
Zápisnica 16/2021 

zo zasadnutia Kolégia dekana Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU 

zo dňa 9. marca 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.; Ing. Jozef Dzivák 

Neprítomný: ‐ 

 

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.  Personálne zmeny v zámeroch na zosúladenie študijných programov so štandardmi SAAVŠ 

(Reháková) 

3.  Pedagogické výkony ústavov v roku 2020 – podklady na delenie dotačných prostriedkov pre 

rok 2021 (Reháková) 

4.  Vedecko‐výskumné výkony ústavov v roku 2020 – podklady na delenie dotačných 

prostriedkov pre rok 2021 (Polakovič) 

5.  Informácie o schválených nových kritériách na HaI konania a ich prípadnom doplnení na 

FCHPT STU (Polakovič) 

6.  Rozličné 

•  Pravidlá na čerpanie dovoleniek pracovníkov FCHPT STU v Bratislave v roku 2021 (Grančay, 

Gatial) 

•  Informácie o postupe pri organizovaní hospitácií cez aplikáciu e‐rozvrh (Reháková) 

•  Informácia o stave rozdeľovania rozpočtu na STU na rok 2021 (Gatial, Grančay) 

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

•  Informácia o počte zahraničných študentov v LS a stave prihlášok na Bc. štúdium (Drtil) 

 

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 a prodekanka doc. Reháková  informovali o aktuálnom vývoji situácie.  Je reálne, že aj 

tento semester bude ukončený dištančne, bez možnosti prezenčnej výučby. Prof. Rosenberg podotkol, 

že je vhodné, aby sa do školy čo najskôr vrátili aspoň končiaci doktorandi. K tejto poznámke sa pripojil 

aj prof. Breier. V súčasnosti existuje možnosť, aby doktorandi vstúpili do budovy, ak majú zmluvu na 

čiastočný úväzok. Tajomník fakulty uviedol, že od 1.1.2021 bolo na fakulte nahlásených 27 prípadov 

COVID‐19 a karantény, z toho aktuálne sú v karanténe 3 osoby. Prof. Jelemenský upozornil na problém, 



že  veľké  množstvo  zamestnancov  a  doktorandov  má  ťažkosti  s pripojením  sa  na  univerzitnú  sieť 

z domácnosti;  Ing. Dzivák  informoval, že podľa  jeho vedomostí  je tento stav daný  limitom na počet 

simultánnych VPN pripojení do siete STU. 

 

Bod 2. Personálne zmeny v zámeroch na zosúladenie študijných programov so štandardmi SAAVŠ 

Prodekanka doc. Reháková informovala o dôvodoch, pre ktoré bolo nutné spraviť personálne zmeny 

v zámeroch na zosúladenie študijných programov so štandardmi SAAVŠ. Prezentovala návrhy nových 

pätíc učiteľov predkladajúcich výstupy tvorivej činnosti a porovnala ich s pôvodnými návrhmi. 

Uznesenie 16.1: Kolégium dekana FCHPT STU v Bratislave prerokovalo personálne zmeny v zámeroch 

na zosúladenie študijných programov so štandardmi SAAVŠ a odporučilo ich predloženie na zasadnutie 

Vedeckej rady FCHPT STU v Bratislave. 

 

Bod 3. Pedagogické výkony ústavov v roku 2020 – podklady na delenie dotačných prostriedkov pre 

rok 2021  

Prodekanka doc. Reháková prezentovala pedagogické výkony ústavov v roku 2020, vrátane informácií 

o ročnej  kapacite,  percentuálnom  naplnení  kapacity  a  o započítaní  pedagogických  výkonov 

oddelení/ústavov pre delenie dotačných prostriedkov. Poukázala na  trendy  v porovnaní  s minulými 

rokmi a odpovedala na niekoľko metodologických otázok. 

 

Bod  4.  Vedecko‐výskumné  výkony  ústavov  v  roku  2020  –  podklady  na  delenie  dotačných 

prostriedkov pre rok 2021 

Prodekan prof. Polakovič predstavil materiál Vedecko‐výskumné výkony ústavov a oddelení FCHPT STU 

v Bratislave v roku 2020. Objasnil spôsob prideľovania bodov za jednotlivé publikácie, granty a citácie 

a následne prezentoval tabuľku rozdelenia výkonov jednotlivých fakultných súčastí. Obšírne sa venoval 

rozčleneniu typov publikácií na jednotlivé druhy a porovnaniu s rokom 2019. Naznačil, že bude nutné 

začať diskusiu o zmene bodovania najmä menej kvalitných publikácií. 

Doc. Kvasnica sa informoval, či stále existuje rozdiel medzi dotáciou na jednotku výkonu v prírodných 

a technických vedách (áno). 

Prof. Milata upozornil, že v citáciách chýbajú desiatky percent citácií. Podľa prodekana prof. Polakoviča 

to nie  je možné. Dekan fakulty upozornil, že sa rátajú  iba citácie vo WoS. Prodekan prof. Polakovič 

upozornil, že sa rátajú iba citácie na publikácie vydané pod hlavičkou FCHPT STU v Bratislave. 

Prof. Breier skonštatoval, že nové hodnotenie výkonov vyzerá byť vysoko korelované s minulým, s čím 

prof. Milata nesúhlasí, nakoľko jeho ústavu klesne podiel na financiách výrazne. 

Prof.  Breier  sa  pozastavil  nad  ministerskou  metodikou,  v ktorej  sa  za  publikácie  v  Q1  v rôznych 

odboroch prideľujú rozdielne financie. 

 

Bod  5.  Informácie  o  schválených  nových  kritériách  na HaI  konania  a  ich  prípadnom doplnení  na 

FCHPT STU 

25.2.2021 vstúpili do platnosti nové kritériá na habilitačné a inauguračné konania na STU v Bratislave. 

Prodekan prof. Polakovič prezentoval  tieto kritériá a upozornil na možnosť,  že  jednotlivé odbory si 

môžu stanoviť ďalšie doplnkové kritériá. 

Doc. Kvasnica sa informoval, či medzi doplnkové kritériá je možné pridať kritériá, ktoré výrazne sprísnia 

tie povinné. Prodekan prof. Polakovič ozrejmil, že v prípade automatizácie, keďže tento odbor je pre 

celú  STU  v Bratislave  spoločný,  je  táto  otázka  bezpredmetná.  Dekan  fakulty  upozornil,  že  všetky 

výberové konania na funkčné miesta docentov a profesorov sa už budú riadiť novými kritériami, t.j. aj 



v prípade  celouniverzitných  odborov  sa  fakulta  bude  riadiť  nimi,  a  nie  vlastnými  vnútrofakultnými 

kritériami. 

Dekan  fakulty  vyzval  členov  kolégia,  aby do  23.3.2021 poslali  prodekanovi  prof.  Polakovičovi  svoje 

návrhy doplnkových kritérií. 

Úloha 16.1: Zodpovední riadiaci pracovníci pošlú prodekanovi prof. Polakovičovi do 23.3.2021 svoje 

návrhy doplnkových kritérií.  

 

Bod 6. Rozličné 

 Tajomník  fakulty  prezentoval  príkaz  dekana  č. 3/2021  Pravidlá  na  čerpanie  dovoleniek 

pracovníkov FCHPT STU v Bratislave v roku 2021 so zdôraznením zmien v porovnaní s podobným 

príkazom z roka 2020. Prof. Milata skomentoval niektoré z ustanovení príkazu dekana. Prof. Breier 

skonštatoval, že zamestnanci majú priveľa dní dovolenky, z čoho pramenia ťažkosti s jej čerpaním 

Dekan fakulty zhodnotil, že disciplína týkajúca sa prenosu dovoleniek do ďalšieho roka, sa z roka 

na rok zlepšuje, aj keď stále existujú anomálie. 

 Prodekanka  doc.  Reháková  informovala,  v akej  fáze  akreditačného  procesu  sa  FCHPT  STU 

v Bratislave nachádza a o zámere zvolať na piatok 12.3.2021 dištančné stretnutie k tejto  téme. 

Doc.  Kvasnica  sa  poďakoval  prodekanke  doc.  Rehákovej  a  všetkým  zamestnancom,  ktorí  sa 

podieľajú na príprave materiálov pre tvorbu akreditačného spisu nového ŠP. 

 Prodekanka doc. Reháková informovala o novozavedených funkcionalitách AIS, napr. eVoľby. Tiež 

informovala  o novom  postupe  schvaľovania  zadaní  záverečných  prác.  V  eRozvrhu  existuje 

vzhľadom na dištančnú výučbu nová možnosť eHospitácií. 

 Prodekanka  doc.  Reháková  informovala  o výsledkoch  ankiet  v AIS  týkajúcich  sa  výučby  v ZS 

2020/21  a  analyzovala  najmä  zistené  technické  nedostatky.  Prezentovala  preferované 

a neodporúčané platformy pre dištančnú výučbu. V tejto súvislosti vypracovala zoznam 5 úloh, 

ktoré budú zaslané vedúcim pracovníkom na urgentné splnenie, z dôvodu urýchlenej reakcie na 

pripomienky študentov k prebiehajúcej dištančnej výučbe s cieľom jej neustáleho skvalitňovania. 

Dr. Kaliňák upozornil, že niektorí zahraniční študenti majú problém s používaním STUBA adresy a 

ďalších prostriedkov dištančnej výučby z dôvodu existencie návodov len v SJ. 

 Dekan  fakulty  a  tajomník  fakulty  informovali  o aktuálnom  stave  schvaľovania  rozpočtu  STU 

v Bratislave a o zriadení Rozpočtovej rady STU v Bratislave. 

 Prodekan  doc.  Lakatoš  informoval,  že  dnes  prebehlo  prípravné  stretnutie  s firmou  AVA‐Stav 

ohľadom  realizácie  rekonštrukcie  starej  budovy.  Rekonštrukcia  sa  s najväčšou 

pravdepodobnosťou uskutoční v dvoch etapách, každá bude trvať odhadom 6‐7 mesiacov; prvou 

etapou  bude  polovica  budovy  zo  strany  od  Námestia  slobody.  Začiatok  prác  sa  v súčasnosti 

plánuje  na  3.5.2021.  Na  otázku  prof.  Raptu  prodekan  doc.  Lakatoš  informoval,  že  debnenie 

drahých  a  neprenosných  prístrojov  vykoná  firma.  Riaditeľ  SCHK  Ing.  Dzivák  informoval,  že 

rekonštrukcia  starej  budovy  v dvoch  etapách  s najväčšou  pravdepodobnosťou  bude  znamenať 

odstavenie internetu pre celú starú budovu, a to minimálne v jednej z etáp. 

 Prodekan  prof.  Drtil  informoval  o počte  zahraničných  študentov,  o prebiehajúcej  propagačnej 

kampani a o aktuálnom počte prihlásených študentov na štúdium od akademického roka 2021/22. 

 Tajomník  fakulty  predstavil  návrh  smernice  dekana  Používanie  kamerového  monitorovacieho 

systému  a  termovíznej  kamery  v priestoroch  FCHPT  STU  v Bratislave,  ktorá  bola  schválená  na 

zasadnutí Vedenia FCHPT STU v Bratislave 16.2.2021. Dekan fakulty dal riaditeľom termín 7 dní na 

zaslanie pripomienok k textu. 



 Tajomník  fakulty  informoval  vedúcich  pracovníkov  pracovísk  z novej  budovy,  že  v pondelok 

15.3.2021 od 9:00 hod. sa uskutoční kontrola odstránenia nedostatkov zistených kontrolou BOZP 

v roku 2020 a požiadal ich o súčinnosť. 

Úloha 16.2: Riaditelia ústavov a vedúci samostatných oddelení, ktorých sa týka kontrola, nahlásia do 

12.3.2021  vedúcemu  prevádzky  Dr. Pastuchovi  mená  zodpovedných  osôb,  ktoré  15.3.2021 

sprístupnia kontrolované miestnosti. 

 Tajomník  fakulty  informoval  o spustení  nového  elektronického  dochádzkového  systému.  Po 

diskusii sa kolégium uznieslo, že zostane zachovaný súčasný systém schvaľovania dovoleniek, t.j. 

riaditeľmi,  pričom  každý  z nich  má  právo  v systéme  delegovať  túto  právomoc  na  vedúcich 

oddelení. 

 Tajomník fakulty požiadal členov Kolégia dekana o zaslanie návrhov členov do novej Stravovacej 

komisie na obdobie 6/2021‐5/2023. 

Úloha 16.3: Riaditelia ústavov a vedúci samostatných oddelení navrhnú členov do novej Stravovacej 

komisie e‐mailom tajomníkovi fakulty do 12.3.2021. 

 Tajomník fakulty informoval, že dnes bolo naskladnených 5 000 kusov respirátorov FFP2. 

 Prodekan prof. Polakovič informoval, že časopis Acta Chimica Slovaca prešiel z dvoch uzávierok 

ročne na tzv. otvorený zväzok. 

 Prodekan prof. Polakovič informoval o finančnom zabezpečení projektu SASPRO2. 

 Prodekan  prof.  Polakovič  informoval  o novej  smernici  rektora  týkajúcej  sa  odmeňovania 

excelentných výstupov. 

 Prof. Milata sa spýtal, či bude aj naďalej dlhodobo funkčný SciFinder. 

 

Zasadnutie bolo ukončené o 18:02. 

 

 

Bratislava, 9. marca 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 


