
Zápisnica 19/2021 
zo zasadnutia Kolégia dekana Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU 

zo dňa 14. septembra 2021 o 14:00 hod. 
 
 
Zasadnutie sa uskutočnilo prezenčne. 
 
Prítomní členovia Kolégia dekana FCHPT STU v Bratislave: 
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.; Ing. Martin Grančay, PhD.; prof. Ing. Ivan Špánik, 
DrSc.; prof. Ing. Ján Híveš, PhD.; prof. Ing. Albert Breier, DrSc.; prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD.; prof. 
Ing. Peter Rapta, DrSc.; Ing. Martin Klaučo, PhD. (zast. doc. Ing. Michala Kvasnicu, PhD.); prof. Ing. 
Viktor Milata, DrSc.; Ing. Lucia Minarovičová, PhD. (zast. prof. Ing. Ľubomíra Valíka, PhD.); prof. Ing. 
Ivan Hudec, PhD.; prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.; prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.; doc. Ing. Dušan 
Berkeš, PhD.; Ing. Michal Kaliňák, PhD.; Mgr. Robin Pělucha, PhD.; Ing. Marek Lelovský (zast. Mgr. 
Ladislavu Ivančovú, PhD.) 
Neprítomný: Ing. Jozef Dzivák 
 

PROGRAM: 
1. Aktuálne otázky a úlohy v súvislosti s COVID-19, mimoriadnou situáciou a prípravou 

prezenčného vzdelávania na STU (dekan, prodekani, tajomník) 
2. Vyhodnotenie prijímacieho konania na Bc., Ing. a PhD. štúdium – priebežné informácie 

(Reháková) 
3. Pedagogická problematika – otvorenie akademického roku 2021/2022 (Reháková) 
4. Správa o ubytovanosti študentov FCHPT STU pre akademický rok 2021/2022 (Reháková) 
5. Návrh smernice dekana: Domový poriadok FCHPT STU v Bratislave (Grančay) 
6. Návrh smernice dekana: Používanie platobných kariet na FCHPT STU v Bratislave (Grančay) 
7. Návrh smernice dekana: Používanie vlastného motorového vozidla zamestnancov FCHPT STU 

v Bratislave pri pracovných cestách (Grančay) 
8. Informácia o stave rekonštrukčných prác na FCHPT (Lakatoš, Grančay) 
9. Rozličné 

 aktuálne informácie o projekte ACCORD (Lakatoš, Grančay, Gatial) 
 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 o aktuálnych interných predpisoch vydaných rektorátom 
súvisiacich s ochorením COVID-19, o plánovanom novom zložení vedenia STU v Bratislave pod vedením 
prof. Moravčíka a o neúspešnom výberovom konaní na kvestora. 
 
Bod 2. Vyhodnotenie prijímacieho konania na Bc., Ing. a PhD. štúdium – priebežné informácie 
Prodekanka doc. Reháková prezentovala stav prijímacieho konania na jednotlivé stupne štúdia na 
akademický rok 2021/2022. K dnešnému dňu je do 1. ročníka bakalárskeho štúdia zapísaných 326 
študentov. Podiel zahraničných študentov v porovnaní s minulosťou vzrástol. Do 1. ročníka 



inžinierskeho štúdia sa zapísalo 176 študentov, čo je vyšší počet ako v uplynulom roku (z toho 11 
zahraničných študentov). Na denné doktorandské štúdium sa zapísalo 31 študentov. Dekan fakulty 
pridal informáciu o tom, že celkový počet novoprijatých študentov na STU v Bratislave poklesol a 
prodekan prof. Drtil informoval o mobilitných študentoch. 
 
Bod 3. Pedagogická problematika – otvorenie akademického roku 2021/2022 
Prodekanka doc. Reháková informovala o plánovanom priebehu zimného semestra akademického 
roka 2021/2022 z hľadiska COVID automatu. Uviedla štatistiku zaočkovanosti študentov podľa fakúlt 
STU v Bratislave, kde FCHPT má najvyšší podiel zaočkovaných študentov. V stručnosti pripomenula 
harmonogram semestra s akcentom na najbližšie akcie – úvod do štúdia a imatrikuláciu. Študentská 
vedecká konferencia sa uskutoční online. Upozornila na potrebu vedenia prezencie na každej 
prezenčnej výučbovej akcii a oboznámila prítomných s ďalšími opatreniami, ktoré je potrebné dodržať 
v súvislosti s COVID-19. 
Dr. Minarovičová sa spýtala, či študentom je nutné dávať vypĺňať čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti. 
(Nie.) 
Prof. Lukeša zaujímala dĺžka trvania učebnej hodiny (50 minút). 
Prof. Špánik sa informoval o detailoch hybridnej výučby.  
 
Bod 4. Správa o ubytovanosti študentov FCHPT STU pre akademický rok 2021/2022 
Prodekanka doc. Reháková  informovala o ubytovanosti študentov v novom akademickom roku. 
Všetkým študentom FCHPT STU v Bratislave bolo pridelené miesto na internáte.  
 
Bod 5. Návrh smernice dekana: Domový poriadok FCHPT STU v Bratislave 
Tajomník fakulty Dr. Grančay prezentoval návrh smernice dekana „Domový poriadok FCHPT STU 
v Bratislave“. Členovia kolégia navrhli niektoré drobné zmeny, ktoré dekan fakulty posúdi a následne 
vydá smernicu dekana s účinnosťou od 1.10.2021. 

 
Bod 6. Návrh smernice dekana: Používanie platobných kariet na FCHPT STU v Bratislave 
Tajomník fakulty Dr. Grančay prezentoval návrh smernice dekana „Používanie platobných kariet na 
FCHPT STU v Bratislave“. Členovia kolégia navrhli niektoré drobné zmeny, ktoré dekan fakulty posúdi 
a následne vydá smernicu dekana s účinnosťou od 1.10.2021. 

 
Bod 7. Návrh smernice dekana: Používanie vlastného motorového vozidla zamestnancov FCHPT STU 
v Bratislave pri pracovných cestách 
Tajomník fakulty Dr. Grančay prezentoval návrh smernice dekana „Používanie vlastného motorového 
vozidla zamestnancov FCHPT STU v Bratislave pri pracovných cestách“. Členovia kolégia navrhli 
niektoré drobné zmeny, ktoré dekan fakulty posúdi a následne vydá smernicu dekana s účinnosťou od 
1.10.2021. 

 
Bod 8. Informácia o stave rekonštrukčných prác na FCHPT 
Prodekan doc. Lakatoš informoval o ukončenej rekonštrukcii rozvodov vody v suteréne novej budovy, 
o inštalácii nového elektronického protipožiarneho systému v novej budove a o inštalácii nového 
elektronického zabezpečovacieho systému na dekanáte. 
Dr. Minarovičová urgovala riešenie problémov s elektrinou v časti 6. poschodia starej budovy. 

 



Bod 9. Rozličné 

 Prodekan doc. Lakatoš informoval o postupe rekonštrukčných prác v starej budove a 
o harmonograme prác. Dekan fakulty prof. Gatial uviedol dôvody meškania. 

 Dekan fakulty prof. Gatial informoval o posunoch v harmonograme termínov akreditácie na úrovni 
STU v Bratislave a prodekanka doc. Reháková o aktuálnom stave akreditačného procesu študijných 
programov FCHPT STU v Bratislave. Člen rady VSK prof. Jelemenský vysvetlil detaily. 

 Prof. Híveš navrhol umiestniť čítačku dochádzkového systému do suterénu starej budovy, čo 
dekan, prodekan doc. Lakatoš a tajomník fakulty zamietli. 

 
Zasadnutie bolo ukončené o 16:58 hod. 
 
 
Bratislava, 14. septembra 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 


