
Zápisnica 18/2021 
zo zasadnutia Kolégia dekana Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU 

zo dňa 15. júna 2021 o 14:00 hod. 
 
 
Zasadnutie sa uskutočnilo dištančne formou videokonferencie. 
 
Prítomní členovia Kolégia dekana FCHPT STU v Bratislave: 
doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD. (zast. prof. Ing. Ivana Špánika, DrSc.); prof. Ing. Ján Híveš, PhD.; 
prof. Ing. Albert Breier, DrSc.; prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD.; prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.; doc. Ing. 
Michal Kvasnica, PhD.; prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.; prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.; prof. Ing. Ivan 
Hudec, PhD.; prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.; prof. Ing. Milan Polakovič, PhD.; doc. Ing. Milena Reháková, 
PhD.; prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.; doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.; prof. Ing. Juma Haydary, PhD. (zast. 
prof. Ing. Ľudovíta Jelemenského, DrSc.); prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.; doc. Ing. Dušan Berkeš, PhD.; 
Ing. Michal Kaliňák, PhD.; Mgr. Robin Pělucha, PhD.; Mgr. Ladislava Ivančová, PhD.; Ing. Jozef Dzivák 
Neprítomný: Ing. Martin Grančay, PhD. 
 

PROGRAM: 
1. Aktuálne otázky a úlohy v súvislosti s COVID-19 a trvaním mimoriadnej situácie a núdzového 

stavu na STU a na FCHPT (dekan, prodekani, tajomník FCHPT) 
2. Informácia o výsledkoch 1. kola prijímacieho konania na Bc. štúdium na FCHPT pre ak. rok 

2021/2022 (Reháková) 
3. Informácia o počte prihlásených na Ing. a PhD. štúdium na FCHPT STU pre ak. rok 2021/2022 

(Reháková) 
4. Návrh rozdelenia dotačných mzdových prostriedkov na FCHPT STU na rok 2021 (Gatial) 
5. Návrh rozdelenia dotačných prostriedkov (bez mzdových prostriedkov) na FCHPT STU pre rok 

2021 (Gatial) 
6. Rozličné 

 aktuálne informácie o projekte ACCORD (Lakatoš, Grančay, Gatial) 
 aktuálne informácie z pedagogickej oblasti (Reháková) 
 priebežná informácia o stave prípravy novej akreditácie na FCHPT a na STU (Polakovič, 

Reháková) 
 

Dekan fakulty prof. Gatial otvoril zasadnutie Kolégia dekana FCHPT STU v Bratislave. 
 
Bod 1. Aktuálne otázky a úlohy v súvislosti s COVID-19 a trvaním mimoriadnej situácie a núdzového 
stavu na STU a na FCHPT 
Dekan fakulty prof. Gatial informoval, že epidemická situácia na STU v Bratislave je priaznivá. Krízový 
štáb STU vypracoval usmernenia pre promócie, resp. hromadné podujatia. Rokuje sa s UK v Bratislave 
o možnostiach ubytovania študentov na internátoch v akademickom roku 2021/2022. Upozornil, že 
fakultný semafor je nastavený na žltú fázu, t.j. práca na fakulte sa už vyžaduje prezenčná. V novej 
budove schvaľuje prácu z domu dekan; v starej budove rozhoduje o práci z domu z dôvodu 
rekonštrukcie budovy a s ňou spojených obmedzení riaditeľ ústavu. 
Prof. Breier sa zaujímal, či bude možné obhajoby doktorandských dizertačných prác organizovať 
prezenčne. Prodekanka doc. Reháková ho informovala, že áno, ak nepríde k radikálnemu zhoršeniu 
epidemickej situácie. Dekan fakulty prof. Gatial informoval, že v miestnosti č. 154 bol inštalovaný 



videokonferenčný systém, ktorý umožňuje v prípade potreby aj prezenčno-dištančné obhajoby, resp. 
iné zasadnutia. 
 
Bod 2. Informácia o výsledkoch 1. kola prijímacieho konania na Bc. štúdium na FCHPT pre ak. rok 
2021/2022 
Prodekanka doc. Reháková informovala o počte uchádzačov na bakalárske štúdium v ak. roku 
2021/2022 a jeho členení na študijné programy. V porovnaní s ak. rokom 2020/2021 prišlo k miernemu 
nárastu počtu prihlášok na štúdium. Vzhľadom na relatívne nízky počet uchádzačov o štúdium 
v anglickom jazyku na niektoré programy vyzvala prof. Rosenberga a doc. Kvasnicu o predbežné 
vyjadrenie k realizovateľnosti týchto programov. Doc. Kvasnica prisľúbil otvorenie študijného 
programu aj pre 1 študenta, kým prof. Rosenberg odložil rozhodnutie na neskôr v závislosti od 
konkrétneho počtu a od vývoja rekonštrukcie starej budovy. 
 
Bod 3. Informácia o počte prihlásených na Ing. a PhD. štúdium na FCHPT STU pre ak. rok 2021/2022 
Prodekanka doc. Reháková prezentovala aktuálne údaje o počte prihlásených na Ing. štúdium na 
FCHPT STU pre ak. rok 2021/2022. Počty sú v porovnaní s predchádzajúcim akademickým rokom 
mierne vyššie, vrátane počtu uchádzačov o inžinierske študijné programy v anglickom jazyku. 
Informovala aj o skladbe externých uchádzačov z iných študijných programov.  
Prof. Hudec sa informoval o termíne definitívneho uzavretia prijímacieho konania, t. j. o dátume zápisu 
študentov na konkrétne študijné programy. Prodekanka doc. Reháková informovala, že dátum zaslania 
e-návratky je 19.7., následne na to (1-2 dni) budú študenti zapísaní. Prof. Valíka zaujímali počty 
prihlásených na študijný program POVYKO z iných univerzít. 
Prodekanka doc. Reháková prezentovala aktuálne údaje o počte prihlásených na PhD. štúdium na 
FCHPT STU pre ak. rok 2021/2022. Počet je o 10 vyšší ako minulý rok. Zaznamenaný bol predovšetkým 
nárast počtu uchádzačov o štúdium na EVI. Bude otvorené aj 2. kolo prijímacieho konania na 
doktorandské štúdium, a to výlučne pre dennú a externú formu štúdia na EVI a pre študijné programy 
v anglickom jazyku.  
Prodekan prof. Drtil doplnil, že na mobilitu na FCHPT STU sa ku dnešnému dňu hlási 35 uchádzačov. 
 
Bod 4. Návrh rozdelenia dotačných mzdových prostriedkov na FCHPT STU na rok 2021 
Prerokovaný zároveň s bodom 5. 
 
Bod 5. Návrh rozdelenia dotačných prostriedkov (bez mzdových prostriedkov) na FCHPT STU pre rok 
2021 
Dekan fakulty prof. Gatial detailne prezentoval návrh rozpočtu FCHPT STU nadväzujúci na rozpočet 
STU, ktorý už bol schválený Akademickým senátom STU v Bratislave, vrátane plánovaného rozdelenia 
dotačných mzdových prostriedkov na jednotlivé organizačné zložky FCHPT STU. 
Prof. Hudeca zaujímal spôsob výpočtu objemu financií na osobné príplatky. Dekan fakulty prof. Gatial 
vysvetlil, že pri rozdelení financií na osobné príplatky na ústavy ide o celkovú sumu pre pedagogických 
aj vedeckovýskumných pracovníkov ústavu spolu, ktorá sa prideľuje na jednotlivé ústavy a samostatné 
oddelenia z celkovej sumy vyčlenenej na fakulte na osobné príplatky ústavov a samostatných oddelení 
z aktuálneho prideleného rozpočtu fakulte v danom roku. Rozdelenie tejto celkovej sumy na ústavy 
a samostatné oddelenia  je podľa pravidiel schválených v akademickom senáte fakulty a následne je 
v právomoci riaditeľa ako ich rozdelí medzi pedagogických a vedeckovýskumných pracovníkov ústavu. 
Rozdelenie osobných príplatkov na pedagogiku a vedu a výskum je potrebné iba na začiatku pri výpočte 
ich aktuálneho objemu na fakulte, ktorý je daný súčtom aktuálnych osobných príplatkov 



pedagogických a vedeckovýskumných pracovníkov. Zaujímal sa aj o počet pracovníkov na dekanáte a 
SCHK. Doc. Kvasnica požadoval objasniť a dekan fakulty vysvetlil dôvod úvahy vedenia fakulty na 
zníženie výšky finančných prostriedkov pridelených na tovary a služby (primárne určené na 
pedagogiku) na jednotlivé ústavy, ku ktorému však nedochádza. Zároveň sa spýtal, ako plánuje fakulta 
oceňovať najlepších pracovníkov, keďže rektorátny fond pre špičkové publikácie končí. Podľa dekana 
fakulty sú na fakulte najlepšie publikácie zvýhodňované koeficientom už pri tvorbe rozpočtu, čo ústavu 
prináša vyšší rozpočet na osobné príplatky ako aj na tovary a služby. V prípade, že však bude zo strany 
riaditeľov záujem o ďalšie oceňovanie najlepších publikácií na celofakultnej úrovni, môže sa fakulta 
zamyslieť aj nad vytvorením špeciálneho fondu na tento účel, čo ale napr. prof. Breier z dôvodu 
pandemickej finančnej situácie štátu nevidí realisticky. V takom prípade sa ale bude treba zamyslieť 
nad precíznejšou definíciou najlepšej publikácie. Prof. Rosenberg navrhol do budúcnosti začať pri 
tvorbe rozpočtu zohľadňovať výkon na pracovníka a prideľovať nové pracovné miesta iba 
najvýkonnejším pracoviskám; dekan fakulty upozornil, že to de facto znamená reštrukturalizáciu 
fakulty, ktorú nemožno spraviť jednoduchým rozhodnutím vedenia. Takúto diskusiu však zrejme bude 
nutné otvoriť. Prodekan prof. Drtil na záver skonštatoval, že rozpočet je v porovnaní s očakávaniami a 
obavami viac ako dobrý. 
Uznesenie 18.1: Kolégium dekana vzalo návrh rozpočtu na vedomie a odporučilo jeho predloženie na 
zasadnutie AS FCHPT STU v Bratislave.  

 

Bod 6. Rozličné 

 Prodekan doc. Lakatoš podal aktuálne informácie o vývoji rekonštrukcie starej budovy. 
Momentálne prebieha pasportizácia, preberanie jednotlivých poschodí a začína sa 
s demontážou a búracími prácami. Každý štvrtok o 10:00 hod. sa koná kontrolný deň. 
Prezentoval harmonogram plánovaných prác na najbližšie obdobie. Oznámil, že príde 
k uzatvoreniu hlavného vchodu do starej budovy, pričom možnosť zásobovania héliom resp. 
dusíkom cezeň zostane zachovaná pre určených ľudí za presne stanovených podmienok. Prof. 
Híveš informoval o priebehu pasportizácie na ich ústave a problémoch s dokumentáciou. Prof. 
Breier sa zaujímal o práce na stúpačkách na 7. poschodí. Prof. Valík sa informoval o konkrétnych 
záležitostiach týkajúcich sa jeho ústavu. 

 Prodekanka doc. Reháková informovala o inžinierskych promóciách. 
 Prodekanka doc. Reháková upozornila členov kolégia na povinnosť kontroly záverečných prác 

písaných v anglickom jazyku v systéme Turnitin v súlade s novým metodickým usmernením 
k štátnym skúškam. Prof. Híveš na základe vlastnej skúsenosti vyjadril sklamanie s fungovaním 
systému. Prof. Breier, prof. Hudec a prof. Rapta tiež zhodnotili, že systém je zle nastavený a 
generuje vysoké zhody, ktoré však nie sú relevantné. 

 Prodekanka doc. Reháková informovala o konaní letnej školy chemikov v termíne 4.-16.7.2021 
a vyzvala členov kolégia na jej materiálnu a organizačnú podporu. 

 Prodekanka doc. Reháková informovala o konaní letnej školy laboratórnych cvičení v termíne 
30.8.-10.9.2021 a prezentovala jej plánované špecifiká. Prof. Milata pripomenul nutnosť 
zabezpečiť školenie BOZP. Prodekanka doc. Reháková požiadala členov kolégia dekana 
participujúcich na letnej škole, aby jej do konca týždňa zaslali zoznam plánovaných prác 
(sylabus), aby mohla jednotlivé časti letnej školy zaviesť do AIS ako nové predmety. 
Uznesenie 18.2: Kolégium dekana schválilo konanie letnej školy laboratórnych cvičení. 
Úloha 18.1: Zodpovední pracovníci pošlú prodekanke doc. Rehákovej do piatka 18.6.2021 
zoznam plánovaných prác na letnej škole laboratórnych cvičení. 



 Prodekanka doc. Reháková prezentovala návrh koncepcie rozvrhu na zimný semester 2021/2022 
založený z dôvodu možného pokračovania pandémie na dvoch blokoch – 4-týždňovom bloku 
laboratórnych cvičení a 9-týždňovom bloku prednášok a seminárov. Z dôvodu rekonštrukcie 
starej budovy navrhla – bez ohľadu na pandemickú situáciu – aby sa prednášky v ZS 2021/2022 
konali výlučne dištančnou formou. Doc. Kvasnica, Dr. Kaliňák a prof. Milata tento návrh 
podporili. Dr. Kaliňák sa informoval o dostupnosti internátov a rýchlosti internetového 
pripojenia na nich. Doc. Hrouzková by za ÚACH na inžinierskom štúdiu uvítala prezenčné 
prednášky. Skonštatovala tiež, že blok laboratórnych cvičení pred blokom prednášok a 
seminárov sa ÚACH v minulosti neosvedčil a preferujú v prípade negatívneho vývoja 
pandemickej situácie dištančné laboratórne cvičenia. Prof. Hudec rovnako upozornil na ťažkosti 
spojené s 4-týždňovým blokom laboratórnych cvičení, predovšetkým v pre študentov nových 
predmetoch, ku ktorým ešte nemajú dostatočné teoretické vedomosti; navrhol skôr model 
2+9+2. Vyslovil požiadavku, aby vedenie fakulty zabezpečilo priestorové možnosti, napr. 
kontajnery, v ktorých sa budú dať uskladniť materiály a prístroje, ktoré nebude realistické po 
dokončení rekonštrukcie prvej polovice starej budovy sťahovať.  
Uznesenie 18.3: Kolégium dekana schválilo blokovú výučbu a dištančné prednášky v ZS 
2021/2022.  

 Prodekanka doc. Reháková požiadala vedúcich zamestnancov pracovísk, aby sa urgentne 
zamysleli nad možnosťami, ktoré z hľadiska výučby najmä z dôvodu rekonštrukcie starej budovy 
budú mať a aké problémy očakávajú. Prof. Valík načrtol problém s nedostupnosťou laboratórií, 
najmä v oblasti mikrobiologických cvičení, ktoré sa nedajú presťahovať do novej budovy – počet 
vykonateľných laboratórnych cvičení preto bude oklieštený. Prof. Rosenberg sa k tejto 
pripomienke pridal a upozornil, že niektoré laboratórne cvičenia nebudú realizovateľné. Prof. 
Breier tiež skonštatoval, že ÚBM bude potrebovať aspoň 2 miestnosti na laboratóriá v novej 
budove. 
Úloha 18.2: Vedúci pracovísk zašlú prodekanke doc. Rehákovej do 22.6.2021 podklady do 
rozvrhu, t. j. aké laboratórne cvičenia sú pracoviská schopné zabezpečiť a aké majú požiadavky 
na ich zabezpečenie. V prípade nerealizovateľnosti alebo čiastočnej realizovateľnosti LC 
predložiť náhradný plán výučby. 

 Prodekan prof. Polakovič informoval, že VR STU odsúhlasila zosúladenie všetkých odborov 
habilitačného a inauguračného konania FCHPT. Prodekanka doc. Reháková doplnila informácie 
o aktuálny stav v oblasti študijných programov. Uviedla, že od nového akademického roka bude 
možné otvoriť iba zosúladené študijné programy. 

 Doc. Kvasnica pripomenul, že ÚIAM ide aktualizovať Moodle a požiadal zodpovedných 
pracovníkov, aby nahlásili kontaktné osoby z jednotlivých pracovísk. 

 Prof. Milata upozornil, že do jedálne chodia pracovníci stavebných firiem v znečistených 
odevoch, čo treba riešiť. 

 Dr. Kaliňák informoval, že magnet na Kramároch bude pravdepodobne z finančných dôvodov 
čoskoro nutné odstaviť. Podľa dekana fakulty prof. Gatiala o tejto otázke bude v najbližšej dobe 
treba rokovať. 

 
Zasadnutie bolo ukončené o 17:59. 
 
 
 
Bratislava, 28. júna 2021 



 
Zapísal: 
Ing. Martin Grančay, PhD., v. r. 
tajomník FCHPT STU 
 
Overila: 
doc. Ing. Milena Reháková, PhD., v. r. 
prodekanka pre vzdelávanie FCHPT STU 
 
Za správnosť: 
prof. Ing. Anton Gatial, DrSc., v. r. 
dekan FCHPT STU 


