmeny nemenili princípy štatútu FCHPT, rozhodlo 
predsedníctvo AS FCHPT preložiť v zmysle Rokovacieho poriadku AS FCHPT (čl. 5 ods. 5) 
uvedený Dodatok č. 3 ako celok na korešpondenčné hlasovanie členom AS FCHPT (materiál 
č. 1). Korešpondenčné hlasovanie sa uskutočnilo v dňoch 27. a 28. marca 2008. Hlasovania sa 
zúčastilo 27 členov AS FCHPT (90%), z ktorých najprv všetci hlasujúci členovia AS vyslovili 
súhlas s korešpondenčným hlasovaním o materiáli č. 1 a následne ho všetci aj schválili. 

 Pravidelnými bodmi zasadnutí AS boli kontrola plnenia uznesení, správa o činnosti 
predsedníctva AS a informácie o rokovaní AS STU, RVŠ SR, Vedenia a Kolégia dekana 
FCHPT a VR FCHPT, ako aj otázky na akademických funkcionárov. Činnosť AS FCHPT 
medzi zasadnutiami AS riadilo jeho predsedníctvo, ktoré zasadalo podľa harmonogramu 
zasadnutí obvykle každé dva až tri týždne. Predsedníctvo AS dodržiavalo aj osvedčenú 
zásadu operatívne sa stretávať aj týždeň pred zasadnutím resp. v deň zasadnutia AS FCHPT 
na kontrolu jednotlivých bodov programu zasadnutia. Na mimoriadnom zasadnutí 
predsedníctva AS FCHPT dňa 25.8.2008 predsedníctvo AS v zmysle Rokovacieho poriadku 
AS FCHPT prerokovalo návrh nového bakalárskeho študijného programu a výsledkoch 
následne informovalo AS FCHPT na zasadnutí 7.10.2008 formou materiálu č.7.  

 Vzťah Vedenia FCHPT a AS v uplynulom roku možno hodnotiť ako dobrý. Predseda 
akademického senátu sa pravidelne zúčastňoval na zasadnutiach Vedenia FCHPT, Kolégia 
dekana a Vedeckej rady FCHPT. Podobne členovia Vedenia fakulty sa pravidelne 
zúčastňovali zasadnutí AS. Pri predkladaní materiálov do AS alebo zaraďovaní niektorých 
bodov do programu zasadnutia AS sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí predsedníctva AS, 
kde tieto materiály resp. body programu uviedli a podrobnejšie vysvetlili. Kladne treba 
hodnotiť skutočnosť, že jednotlivé materiály na rokovania AS boli zo strany Vedenia fakulty 
predkladané väčšinou dva týždne pred zasadnutím AS, čo vytváralo dostatočný časový 
priestor na ich prejednanie v komisiách AS a rozposlanie členom AS. Z tohto hľadiska treba 
hodnotiť spoluprácu Vedenia fakulty a AS ako korektnú a konštruktívnu. 

 Podobne treba oceniť aj dobrú a korektnú spoluprácu s fakultnou odborovou 
organizáciou, ktorá má nezastupiteľné miesto na fakulte pri riešení pracovno-právnych otázok 
zamestnancov fakulty a je garantom dodržiavania Kolektívnej zmluvy. Predsedníčka FOO je 
pravidelne prizývaná na zasadnutie AS a predseda senátu sa zúčastňuje fakultných konferencií 
odborovej organizácie. 
 Pri AS FCHPT pracujú štyri komisie a to: 

- pedagogická komisia (PK) 
- legislatívna komisia (LK) 

- ekonomická komisia (EK) 
- volebná komisia (VK) 

Ich predsedovia sú zároveň členmi P-AS. 
 

Pedagogická komisia 
 
 Pedagogická komisia AS FCHPT (PK) pracovala v prvom roku svojej činnosti v 
zložení: doc. RNDr. Vladimír Baláž, PhD., doc. Ing. Eva Benická, PhD., Ing. Eva Hybenová, 
PhD., doc. Ing. Vladimír Lukeš, PhD. (predseda PK), prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc., doc. 
Ing. Michal Čeppan, PhD., PhDr. Veronika Polóniová, Ing. Stanislav Sekretár, PhD. a za 
zoskupenie študentov Jakub Lazorík, Igor Dolejš, Ing. Zuzana Vrecková (do decembra 2008). 

 V uplynulom roku PK veľmi intenzívne spolupracovala s vedením Fakulty pri 
príprave dvoch študijných programov bakalárskeho štúdia, ako aj na riešení aktuálnych 
problémov v pedagogike. Za toto obdobie sa uskutočnili tri pracovné stretnutia a niekoľko 
sérií diskusií realizovaných korešpondenčnou formou. V prípade prípravy bakalárskych 



študijných programov typu 5B (podľa ISCED 97): Výživa – kozmetika – ochrana zdravia 
(máj 2008) a Inžinierstvo chemických a environmentálnych technológií (september 2008) boli 
viaceré pripomienky členov komisie zapracované do konečnej podoby akreditačných spisov. 
Intenzívne diskusie prebiehali najmä v prípade programu Výživa – kozmetika – ochrana 
zdravia, kde PK navrhla doriešiť: 

• Náväznosť predmetov Matematika – Fyzika – Fyzikálna chémia – Koloidika, pretože 
v pôvodnom návrhu sa kopíroval súčasný model rozloženia predmetov bakalárskeho 
štúdia, ktorý sa ukazuje ako nevhodný.  

• Zaradenie predmetov Biológia a Lab. cvičenia z biológie do jedného semestra. 
Zaradenie Biochémie, Základov výživy v 1. ročníku štúdia pred Základmi z 
organickej chémie (2. ročník) bolo tiež kritizované. (Argument bol, že študent musí 
najprv prejsť kurzom organickej chémie a až potom môže študovať - pochopiť 
makromolekuly.)  

• Zmenu názvu predmetu Koloidika. Pôvodný názov nezodpovedal predpokladanej 
úrovni navrhovaného študijného programu. PK navrhla názov predmetu modifikovať, 
napr. ako Základy koloidnej chémie. Študent, ktorý nemá zvládnutú matematiku z 
diferenciálneho počtu, neovláda dobre elektrostatiku a z fyzikálnej chémie si neosvojí 
pojmy termodynamických veličín, v žiadnom prípade nemôže pochopiť a študovať 
Koloidnú chémiu. PK rovnako argumentovala, aby sa aj Analytická chémia zaradila 
pod názvom Vybrané kapitoly z analytickej chémie. 

 Závažnou pripomienkou PK bolo, že študijný odbor má výrazne zredukované počty 
vyučovacích hodín ako aj výmeru základných predmetov, ako sú matematika, fyzika, 
anorganická, organická, fyzikálna a analytická chémia, chemické inžinierstvo. Týmto sa 
výrazne odlišuje od doterajšieho konceptu bakalárskeho štúdia na FChPT STU. Pokiaľ garanti 
inžinierskeho štúdia na FChPT STU, resp. pravidlá pre prijímacie konanie na 2. stupeň 
vysokoškolského štúdia umožnia nastúpiť vyššie spomínaným bakalárom s redukovanými 
vedomosťami a bez exaktného myslenia na doterajšie inžinierske smery a to bez absolvovania 
riadnych prijímacích skúšok na príslušných Oddeleniach zabezpečujúcich vyššie spomínané 
predmety, potom tu vzniká predpoklad výchovy inžinierov dvojakej a výrazne líšiacej sa 
kvality. Na základe tejto skutočnosti PK navrhla, aby pri popise predloženého študijného 
programu bolo uvedené, že absolvent-bakalár môže ísť aj na inžinierske štúdium, ale za 
predpokladu absolvovania skúšok z chýbajúcich základných predmetov. Vyžadované 
vedomosti by mali byť v súlade s požiadavkami uvedenými v novoreštruktualizovaných 
programoch bakalárskeho štúdia pre potravinársky, resp. chemicko-technologický smer. Táto 
podmienka by mala byť súčasťou „ďalších podmienok“, ktoré sú súčasťou podmienok pri 
prijímacích skúškach na inžinierske štúdium. Vzhľadom na tieto skutočnosti by si študent 
programu Výživa – kozmetika – ochrana zdravia mohol mať možnosť sám zvoliť stupeň 
náročnosti týchto predmetov a zapísať si a absolvovať skúšky z vyššie spomínaných 
predmetov už od prvého ročníka a to namiesto predmetov Základy fyzikálnej chémie a pod. 

V mesiacoch október a november prebiehala intenzívna spolupráca medzi Vedením 
fakulty a PK pri riešení aktuálnych problémov v pedagogike. Členovia PK AS vymedzili 
súbor problémov, ktorých úplné alebo čiastočné vyriešenie by zlepšilo mnohé činnosti v 
pedagogickom procese aj v bežnom živote fakulty. Diskusie prebiehali v troch etapách. 
Koncom októbra sa na prvom stretnutí PK formulovali okruhy problémov, ktoré boli 
predbežne prerokované na stretnutí predsedu PK AS s pedagogickými prodekanmi. V druhej 
etape sa uskutočnilo 11. novembra stretnutie členov PK AS s pedagogickými prodekanmi, 
pričom členovia PK boli dopredu písomne informovaní o niektorých stanoviskách Vedenia 
fakulty k pripraveným otázkam. Z posledného zasadnutia PK AS bola formulovaná zápisnica, 



s ktorou boli oboznámení aj ostatní členovia AS FChPT (tretia etapa). Diskutovali sa 
predovšetkým tieto problémy: 

a) Príprava rozvrhu (pedagogickí prodekani aj rozvrhár Dr. Boor poukázali na problémy 
pri tvorbe rozvrhu, prisľúbili však jeho včasnú distribúciu na ústavy v dostatočnom 
predstihu pred začatím semestrálnej výučby). 

b) Zápis (je umožnený aj zápis mimo termínov naplánovaných v študijných programoch. 
Problém spočíva len v dodržaní týchto mimoriadnych termínov zo strany študentov. 
Čisto elektronický zápis však, zatiaľ, naša legislatíva nepovoľuje.) 

c) Odstránenie laboratórnej negramotnosti študentov (Vedenie FChPT kladne reagovalo 
na túto pripomienku a do nového akreditačného spisu ŠP – Chémia, medicínska 
chémia a chemické materiály –zahrnulo výučbu Základov laboratórnej techniky v ZS 
1. ročníka. Uvedený akreditačný spis už bol predložený akreditačnej komisii.) 

d) Zavedenie predmetu „Optimalizácia v ropnom priemysle“ (predmet bol FChPT 
ponúknutý predstaviteľmi Slovnaftu, ako súčasť komplexnej spolupráce Slovnaftu a 
STU. Po schválení vo Vedeckej rade fakulty bol zavedený do študijných plánov 
zimného semestra 1. roč. inžinierskeho štúdia pre všetky chemické ŠP, kde nahradil 
predmet „Marketing“. Predmet prehľadnou formou oboznámil študentov s hlavnými 
činnosťami v reálnom chemickom podniku. Bol veľmi kladne hodnotený 
predstaviteľmi Slovnaftu, aj učiteľmi fakulty, ktorí mali na starosti jeho monitoring.)  

e) Problémy so študijnou literatúrou (Aj na základe požiadaviek PK AS Vedenie FCHPT 
schválilo vydať všetky tituly, ktoré autori predložili Edičnej komisii pre rok 2009. 
V rámci Slovenskej chemickej knižnice intenzívne pokračuje proces digitalizácie 
študijnej literatúry, čo významne zvýši jej dostupnosť pre užívateľov. Podľa 
rozpočtových možností bude vedenie aj naďalej podporovať vydávanie študijnej 
literatúry z vlastných finančných zdrojov a bude výrazne podporovať vydávanie 
titulov zo sponzorských fondov autorov.)  

f) Pretrvávajúce problémy s web stránkou fakulty (Vedenie zamestnalo odborníka na 
tvorbu www stránky a zverilo celú túto problematiku, ako jednu z priorít, do agendy 
jedného z pedagogických prodekanov. Vedenie túto činnosť pravidelne monitoruje a 
hodnotí a sú už badať aj prvé zlepšenia.) 

g) Kritéria pre vyhodnotenie pedagogickej zaťaženosti ústavov (zatiaľ je hodnotená 
podľa kritérií schválených v minulosti AS) nevyhovujú súčasnému stavu. Vedenie 
fakulty navrhlo PK AS, aby pripravila na diskusiu návrhy nových kritérií, ktoré by 
doterajšie hodnotenie optimalizovalo.  

 Záverom možno konštatovať, že všetci členovia PK AS FChPT pristupovali aktívne 
k riešeniu úloh so snahou zaujať svoje stanovisko k najnaliehavejším problémom 
v pedagogickej oblasti a nájsť také riešenia problémov, aby sa dosiahlo ich odstránenie alebo 
aspoň ich redukcia. Toto by však nebolo možno bez úzkej a ústretovej spolupráce s Vedením 
fakulty, najmä s pedagogickými prodekanmi doc. Kovaříkom a doc. Dvoranom. Napriek 
tomu, že mnohé problémy sa nedali hneď vyriešiť, PK sa podarilo naštartovať proces, do 
ktorého by sa mohli aktívne zapojiť aj vedenia jednotlivých ústavov, resp. aj ostatní učitelia, 
ktorým nie je ľahostajná kvalita výučby ako aj úspešnosť štúdia absolventov. 
 

Legislatívna komisia 
 
 Po voľbách do nového zredukovaného AS sa predsedom LK AS stal opäť doc. Ing. 
Ján Híveš, PhD.. Členmi komisie sa stali doc. Ing. Ernest Beinrohr, PhD., Ing. Boris Lakatoš, 
PhD., za študentskú časť AS členmi komisie boli Ivana Mitterpachová a Matej Maťaťa. 
 V zmysle novely zákona o vysokých školách č.363/2007 Z.z.. ktorá platí od 1.9.2007 
boli vysoké školy povinné upraviť svoje vnútorné predpisy v súlade s touto novelou do 



31.3.2008. Na STU to urobil AS STU dňa 18.2.2008. Na základe tejto úpravy dňa 27.3.2008 
a 28.3.2008 sa uskutočnilo korešpondenčné hlasovanie, v ktorom členovia AS FCHPT STU 
schválili Dodatok č.3 k Štatútu FCHPT STU v Bratislave, ktorý implementuje túto úpravu aj 
do štatútu FCHPT STU. Členovia LK prerokovali aj Správu dekana za rok 2008 a svoje 
pripomienky diskutovali na zasadnutí AS. 
 Legislatívna komisia priebežne sledovala plnenie uznesení prijatých na zasadnutiach 
AS FCHPT STU v Bratislave a dohliadala na dodržiavanie legislatívnych noriem na 
zasadnutiach AS a predsedníctva AS FCHPT STU v Bratislave. 
 

Ekonomická komisia 
 
 Ekonomickú komisiu AS FCHPT (EK) počas tohto obdobia viedol jej predseda 
Doc. Ing. Milan Čertík, PhD. Členmi ekonomickej komisie boli Doc. Ing. Miroslav Hutňan, 
PhD., Doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD. a Doc. Ing. Miroslav Bobrík, PhD.. Členmi za 
študentskú časť EK AS FCHPT boli Ing. Peter Ševčík, Bc. Aleš Ház a Milan Jurčo.  

V priebehu hodnoteného obdobia sa činnosť EK sústredila na prerokovanie 
nasledovných materiálov: 

• EK AS FCHPT prerokovala na svojom prvom zasadnutí dňa 22.4.2008 Správu 
o činnosti a stave FCHPT STU za rok 2007. 

• Návrh na rozdelenie finančných prostriedkov (mimo MP) na FCHPT STU na rok 2008. 
Tento návrh bol prerokovaný na stretntutí EK s prodekanom Doc. Židekom, Ing. 
Madudovou a Ing. Rečlovou dňa 28.4.2008 a následne schválený na zasadnutí AS dňa 
29.4.2008 (mat. č. 3). 

• Výročná správa o hospodárení za rok 2007 – hospodársky výsledok za rok 2007. Tento 
materiál (mat. č. 6) bol prerokovaný na stretntutí EK s prodekanom Doc. Židekom, Ing. 
Žúborom a Ing. Madudovou dňa 17.6.2008 a následne schválený na zasadnutí AS dňa 
17.6.2008. 

• EK AS FCHPT prerokovala na zasadnutí dňa 2.3.2009 Správu o činnosti a stave FCHPT 
STU za rok 2008. 

 Členovia EK dali viacero podnetných návrhov k horeuvedeným materiálom 
a odporučili ich na schválenie AS FCHPT. Členovia komisie sa vyjadrovali aj k ďalším 
materiálom prerokovávaným na AS, aj keď gestorom ich schvaľovania nebola EK AS, ale 
svojou náplňou zasahovali do ekonomiky FCHPT STU. 

 Popri prerokovávaní predkladaných materiálov boli na rokovania AS pravidelne 
zaraďované aj problémy týkajúce sa aktuálnych ekonomických a personálnych otázok, ktoré 
mali za cieľ zlepšenie informovanosti akademickej obce o otázkach týkajúcich sa 
rozdeľovania prostriedkov na STU a najmä platových a mzdových náležitostí pracovníkov 
FCHPT STU.  
 

Volebná komisia 
 
 Predseníčkou volebnej komisie v novozvolenom AS sa stala Ing. Eva Smrčková, PhD. 
a jej členmi sú doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD. a za študentskú časť Roman Poláček. 
Komisia alebo jej členovia v tomto období zabezpečovali: 

• Korešpondenčné hlasovanie o Dodatku č. 3 k Štatútu FCHPT STU 
• Schvaľovanie člena Vedeckej rady FCHPT STU:  

na 4. zasadnutí (17. 6. 2008) bol na návrh dekana FCHPT zvolený za člena Vedeckej 
rady FCHPT STU Ing. Roman Karlubík väčšinou hlasov 



 Predseda volebnej komisie sa zúčastňoval na zasadnutiach P-AS, kde sa podieľal na 
príprave stanovísk a materiálov pre zasadnutia AS.  

 
Činnosť zástupcu FCHPT STU v Rade vysokých škôl 

 
 V Rade vysokých škôl Slovenskej republiky – RVŠ je ako zástupca za náš AS FCHPT 
STU od 11.3.2008 Doc. Ing. Pavol Hudec, CSc. (vystriedal prof. Ing. Mariana Komana, 
DrSc), ktorý sa pravidelne zúčastňuje na zasadnutiach tohto orgánu. RVŠ je jedným z troch 
najvyšších orgánov reprezentujúcich vysoké školy najmä v styku s Ministerstvom školstva 
SR. Úlohou tohto zástupcu je aby pri príprave nových predpisov a zákonov hájil záujmy našej 
fakulty resp. STU a informoval náš AS, čo možno konštatovať, že sa aj realizuje. V priebehu 
posledného roka sa uskutočnili tri zasadania RVŠ, na ktorých boli prerokovávané nasledovné 
dôležité materiály a po prediskutovaní boli sformulované pripomienky pre MŠ SR: 

• 6. júna 2008: 
Stanovisko RVŠ k návrhu na odvolanie vymenovanie členov Akreditačnej komisie 
Návrh normatívov na prideľovanie dotácií pre verejné VŠ na rok 2009 
Modernizačný program Slovensko 21 
Operačný program Výskum a vývoj – výzva na predkladanie žiadostí 

• 29. októbra 2008 
Návrh novely zákona o VŠ – pripomienkové konanie 
Návrh Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným VŠ na rok 2009 – 
pripomienkové konanie 
Návrh rozpočtu pre VŠ na rok 2009 – pripomienkové konanie 

• 10. februára 2009 
Návrh Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným VŠ na rok 2009  
Návrh rozpočtu pre verejné VŠ na rok 2009 

 Zasadanie RVŠ prebiehalo vždy za prítomnosti pracovníkov MŠ SR, ktorí 
prezentovali najmä Návrh normatívov pre prideľovanie dotácií pre verejné VŠ na rok 2009 a 
Návrh Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným VŠ na rok 2009. Pripomienky 
a návrhy vyjadrené na zasadnutiach RVŠ boli skôr menej ako viac akceptované a zapracované 
do materiálov MŠ, ktorých sa dotýkali. Bolo to spôsobené aj tým, že jednotlivé pripomienky 
od zástupcov fakúlt – členov RVŠ boli niekedy protichodné. Niektoré pripomienky boli 
akceptované príslušnými orgánmi ďalšími rokovaniami a aktivitou predsedníctva RVŠ. 
Veľmi rozdielne názory medzi zástupcami rôznych VŠ sa prejavili najmä pri návrhu zachovať 
minuloročný pomer výkonu vo vzdelávaní v pedagogike a vo vede na hodnote 70 : 30, keďže 
pre mnohé, najmä netechnické VŠ, by sa plánované zvýšenie podielu vedy na 40% prejavilo 
značným znížením rozpočtu. MŠ nakoniec presadilo kompromisný pomer 65 : 35 s tým, že 
rok 2009 je posledný rok s takouto metodikou rozpisu dotácií, a po akreditácii všetkých 
univerzít a VŠ sa budú dotácie od roku 2010 prideľovať podľa ich individuálneho zaradenia. 
Zápisnice RVŠ sú verejne dostupné na stránke:www.radavs.sk. Zástupca AS v RVŠ 
pravidelne informoval o svojej činnosti na zasadnutiach P-AS ako aj AS FCHPT. 
 
 

Spolupráca zamestnaneckej a študentskej časti AS FCHPT 
 
 Táto spolupráca sa uskutočňovala hlavne prostredníctvom zástupcu študentskej časti 
AS FCHPT Bc. Milana Tináka podpredsedu AS v predsedníctve AS, ale aj stretnutiami 
s členmi študentskej časti AS a ich prácou v jednotlivých komisiách AS. Túto spoluprácu 
možno hodnotiť ako dobrú, čo sa prejavuje aj zodpovedným prístupom študentov-senátorov k 



zasadnutiam AS. Pretrvávajúcou slabou stránkou je pasivita zo strany AO študentov vo 
vzťahu študenti - Vedenie fakulty, resp. študenti - AS. Opäť sa to prejavovalo pri 
zabezpečovaní volieb v rámci ich zoskupenia, ale aj ich účasti a aktivity na stretnutiach 
Vedenia fakulty a AS so študentmi, ktoré boli zamerané na diskusiu o problémoch 
v oblastiach (pedagogická, sociálna a iné), ktoré sa bezprostredne dotýkajú ich života na 
fakulte resp. študentskom domove. 
 

 

Závery a odporúčania: 
 Možno skonštatovať, že AS fakulty sa s úlohami, ktoré pred ním stáli v prvom roku 
jeho pôsobenia, vysporiadal, za čo patrí vysloviť poďakovanie všetkým jeho členom i 
zložkám. V nasledujúcom roku svojho funkčného obdobia ho však čakajú ďalšie dôležité 
úlohy: 

- spolupracovať pri rozbiehaní štúdia na fakulte podľa nových študijných programov 

- naďalej venovať pozornosť otázkam a úlohám, ktoré vyplynú zo zapracovania zmien v 
legislatíve a zo zmien v organizačnej štruktúre fakulty 

- organizačne pripraviť a zabezpečiť voľby členov do ŠR VŠ a v študentskej časti do AS 
STU a AS FCHPT 

 



Príloha č. 1. 
Zloženie Akademického senátu FCHPT STU 
Zamestnanecká časť AS FCHPT: 

č. Ústav Člen AS  Komisia 

  1. analytickej chémie Ernest Beinrohr doc. Ing. PhD. Leg 

  2. analytickej chémie Eva Benická doc. Ing. PhD. Ped 

  3. 
anorganickej chémie, technológie a 
materiálov 

Ján Híveš doc. Ing. PhD. Leg-P 

  4. 
anorganickej chémie, technológie a 
materiálov 

Eva Smrčková Ing. PhD. Vol-P 

  5. biochémie, výživy a ochrany zdravia Eva Hybenová Ing. PhD. Ped 

  6. biochémie, výživy a ochrany zdravia Boris Lakatoš Ing. PhD. Leg 

  7. biotechnológie a potravinárstva Milan Čertík doc. Ing. PhD. Eko-P 

  8. biotechnológie a potravinárstva Stanistav Sekretár Ing. PhD. Ped 
  9. fyzikálnej chémie a chemickej fyziky Anton Gatial doc. Ing. PhD. Pr-AS 

10. fyzikálnej chémie a chemickej fyziky Vladimír Lukeš doc. Ing. PhD. Ped-P 

11. 
chemického a environmentálneho 
inžinierstva 

Miroslav Hutňan doc. Ing. PhD. Eko 

12. 
chemického a environmentálneho 
inžinierstva 

Jozef Markoš prof. Ing. DrSc. Ped 

13. 
informatizácie, automatizácie a 
matematiky 

Monika Bakošová doc. Ing. PhD. pPrS 

14. 
informatizácie, automatizácie a 
matematiky 

Vladimír Baláž doc. RNDr. PhD. Ped 

15. 
organickej chémie, katalýzy a 
petrochémie 

Pavol Hudec doc. Ing. PhD. RVŠ 

16. 
organickej chémie, katalýzy a 
petrochémie 

Magdaléna Štolcová doc. Ing. PhD. Vol 

17. polymérnych materiálov Michal Čeppan doc. Ing. PhD. Ped 

18. polymérnych materiálov Anna Ujhelyiová doc. Ing. PhD. Eko 

19. 
oddelenie jazykov + oddelenie telesnej 
výchovy a športu 

Miroslav Bobrík doc. PhDr. PhD. Eko 

20. 
oddelenie jazykov + oddelenie telesnej 
výchovy a športu 

Veronika Polóniová PhDr. Ped 
 

 

Študentská časť AS FCHPT:  
č.  Člen AS  Komisia 

  1. 1. ročník Ivana Mitterpachová   Leg 

  2. 1. ročník Roman Poláček   Vol 

  3. 2. ročník Milan Jurčo   Eko 

  4. 2. ročník Jakub Lazorík  Ped 

  5. 2. ročník Matej Maťaťa   Leg 

  6. 3. ročník Igor Dolejš   Ped 

  7. 3. ročník Milan Tinák   pPrS 

  8. 4. ročník Aleš Ház   Eko 

  9. doktorand Peter Ševčík  Ing. Eko 

10. doktorand Zuzana Vrecková  Ing. Ped 

 


