
Zápisnica 14/2021 

zo zasadnutia Kolégia dekana Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU 

zo dňa 19. januára 2021 o 9:00 hod. 

 

 

Zasadnutie sa uskutočnilo dištančne formou videokonferencie. 

 

Prítomní členovia Kolégia dekana FCHPT STU v Bratislave: 

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.; prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, 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. Vladimír Lukeš, DrSc.; doc. Ing. 

Dušan Berkeš, PhD.; Ing. Martin Grančay, PhD.; Ing. Michal Kaliňák, PhD.; Mgr. Robin Pělucha, PhD.; 

Mgr. Ladislava Ivančová, PhD.  

Prizvaní hostia: garanti študijných programov (k bodom 1 a 2 programu) 

Neprítomný: Ing. Jozef Dzivák 

 

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.  Schválenie zámerov na predkladanie nových a zosúlaďovanie starých študijných programov 

na FCHPT STU (Reháková) 

3.  Vyhodnotenie ŠVK 2020 (Reháková) 

4.  Rozšírenie systému eRozvrh FCHPT o funkcionalitu eProtokol (Reháková) 

5.  Rozličné 

•  Aktuálne informácie o projekte ACCORD (Lakatoš, Grančay, Gatial) 

•  Príkaz dekana k opatreniam na FCHPT v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu (dekan, Grančay) 

•  Informácia o ďalšom postupe prípravy novej akreditácie na FCHPT a na STU (Polakovič, 

Reháková) 

 

Dekan fakulty otvoril zasadnutie a poprial všetkým účastníkom všetko najlepšie a veľa úspechov do 

roka 2021. 

 

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  informoval  o aktuálnej  situácii  na  fakulte  súvisiacej  s chorobou  COVID‐19,  o  príkaze 

dekana  č. 1/2021,  ktorý  bol  vydaný  1.1.2021  a  o príkaze  dekana  č. 2/2021  z  12.1.2021.  Zároveň 

informoval o opatreniach, ktoré na letný semester 2020/2021 pripravuje rektorát a boli prezentované 

na  Kolégiu  rektora  18.1.2021.  Harmonogram  letného  semestra  sa  nemení,  začína  sa  dištančnou 

výučbou, pričom sa umožňujú dizertačné skúšky online formou. Uvažuje sa o rôznych typoch opatrení 

vyžadujúcich negatívny test od študentov v študentských domovoch a pod. 

Prodekanka  doc.  Reháková  a  tajomník  fakulty  informovali  o aktuálnom  počte  aktívnych  prípadov 

COVID‐19 na fakulte. 



Prodekanka  doc.  Reháková  informovala  o detailoch  pripravovaného  príkazu  rektora  týkajúceho  sa 

výučby  v súčasnej  situácii,  napr.  zadávania  zadaní  záverečných prác  a pod.,  pričom odporučila,  aby 

najmä pri bakalárskych prácach boli vypísané teoretickejšie témy. 

Prof. Čeppan sa informoval, či sa po 24.1.2021 budú vydávať nové potvrdenia o dochádzke do práce, 

na  čo  dostal  pozitívnu  odpoveď.  Prof.  Rosenberg  doplnil  otázku,  či  možno  potvrdenie  vydať  bez 

časového obmedzenia platnosti – dekan fakulty tento postup neodporučil, ale umožnil. 

 

Bod 2. Schválenie zámerov na predkladanie nových a zosúlaďovanie starých študijných programov 

na FCHPT STU 

Dekan fakulty uviedol bod programu informovaním o jednotlivých vnútorných predpisoch súvisiacich 

s akreditáciou pripravovaných na univerzitnej úrovni.  Informoval o nomináciách FCHPT do Rady pre 

VSK na STU (prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. a prof. Ing. Peter Rapta, DrSc. za fakultu a Ing. Ján 

Durec, PhD. ako externý člen) a objasnil, prečo musia byť študijné programy prerokované na Kolégiu 

dekana. Nové študijné programy musia byť podané a schválené na STU do 31.3.2021. 

Prodekanka doc. Reháková zhodnotila stav návrhov na akreditácie študijných programov: Z aktuálnych 

6 bakalárskych programov sa naďalej bude ponúkať 5 a 1 sa podá ako nový študijný program. Doc. 

Kvasnica  prezentoval  zámer  uvedeného  nového  študijného  programu.  Spomedzi  inžinierskych 

programov  sa  bude  z pôvodných  12  ponúkať  10,  pričom  dva  zrušené  ŠP  budú  transformované  na 

moduly existujúcich ŠP. Z aktuálnych 20 doktorandských programov sa bude ponúkať 15, pričom 3 

z nich sú spoločné ŠP s českými univerzitami. 

Prodekanka doc. Reháková informovala o následnosti ďalších krokov vrátane časového harmonogramu 

a otvorila diskusiu k študijným programom. 

Prof. Valík sa  informoval,  či  sa do nového bakalárskeho študijného programu B‐RP podarilo zaradiť 

potravinársku  problematiku.  Doc.  Kvasnica  garantoval,  že  áno,  čo  však  nie  je  zohľadnené  v názve 

študijného programu, aby nebol komplikovaný. 

Bc. Wadinger  sa  spýtal na  lehotu 180 dní,  ktoré má akreditačná agentúra na posúdenie  študijných 

programov.  Prodekanka  doc.  Reháková  informovala,  že  uvedený  termín  platí  a  FCHPT  verí,  že  do 

začiatku nového semestra budú študijné programy posúdené. 

Prof. Jelemenský sa spýtal, či spisy, ktoré musia byť odovzdané do 31.3.2021, majú už finálnu šablónu. 

Prodekanka  doc.  Reháková  odpovedala,  že  zatiaľ  nie,  rektorát  pripraví  šablónu  podľa  požiadaviek 

SAAVŠ v najbližšom čase. 

Prof. Híveš informoval, že senát STU sa k téme akreditácie zíde 1.2.2021. 

Dekan  fakulty  vyzval  prítomných,  aby  boli  prodekanke  doc.  Rehákovej  za  každý  študijný  program 

navrhnutí min. 7 členovia do pracovných skupín, vrátane zahraničného člena mimo ČR. 

Prof.  Rapta  sa  informoval,  či  členovia  rady  študijného programu môžu byť  v pracovných  skupinách 

iných programov. Prodekanka doc. Reháková ukázala pravidlá a kolégium prišlo k domnienke, že áno. 

Uznesenie 14.1: Kolégium dekana FCHPT STU v Bratislave prerokovalo zámery na predkladanie nových 

a zosúlaďovanie starých študijných programov na FCHPT STU. 

Úloha 14.1: Riaditelia ústavov (na ktorých pôsobia garanti ŠP) navrhnú členov do pracovných skupín 

do 8.2.2021.  

 

Bod 3. Vyhodnotenie ŠVK 2020 

Prodekanka doc. Reháková prezentovala správu o ŠVK 2020. Vyzdvihla, že ŠVK bola (v online formáte) 

zorganizovaná  aj  napriek  nepriaznivej  pandemickej  situácii  a  poďakovala  členom  organizačného 

výboru a členom všetkých 18 sekcií. Na akcii bolo prezentovaných 164 prác, a to aj študentmi z ČR. 

Jedna sekcia sa venovala stredoškolským prácam. 



Dekan  fakulty  a  prof.  Híveš  poďakovali  organizátorom  a  pracovníkom  ÚIAM,  ktorí  zabezpečili 

bezproblémové online prebehnutie akcie. 

Prof. Milata  navrhol  vypracovať  stratégiu  podpornej  vedeckej  práce  v aktivitách  podobného  typu. 

Prodekan prof. Drtil požiadal všetky návrhy a podnety zaslať jemu a prodekanke doc. Rehákovej. 

Prof. Valík upozornil, že takéto aktivity sú v najbližšom období ohrozené rekonštrukciou starej budovy. 

Kolégium dekana FCHPT STU v Bratislave vzalo informácie na vedomie. 

 

Bod 4. Rozšírenie systému eRozvrh FCHPT o funkcionalitu eProtokol 

Prodekanka  doc.  Reháková  informovala  o  možnosti  rozšíriť  eRozvrh  o  funkcionalitu  eProtokol  a 

prezentovala ukážku z navrhovaného systému. 

Prof. Jelemenský upozornil na potenciálne problémy s aplikáciou na chemickom inžinierstve, zdôraznil 

význam osobnej obhajoby výsledkov merania študentmi, ale prejavil vôľu pilotne na tomto projekte 

participovať. 

Prof. Milata podporil ideu a navrhol vylepšenia, napr. pridanie poľa na zapisovanie vzorcov organických 

zlúčenín. 

Prof. Rapta podporil ideu. 

Dr. Kaliňák upozornil, že bude potrebné vyriešiť používanie systému pri skupinovej práci študentov. 

Kolégium dekana FCHPT STU v Bratislave vzalo informácie na vedomie. 

 

Bod 5. Rozličné 

 prodekan doc. Lakatoš informoval, že ÚVO odobrilo verejné obstarávanie na rekonštrukciu starej 

budovy.  Firma bola  vyzvaná na  stretnutie  a následný podpis  zmluvy;  termín  stretnutia  zatiaľ 

firma nepotvrdila. Dr.  Kaliňák  pripomenul,  že  CL,  ale  aj  iné oddelenia  chcú  byť  prítomné pri 

stanovovaní harmonogramu rekonštrukčných prác. 

 dekan fakulty informoval o príkaze dekana č. 2/2021. 

 prodekan prof. Polakovič informoval o harmonograme a personálnom zabezpečení týkajúcom 

sa akreditácie habilitačných a inauguračných konaní. 

 prodekan prof. Polakovič informoval o webinári k projektu SASPRO2, ktorý sa uskutoční v piatok 

22.1.2021. 

 prodekan prof. Polakovič informoval o budúcotýždňovom zasadnutí Vedeckej rady FCHPT STU 

v Bratislave, ktoré sa uskutoční online. 

 dekan  fakulty  informoval,  že  rektorátny  postdoktorandský  program  sa  s najväčšou 

pravdepodobnosťou končí a nové výzvy už nebudú vyhlasované. 

 prof. Breier sa informoval, či je možné, aby sa diplomanti vrátili do laboratórií. Prodekanka doc. 

Reháková odpovedala, že tento problém rieši pripravovaný príkaz rektora. 

 prof. Rosenberg sa informoval, či materiály na univerzitnej úrovni týkajúce sa akreditácie sú už 

finálne a vyjadril nesúhlas s vylúčením českých členov z pracovných skupín, s čím sa stotožnil aj 

prof.  Valík  a  ďalší  členovia.  Prodekanka  doc.  Reháková  odpovedala,  že  dokumenty  boli 

diskutované mnohými grémiami a sú pripravené ich finálne verzie. Prof. Hudec pripomenul, že 

všetky  materiály  musí  ešte  prerokovať  AS  STU  v Bratislave  a  schváliť  Vedecká  rada  STU  v 

Bratislave. Prof. Špánik a doc. Kvasnica upozornili, že podľa vnútorného predpisu Rady VSK českí 

členovia nie sú vylúčení, je iba povinnosť mať zahraničného člena aj z inej krajiny ako ČR. 

 Uznesenie 14.2: Kolégium dekana FCHPT STU v Bratislave požiadalo prodekanku doc. Rehákovú, 

aby tlmočila prorektorke nesúhlas FCHPT s tým, že v materiáloch je explicitne uvedené, že aspoň 

jeden  člen  pracovnej  skupiny  musí  byť  zahraničný  mimo  ČR,  čo  môže  byť  chápané  ako 

diskriminácia. 



 tajomník fakulty informoval o blížiacom sa termíne výmeny kotla v novej budove, čo môže viesť 

ku krátkym odstávkam vody. 

 

Zasadnutie bolo ukončené o 12:21. 

 

 

 

Bratislava, 19. januára 2021 

 

Zapísal: 

Ing. Martin Grančay, PhD., v. r. 

poverený výkonom funkcie tajomníka 

 

Overila: 

doc. Ing. Milena Reháková, PhD., v. r. 

prodekanka pre vzdelávanie 

 

Za správnosť: 

prof. Ing. Anton Gatial, DrSc., v. r. 

dekan FCHPT STU 

 

 


