
Zápisnica 15/2021 

zo zasadnutia Kolégia dekana Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU 

zo dňa 9. februára 2021 o 14:00 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.  

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.  Vyhodnotenie spotreby energií za rok 2020, plán spotreby energií pre rok 2021 (Lakatoš, 

Grančay) 

3.  Pedagogické informácie k začiatku LS (Reháková) 

4.  Harmonogram štúdia na ak. rok 2021/2022 (Reháková) 

5.  Finančné zabezpečenie doktorandského štúdia do konca roku 2021 a stav v konaní 

dizertačných skúšok (Reháková) 

6.  Rozličné 

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

•  Aktuálne informácie o ďalšom postupe prípravy novej akreditácie na FCHPT a na STU 

(Polakovič, Reháková) 

•  Aktuálne informácie o verejnom obstarávaní pre rok 2021 (Grančay) 

•  Stretnutie s akademickou obcou FCHPT (Gatial, Lukeš) 

 

Dekan fakulty 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 informoval o aktuálnom vývoji situácie z hľadiska štátnej aj univerzitnej legislatívy. Od 

stredy 10.2.2021 bude pri vstupe do budovy nutné predložiť negatívny výsledok Ag/PCR testu alebo 

iný doklad podľa vyhlášky ÚVZ SR. 

Prodekanka doc. Reháková informovala o tom, že v národnom COVID automate sú vysoké školy až na 

nižších stupňoch uvoľňovania opatrení. STU podala na MŠVVaŠ SR (4.2.2021) voči tomu námietku. Tiež 

informovala o aktuálnej prevádzke internátov. 

Tajomník fakulty informoval o aktuálnom počte nakazených zamestnancov. 

Dr. Kaliňák požiadal, aby sa v jedálni zamestnanci nerozprávali. 



Prof. Breier sa informoval o organizácii diplomových prác. Prodekanka doc. Reháková už k tejto téme 

posielala usmernenie. Zatiaľ  sa neuvažuje o zmene  termínu odovzdania ZP;  zadania ZP  je potrebné 

prispôsobiť alternatíve dištančného vzdelávania počas LS. 

Doc. Kvasnica informoval, že MS Teams zvyšuje limit počtu účastníkov skupiny na 1000. 

 

Bod 2. Vyhodnotenie spotreby energií za rok 2020, plán spotreby energií pre rok 2021 

Prodekan  doc.  Lakatoš  prezentoval  správu  o spotrebe  energií  v roku  2020  a  pláne  na  rok  2021. 

Spotreba  všetkých  typov  energie  v roku  2020  vďaka  pandemickej  situácii  klesla.  Jedinú  výnimku 

predstavuje  teplo,  náklady  na  ktoré  vzrástli  z dôvodu  vyššej  jednotkovej  ceny.  Celkové  náklady  na 

energiu predstavovali 836‐tisíc eur. Plán na rok 2021 je pri predpoklade obnovenia plnej prevádzky 

fakulty a so zohľadnením vyšších jednotkových cien 945‐tisíc eur. 

Prof. Valík nastolil  otázku možnosti  vypnutia digestorov v starej budove. Prof. Híveš  informoval,  že 

stále prebiehajú potenciálne nebezpečné pokusy a digestory preto nemožno vypnúť. Dr. Kaliňák sa 

k tomuto názoru pridal. 

Kolégium dekana FCHPT STU v Bratislave zobralo informáciu na vedomie. 

 

Bod 3. Pedagogické informácie k začiatku LS  

Prodekanka doc. Reháková informovala, že známky z končiaceho skúškového obdobia ZS 2020/2021 je 

nutné zapísať do systému do 17.2.2021. Ďalej informovala, že rozvrh na LS 2020/2021 je pripravený, 

dolaďujú sa len posledné detaily. Pokyny k zadaniam záverečných prác zaslalo študijné oddelenie na 

jednotlivé pracoviská pedagogickým tajomníkom. Informovala o predbežnom pláne na LS 2020/2021 

z hľadiska výučby, štátnych skúšok, promócií, prijímacieho konania, počtu sviatkov, dekanského voľna, 

prípadného konania podujatí ako ChemDay, ChemShow, športový deň a pod. Upozornila, že komisia 

štátnej  skúšky  sa  povinne  písomne  vyjadruje  ku  kontrole  originality  záverečnej  práce,  ak  percento 

zhody je väčšie ako 20. 

Prodekanka  doc.  Reháková  informovala,  že  prijímacie  konanie  sa  s najväčšou  pravdepodobnosťou 

bude musieť vypísať na aktuálne študijné programy, a nie na nové s predpokladanou platnosťou od 

akademického roka 2021/2022, ktoré najskôr musia prejsť schválením VSK STU. 

Prof. Rapta sa informoval, dokedy treba nahlásiť praxe študentov (31.5.2021). 

Prof.  Jelemenský  sa  informoval,  či  je  možné  udeliť  študentom  končiacich  ročníkov  výnimku  na 

prítomnosť v laboratóriu. (V súčasnom stave vzhľadom na pokyny vyšších orgánov nie.) 

Prodekanka  doc.  Reháková  prezentovala  aktuálne  výkony  študentov  1. r.  bakalárskeho  štúdia 

(predbežná kontrola kreditov v súlade so Študijným poriadkom) podľa počtu kreditov získaných v ZS 

2020/2021. 

Kolégium dekana FCHPT STU v Bratislave zobralo informácie na vedomie. 

 

Bod 4. Harmonogram štúdia na ak. rok 2021/2022 

Prodekanka  doc.  Reháková  prezentovala  návrh  harmonogramu  štúdia  na  FCHPT  STU  v Bratislave 

v akademickom roku 2021/2022, ktorý nadväzuje na schválený harmonogram na univerzitnej úrovni. 

Kolégium dekana FCHPT STU v Bratislave zobralo informáciu na vedomie. 

 

Bod  5.  Finančné  zabezpečenie  doktorandského  štúdia  do  konca  roku  2021  a  stav  v  konaní 

dizertačných skúšok 

Prodekanka  doc.  Reháková  prezentovala  plán  finančného  zabezpečenia  doktorandského  štúdia  do 

konca  roku  2021  a  informovala  o aktuálnom  stave  počtu  vykonaných  dizertačných  skúšok. 

Odhadovaná čiastka na doktorandské štipendiá v roku 2021 je 1,32 mil. eur. Z 25 študentov v 2. ročníku 



denného doktorandského štúdia (bez EVI) má dizertačnú skúšku vykonanú 9 študentov, ďalších 6 je na 

ňu prihlásených a vykoná ju v priebehu februára. 

Dekan fakulty informoval o vplyve počtu doktorandov na výpočet dotácie a navrhol, že bude potrebné 

prijať opatrenia, aby doktorandi dizertačnú skúšku absolvovali skôr. 

Prof. Breier prezentoval názor,  že skoršie vykonanie dizertačnej skúšky nie  je problém. Prodekanka 

doc.  Reháková upozornila  na minimálny počet  kreditov potrebný  k pripusteniu na ňu  (40),  čo  však 

podľa  názoru  prodekana  prof.  Polakoviča  pri  dôslednom  plnení  študijných  povinností  musí  byť 

samozrejmosťou umožňujúcou vykonať dizertačnú skúšku už začiatkom II. ročníka štúdia. 

Dr. Kaliňák navrhol nie finančnú motiváciu, ale osobný tútorský prístup k doktorandom, ktorý je podľa 

názoru dekana fakulty a prodekanky doc. Rehákovej zodpovednosťou školiteľov. Prof. Milata navrhol 

ustanoviť  skoršie  vykonanie  dizertačnej  skúšky  ako  povinnosť,  ktorá  bude  zakomponovaná  do  IŠP 

doktoranda do 3. semestra štúdia a prof. Breier navrhol apelovať na garantov doktorandských ŠP. 

Kolégium dekana FCHPT STU v Bratislave zobralo informácie na vedomie. 

 

Bod 6. Rozličné 

 Prodekan doc. Lakatoš informoval, že v stredu 10.2.2021 prídu na fakultu zástupcovia firmy, ktorá 

bude rekonštruovať starú budovu. 

 Dekan  fakulty  informoval,  že  sa  očakáva,  že  termín,  od  ktorého  budú  platiť  nové  pravidlá 

habilitačných a inauguračných konaní a výberových konaní na miesta profesorov a docentov na 

STU v Bratislave, bude po schválení Vedeckou radou STU v Bratislave 25.2.2021. 

 Dr. Grančay prezentoval informáciu o pláne verejného obstarávania na rok 2021. 

 Dekan fakulty informoval o stretnutí akademickej obce, ktoré je plánované na piatok 12.2.2021 

o 10:00 hod.. 

 Prodekanka doc. Reháková  informovala, že aktuálne prebieha nápočet pedagogických výkonov 

a treba dôsledne priebežne sledovať propagačné aktivity a hlásiť ich prodekanovi prof. Drtilovi. 

 Prodekanka  doc.  Reháková  pripomenula,  že  riaditelia  ústavov,  na  ktorých  pôsobia  garanti 

navrhovaných študijných programov, jej majú urgentne navrhnúť členov do pracovných skupín. 

Úloha 15.1: Riaditelia ústavov (na ktorých pôsobia garanti ŠP) a ešte tak nespravili, navrhnú členov 

do pracovných skupín do 12.2.2021, a to vrátane kontaktov na nich. 

 Prodekanka  doc.  Reháková  informovala,  že  na  stránke  SAAVŠ  už  sú  zverejnené  formuláre 

dokumentov potrebných k akreditácii a prezentovala niektoré z nich. 

 Prodekan prof. Polakovič upozornil, aby riešitelia dbali o správne administrovanie zmlúv o dielo, 

ktoré prechádzajú z jedného roka do druhého. 

 Prodekan  prof.  Polakovič  vyzval  riaditeľov  a  vedúcich  pracovníkov,  aby  dbali  na  dodržiavanie 

etického  kódexu  zo  strany  svojich  zamestnancov,  a  to  najmä  v oblasti  pripisovania  autorov 

a inštitúcií k článkom. 

 Prodekan prof. Polakovič informoval o výzve SAV na udeľovanie VKS I a IIa a upozornil, že adepti 

by mali spĺňať kritériá na docenta. 

 Dekan  fakulty  informoval,  že  za  člena  Etickej  komisie  STU  v Bratislave  za  FCHPT  navrhol  prof. 

Polakoviča. 

 

Zasadnutie bolo ukončené o 16:45. 

 

 

 

Bratislava, 9. februára 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 


