
ZÁPIS Č. 2/2021 
ZO ONLINE ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY 

FAKULTY CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE   
DŇA 16. MARCA 2021   
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Program: 

 

1. Otvorenie neverejného rokovania VR 

2. Voľba overovateľov zápisnice a skrutátorov hlasovania 

3. Návrh na vymenovanie za docentku na   

- Ing. Alžbetu Medveďovú, PhD., v odbore chémia a technológia požívatín  

4. Návrh na vymenovanie za docenta na   

-  Ing. Františka Čacha, PhD.  v odbore analytická chémia   

5. Návrh na vymenovanie za docenta na   

-  Ing. Tomáša Sotáka, PhD., v odbore chemické technológie   

6. Návrh na vymenúvacie konanie za profesora na  

- doc. Ing. Jána Moncoľa, PhD., v odbore anorganická chémia  

7. Návrh na  habilitačné konanie na   

-  Ing. Jána Pavlika, PhD., v odbore anorganická chémia   

8. Návrh na  habilitačné konanie na   

-  Ing. Jozefa Švorca, PhD., v odbore anorganická chémia   

9. Návrh na zmenu člena inauguračnej komisie pre vymenúvacie konanie doc. Ing. Ľubomíra Švorca, PhD. 

za profesora v odbore analytická chémia   

10. Aktuálne otázky pedagogickej činnosti 

11. Rozličné 
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K bodu 1 - Otvorenie neverejného rokovania VR 

Zasadnutie VR FCHPT, ktoré otvoril a viedol predseda VR prof. Ing. Anton Gatial, DrSc., sa uskutočnilo online formou 

prostredníctvom G-Suite, Google Meet. Prof. Gatial uvítal prítomných členov a predložil program rokovania VR, ktorý 

bol prijatý bez pripomienok. Súčasne členom VR podal základné informácie týkajúce sa nerušeného a hladko prebie-

hajúceho online zasadnutia.  

Prítomných členov vyzval k ich prezentácii. Členovia prítomní na zasadnutí sa prezentovali prostredníctvom e- formu-

lára, prítomných bolo 22 členov, z toho bolo 21 členov VR s hlasovacím právom. Predseda VR prof. Gatial konštatoval, 

že na uznášaniaschopnosť je potrebných 16 hlasov, čím je táto podmienka splnená a zahájil rokovanie.   

 

 

K bodu 2  - Voľba overovateľov zápisnice a skrutátorov hlasovania 

Predseda VR predložil návrh na overovateľov zápisnice na prof. Ing. Jána Híveša, PhD. a na prof. Ing. Michala Rosen-

berga, PhD.    

 

Výsledok hlasovanie cez Google formulár za návrh na prof. Ing. Jána Híveša, PhD. za overovateľa zápisnice 

Počet členov VR FCHPT s hlasovacím právom:..........................................24 

Počet prítomných členov, ktorým bol zaslaný formulár na hlasovanie:....20 

Za: .............................................................................................................19 

Proti: ...........................................................................................................0 

Zdržal sa: .....................................................................................................1 

 

Výsledok hlasovanie cez Google formulár za návrh na prof. Ing. Michala Rosenberga, PhD. za overovateľa zápisnice 

Počet členov VR FCHPT s hlasovacím právom:..........................................24 

Počet prítomných členov, ktorým bol zaslaný formulár na hlasovanie: ...20 

Za: .............................................................................................................20 

Proti: ...........................................................................................................0 

Zdržal sa: .....................................................................................................0 

 

Uznesenie č. 1/3/2021 

Vedecká rada FCHPT STU väčšinou hlasov odsúhlasila za overovateľov zápisnice prof. Ing. Jána Híveša, 

PhD. a prof. Ing. Michala Rosenberga, PhD.    

.  

Predseda VR prof. Gatial predložil návrh na skrutátorov hlasovania na prof. Ing. Ivana Špánika, DrSc., na prof. Ing. 

Jána Šajbidora, DrSc. a na prof. Ing. Štefana Schmidta, PhD.   

 

Výsledok hlasovania cez Google formulár za návrh na prof. Ing. Ivana Špánika, DrSc. za skrutátora hlasovania  

Počet členov VR FCHPT s hlasovacím právom:...........................................24 

Počet prítomných členov, ktorým bol zaslaný formulár na hlasovanie: ....20 

Za: ..............................................................................................................19 

Proti: ............................................................................................................0 

Zdržal sa: ......................................................................................................1 

 

Výsledok hlasovania cez Google formulár za návrh na prof. Ing. Jána Šajbidora, DrSc. za skrutátora hlasovania  

Počet členov VR FCHPT s hlasovacím právom:...........................................24 

Počet prítomných členov, ktorým bol zaslaný formulár na hlasovanie: ....20 

Za: ..............................................................................................................19 
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Proti: ............................................................................................................0 

Zdržal sa: .....................................................................................................1 

 

Výsledok hlasovania cez Google formulár za návrh na prof. Ing. Štefana Schmidta, PhD. za skrutátora hlasovania  

Počet členov VR FCHPT s hlasovacím právom:..........................................24 

Počet prítomných členov, ktorým bol zaslaný formulár na hlasovanie: ...20 

Za: .............................................................................................................20 

Proti: ..........................................................................................................0 

Zdržal sa: ....................................................................................................0 

 

Uznesenie č. 2/3/2021 

Vedecká rada FCHPT STU väčšinou hlasov odsúhlasila za skrutátorov hlasovania prof. Ing. Ivana Špánika, 

DrSc., prof. Ing. Jána Šajbidora, DrSc. a prof. Ing. Štefana Schmidta, PhD.   

 

K bodu 3 - Návrh na vymenovanie za docentku na  Ing. Alžbetu Medveďovú, PhD., v odbore chémia a tech-

nológia požívatín  

Návrh na vymenovanie Ing. Alžbety Medveďovej, PhD. v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 

chémia a technológia požívatín vypracoval predseda habilitačnej komisie prof. Schmidt. Predseda VR vyzval 

podpredsedu VR prof. Polakoviča, aby návrh uviedol. Prof. Polakovič v skratke uviedol predmetný návrh a odovzdal 

slovo prof. Schmidtovi, ktorý Ing. Medveďovú predstavil a konštatoval, že komisia na základe posúdenia pedagogickej 

a vedecko-výskumnej činnosti, obhajoby habilitačnej práce a úrovne habilitačnej prednášky odporučila vymenovať 

uchádzačku Ing. Medveďovú za docentku. 

Uchádzačka po vyzvaní podpredsedu VR odprezentovala výsledky svojej práce, zodpovedala všetky otázky  a na záver 

poďakovala všetkým členom VR za pozornosť. Z prezentácie Ing. Medveďovej bol vyhotovený samostatný zápis. 

 

Uznesenie č. 3/3/2021 

Vedecká rada FCHPT STU tajným hlasovaním hlasujúcich členov schválila predložený návrh na vymenovanie 

Ing. Alžbety Medveďovej, PhD. za docentku v odbore habilitačného konania a inauguračného konania chémia 

a technológia požívatín  všetkými hlasmi.   

 

Výsledok tajného hlasovania za návrh na vymenovanie Ing. A. Medveďovej za docentku: 

 Počet členov s hlasovacím právom:..........................24 

 Počet hlasujúcich členov: ........................................ 20 

Za: ...........................................................................20 

Proti: .........................................................................0 

Zdržal sa: ..................................................................0 

 

Vedecká rada FCHPT STU, na základe výsledku tajného hlasovania, poveruje predsedu vedeckej rady predložiť 

návrh na vymenovanie Ing. Alžbety Medveďovej, PhD. za docentku rektorovi STU. 

 

K bodu 4 - Návrh na vymenovanie za docenta na Ing. Františka Čacha, PhD.  v odbore analytická chémia 

Predseda VR vyzval podpredsedu VR prof. Polakoviča, aby stručne uviedol návrh na vymenovanie Ing. Čacha za 

docenta, ktorý vypracoval predseda habilitačnej komisie prof. Špánik. Prof. Polakovič v skratke uviedol predmetný 

návrh a odovzdal slovo prof. Špánikovi, ktorý habilitanta predstavil a predniesol stanovisko habilitačnej komisie. 

Uviedol, že komisia na základe posúdenia pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti, obhajoby habilitačnej práce a 

úrovne habilitačnej prednášky odporučila vymenovať Ing. Čacha za docenta.  
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Podpredseda VR prof. Polakovič vyzval uchádzača odprezentovať výsledky svojej práce. Ing. Čacho v krátkosti zhrnul 

svoju pedagogickú a vedeckú aktivitu, predniesol výsledky svojej práce a poďakoval sa prítomným členom VR 

za pozornosť. Členovia VR stanovisko habilitačnej komisie podporili a odporučili vymenovať Ing. Čacha  za docenta. 

Z tejto prezentácie bol vyhotovený samostatný zápis. 

 

Uznesenie č. 4/3/2021 

Vedecká rada FCHPT STU tajným hlasovaním hlasujúcich členov schválila predložený návrh na vymenovanie 

Ing. Františka Čacha, PhD. za docenta v odbore habilitačného konania a inauguračného konania analytická 

chémia  všetkými hlasmi.   

 

Výsledok tajného hlasovania za návrh na vymenovanie Ing. Čacha za docenta: 

 Počet členov s hlasovacím právom:  ...................... 24 

 Počet hlasujúcich členov: ........................................20 

Za: ...........................................................................20 

Proti: .........................................................................0 

Zdržal sa: ..................................................................0 

 

Vedecká rada FCHPT STU, na základe výsledku tajného hlasovania, poveruje predsedu vedeckej rady predložiť 

návrh na vymenovanie Ing. Františka Čacha, PhD. za docenta rektorovi STU. 

 
K bodu 5 - Návrh na vymenovanie za docenta na Ing. Tomáša Sotáka, PhD., v odbore chemické technológie   

Návrh na vymenovanie Ing. Sotáka v odbore chemické technológie predložil predseda VR, ktorý požiadal prodekana 

Polakoviča o uvedenie predmetného návrhu. Prof. Polakovič v krátkosti zrekapituloval návrh a na jeho výzvu predseda 

habilitačnej komisie, prof. Milata, bližšie habilitanta predstavil a predniesol stanovisko habilitačnej komisie, ktorá na 

základe posúdenia pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti, obhajoby habilitačnej práce a úrovne habilitačnej 

prednášky odporučila vymenovať uchádzača doc. Soták za docenta.  

Podpredseda VR vyzval Ing. Sotáka k prezentácii výsledkov svojej práce, ktorý predniesol výsledky svojej práce, zhrnul 

svoju pedagogickú a vedeckú aktivitu a taktiež sa poďakoval sa všetkým členom VR za pozornosť. Členovia VR, ktorí 

vystúpili v diskusii, podporili stanovisko habilitačnej komisie a odporučili vymenovať Ing. Sotáka za docenta.  Z prie-

behu prezentácie bol vyhotovený samostatný zápis. 

 

Uznesenie č. 5/3/2021 

Vedecká rada FCHPT STU tajným hlasovaním hlasujúcich členov schválila predložený návrh na vymenovanie 

Ing. Tomáša Sotáka, PhD. za docenta v odbore habilitačného konania a inauguračného konania chemické 

technológie  všetkými hlasmi.   

 

Výsledok tajného hlasovania za návrh na vymenovanie Ing. Sotáka za docenta: 

 Počet členov s hlasovacím právom: ....................... 24 

 Počet hlasujúcich členov:.........................................21 

Za:............................................................................21 

Proti: .........................................................................0 

Zdržal sa: ..................................................................0 

 

Vedecká rada FCHPT STU, na základe výsledku tajného hlasovania, poveruje predsedu vedeckej rady predložiť 

návrh na vymenovanie Ing. Tomáša Sotáka, PhD. za docenta rektorovi STU. 
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K bodu 6 - Návrh na vymenúvacie konanie za profesora na doc. Ing. Jána Moncoľa, PhD., v odbore anorga-

nická chémia  

Predseda vedeckej rady prof. Gatial vyzval podpredsedu vedeckej rady prof. Polakoviča, aby uviedol návrh na vyme-

núvacie konanie doc. Ing. Jána Moncoľa, PhD., docenta z Ústavu anorganickej chémie, technológie a materiálov FCHPT 

STU  za profesora. Prof. Polakovič, PhD. po krátkom predstavení návrhu konštatoval, že uchádzač o vymenovanie za 

profesora spĺňa kritériá FCHPT STU. Prof. Koman, ako predseda inauguračnej komisie, doc. Moncoľa bližšie predstavil.  

 

Výsledok verejného hlasovania cez Google formulár za návrh na vymenúvacie konanie doc. Moncoľa  

Počet členov s hlasovacím právom:.........................24 

Počet hlasujúcich členov:........................................21 

Za: ...........................................................................21 

Proti:..........................................................................0 

Zdržal sa:....................................................................0 

 

Uznesenie č. 6/3/2021  

Vedecká rada FCHPT STU, verejným hlasovaním všetkými hlasmi hlasujúcich členov odsúhlasila žiadosť o za-

čatie vymenúvacieho konania  za profesora v študijnom odbore anorganická chémia, doc. Ing. Jána Moncoľa, 

PhD. a  pre prípravu tohto konania schválila predloženú inauguračnú komisiu a oponentov v zložení: 

  

Predseda:  prof. Ing. Marian Koman, DrSc., ÚACHTM FCHPT STU v Bratislave 

 

  Členovia: prof. RNDr. Vladimír Zeleňák, DrSc., Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach   

   prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc., Ústav chémie pevných látok VŠCHT Praha, CZ 

   prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc., Prírodovedecká fakulta MU, Brno, CZ  

 

Oponenti: prof. RNDr. Juraj Černák, DrSc., Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach 

       prof. RNDr. Jiří Kameníček, CSc., Prírodovedecká fakulta UP v Olomouci, CZ 

   prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc., Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave 

 

Vedecká rada schválila uchádzačovi tému inauguračnej prednášky s názvom „Komplexy prechodných kovov 

 pri liečbe a diagnostike rakoviny“.  

 
K bodu 7 - Návrh na  habilitačné konanie na  Ing. Jána Pavlika, PhD., v odbore anorganická chémia   

Návrh na habilitačné konanie Ing. Jána Pavlika, PhD., vedeckovýskumného pracovníka KS IIa na ÚACHTM, FCHPT STU, 

predložil predseda vedeckej rady prof. Gatial, ktorý vyzval podpredsedu VR prof. Polakoviča, aby predmetný návrh 

uviedol. Prof. Polakovič  konštatoval splnenie povinných kritérií FCHPT STU pre habilitačné konanie uchádzačky a zá-

roveň aj splnenie doplnkových kritérií. Habilitanta bližšie predstavil prof. Koman, ktorý je predsedom habilitačnej ko-

misie.   

 

Výsledok verejného hlasovania cez Google formulár za návrh na habilitačné konanie Ing. Pavlika  

Počet členov s hlasovacím prvom:  .......................24 

Počet hlasujúcich členov:.......................................21 

Za:...........................................................................21 

Proti: ........................................................................0 

Zdržal sa: ..................................................................0 

 

http://ais-old.upjs.sk/servlet/javanet/Report?_template=pw/institucie1/detzam.html.free&cislo=5018851&str=0&jazyk=250112&instit=350001
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Uznesenie č. 7/3/2021  

Vedecká rada FCHPT STU, verejným hlasovaním všetkými hlasmi hlasujúcich členov odsúhlasila žiadosť o za-

čatie habilitačného konania za docenta v študijnom odbore anorganická chémia, Ing. Jána Pavlika,  PhD. a  

pre prípravu tohto konania schválila predloženú habilitačnú komisiu a oponentov v zložení: 

  

Predseda: prof. Ing. Marian Koman, DrSc., ÚACHTM FCHPT STU, Bratislava 

 

Členovia: doc. RNDr. Juraj Kuchár, PhD., PriF UPJŠ v Košiciach     

doc. RNDr. Cyril Rajnák, PhD., FPV UCM v Trnave      

  

Oponenti: prof. RNDr. Ján Titiš, PhD., FPV UCM v Trnave   

prof. Ing. Martin Orendáč, CSc., PriF UPJŠ v Košiciach       

doc. Ing. Tomáš Bučko, PhD., PriF UK v Bratislave  

 

Vedecká rada súčasne schválila uchádzačovi tému habilitačnej prednášky s názvom „Bežné nepresnosti a ne-

dorozumenia ku ktorým dochádza pri vysvetľovaní chemickej väzby“ a zúčastniť sa habilitačnej prednášky 

poverila členov VR v zložení: prof. Ing. Mariana Komana, DrSc., prof. Ing. Jána Híveša, PhD., prof. Ing. Petra 

Raptu, DrSc., prof. RNDr. Jozefa Nogu, DrSc., doc. Ing. Miroslava Boču, DrSc. 

  

K bodu 8 - Návrh na  habilitačné konanie na Ing. Jozefa Švorca, PhD., v odbore anorganická chémia   

Predseda vedeckej rady prof. Gatial predložil predmetný návrh a odovzdal slovo prof. Polakovičovi, ktorý odprezento-

val návrh na habilitačné konanie Ing. Švorca za docenta. Súčasne poznamenal, že splnenie povinných kritérií FCHPT 

STU pre habilitačné konanie uchádzačky a zároveň aj splnenie doplnkových kritérií. Predseda habilitačnej komisie, prof. 

Koman habilitanta bližšie predstavil.   

  

Výsledok verejného hlasovania cez Google formulár za návrh na habilitačné konanie Ing. Švorca  

Počet členov s hlasovacím právom:.....................24 

Počet hlasujúcich členov:.....................................21 

Za:.........................................................................21 

Proti: .....................................................................0 

Zdržal sa: ...............................................................0 

 

Uznesenie č. 8/3/2021  

Vedecká rada FCHPT STU, verejným hlasovaním všetkými hlasmi hlasujúcich členov odsúhlasila žiadosť o za-

čatie habilitačného konania za docenta v študijnom odbore anorganická chémia, Ing. Jozefa Švorca,  PhD. a  

pre prípravu tohto konania schválila predloženú habilitačnú komisiu a oponentov v zložení: 

  

Predseda: prof. Ing. Marian Koman, DrSc., ÚACHTM FCHPT STU, Bratislava 

 

Členovia: prof. Ing. Jozef Noga, DrSc., Prif UK v Bratislave 

    doc. RNDr. Cyril Rajnák, PhD., FPV UCM v Trnave      

 

Oponenti: prof. RNDr. Ján Titiš, PhD., FPV UCM v Trnave      

doc. RNDr. Zuzana Vargová, Ph.D., PriF UPJŠ v Košiciach 

    doc. Ing. Róbert Klement, PhD., FunGlass, TUAD v Trenčíne  
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Vedecká rada súčasne schválila uchádzačovi tému habilitačnej prednášky s názvom Biologicky aktívne zlúče-

niny Cu(II) s potenciálnym využitím vo farmakoterapii a zúčastniť sa habilitačnej prednášky poverila členov 

VR v zložení: prof. Ing. Mariana Komana, DrSc., prof. Ing. Jána Híveša, PhD., prof. Ing. Petra Raptu, DrSc., prof. 

Ing. Antona Gatiala, DrSc., doc. Ing. Miroslava Boču, DrSc. 

 
K bodu 9 - Návrh na zmenu člena inauguračnej komisie pre vymenúvacie konanie doc. Ing. Ľubomíra 

Švorca, PhD. za profesora v odbore analytická chémia   

Predseda vedeckej rady prof. Gatial predložil návrh na zmenu člena inauguračnej komisie pre doc. Švorca, ktorý vy-

pracoval prof. Špánik.  

 

Výsledok verejného hlasovania cez Google formulár za návrh na zmenu člena inauguračnej, komisie doc. 

Švorca   

Počet členov s hlasovacím právom: .....................24 

Počet hlasujúcich členov: .....................................21 

Za: .........................................................................21 

Proti: ......................................................................0 

Zdržal sa: ................................................................0 

 

Uznesenie č. 9/3/2021  

Vedecká rada FCHPT STU, verejným hlasovaním všetkými hlasmi hlasujúcich členov odsúhlasila prof. Mgr. Va-

siľa Andrucha, DrSc., z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, za člena inauguračnej komisie pre vymenúva-

cie konanie doc. Ing. Ľubomíra Švorca, PhD.   

K bodu 10 - Aktuálne otázky pedagogickej činnosti 

Prof. Gatial vyzval prodekanku Rehákovú, aby odprezentovala jednotlivé návrhy pod bodom „Aktuálne otázky peda-

gogickej činnosti“. 

 

o Harmonogram akademického roka STU 2021/2022  

Docentka Reháková podľa predloženého materiálu predstavila harmonogram akademického roku a súčasne pozna-

menala, že tento harmonogram bol prerokovaný v kolégiu dekana.  

 

Uznesenie č. 10/3/2021 

Vedecká rada FCHPT STU predložený harmonogram akademického roka 2021/2022 na FCHPT STU v Bratislave 

berie na vedomie.   

 

o Návrh na predsedov a podpredsedov komisií a návrh členov komisií, ktorí nie sú vysokoškolskými 

učiteľmi STU vo funkciách profesorov, docentov a odborných asistentov, pre štátne skúšky baka-

lárskeho štúdia v ak. roku 2020/2021  

Prodekanka Reháková uviedla, že tento bod vychádza z požiadavky študijného poriadku STU. Materiál spĺňa všetky 

náležitosti vyhovujúce daným paragrafom. 

 

Výsledok verejného hlasovania cez Google formulár za návrh na  predsedov a podpredsedov – Bc. štúdium:    

Počet členov s hlasovacím právom: .....................24 

Počet hlasujúcich členov:......................................21 

Za:..........................................................................21 

Proti: ......................................................................0 

Zdržal sa: ................................................................0 
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Uznesenie č. 11/3/2021 

Vedecká rada FCHPT STU verejným hlasovaním hlasujúcich členov predložený návrh schválila všetkými hlasmi.   

 

o Návrh predsedov a podpredsedov komisií a návrh členov komisií, ktorí nie sú vysokoškolskými 

učiteľmi STU vo funkciách profesorov a docentov pre štátne skúšky inžinierskeho štúdia v  ak. r. 

2020/2021 

Doc. Reháková k tomuto bodu uviedla, že tento bod vychádza z požiadavky študijného poriadku STU. Materiál spĺňa 

všetky náležitosti vyhovujúce daným paragrafom 

 

Výsledok verejného hlasovania cez Google formulár za návrh na  predsedov a podpredsedov – Ing.  štúdium:    

Počet členov s hlasovacím právom: .......................24 

Počet hlasujúcich členov: .......................................21 

Za: ...........................................................................21 

Proti: ........................................................................0 

Zdržal sa: ..................................................................0 

 

Uznesenie č. 12/3/2021 

Vedecká rada FCHPT STU verejným hlasovaním hlasujúcich členov predložený návrh schválila všetkými hlasmi.  

 

o Návrh na školiteľov pre doktorandské štúdium  

Návrh na školiteľku Mgr. Olgu  Vyviurskú, PhD. pre doktorandské štúdium v študijnom odbore chémia odporučil pred-

seda VR prof. Gatial stiahnuť z dôvodu, že fakulta v rámci zosúladenia kritérií s novým akreditačnými štandardmi začala 

aplikovať nové pravidlo, ktorým je, že navrhovaný školiteľ bude Vedeckou radou schválený v prípade, že bude spĺňať 

požiadavky na začatie habilitačného konania. 

. 

o Informácia o schválení školiteľa PhD. štúdia na externej vzdelávacej inštitúcii  

Predmetná informácia sa týka Ing. Ondreja Hanzela, PhD., ktorý bol dňa 18.11.2020 schválený Vedeckou radou ÚACH 

SAV za školiteľa v št. programoch Anorganická chémia, Fyzikálna chémia a Anorganická technológia a materiály.    

Uznesenie č. 13/3/2021  

Vedecká rada FCHPT STU informáciu o schválení Ing. Ondreja Hanzela, PhD. za školiteľa v odbore chémia, 

chemické inžinierstvo a technológie  berie na vedomie.   

 

o Návrh na zmenu garanta predmetov v študijných programoch 1. stupňa od ak. r. 2021/2022 

Ako dôvod zmeny garanta doc. Reháková uviedla a) vek garanta predmetov (prof. PhDr. Miroslava Bobríka, PhD.) 

a jeho odchod do dôchodku, b) ukončenie pracovného pomeru garantky predmetov (Mgr. Magdalény Horákovej), c) 

vek garanta predmetov (doc. PhDr. Dušana Špirka, PhD.) a jeho odchod do dôchodku. 

 

Výsledok verejného hlasovania cez Google formulár za návrh na zmenu garanta v št. pr. 1. st.  

Počet členov s hlasovacím právom: ......................24 

Počet hlasujúcich členov: ......................................21 

Za: ..........................................................................21 

Proti: .......................................................................0 

Zdržal sa: .................................................................0 
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Uznesenie č. 14/3/2021  

Vedecká rada FCHPT STU verejným hlasovaním všetkými hlasmi hlasujúcich členov schválila Mgr. Robina 

Pěluchu, PhD., Mgr. Ladislavu Ivančovú, PhD., doc. PaedDr. ThDr. Antona Lisnika, PhD. a doc. Ing. Moniku 

Zatrochovú, PhD.  za garantov v študijných programoch 1. stupňa 

 

o Návrh na zmenu garanta predmetov v študijných programoch 2. stupňa od ak. r. 2021/2022 

K danému bodu doc. Reháková uviedla ako dôvodom zmeny vek garantov predmetov a ich odchod do dôchodku.  

 

Výsledok verejného hlasovania cez Google formulár za návrh na zmenu garanta v št. pr. 2. st.  

Počet členov s hlasovacím právom:  .....................24 

Počet hlasujúcich členov: ......................................21 

Za: ...........................................................................21 

Proti: .......................................................................0 

Zdržal sa: .................................................................0 

 

Uznesenie č. 15/3/2021  

Vedecká rada FCHPT STU verejným hlasovaním všetkými hlasmi hlasujúcich členov schválila Mgr. Robina Pělu-

chu, PhD., doc. PaedDr. ThDr. Antona Lisnika, PhD. a doc. Ing. Moniku Zatrochovú, PhD.  

za garantov v študijných programoch 2. stupňa 

 

o Návrh na zmeny v poskytovaní študijných programov 

Prodekanka Reháková uviedla, že učitelia telesnej výchovy by chceli ponúknuť ako ucelený predmet kurz zimných 

športov v prírode a kurz letných športov, kde by tieto predmety by boli ponúkané ako výberové pre študentov Ing. 

štúdia.  

 

Výsledok verejného hlasovania cez Google formulár za návrh na zmeny v poskytovaní št. programoch   

Počet členov s hlasovacím právom:  ..................... 24 

Počet hlasujúcich členov: ...................................... 21 

Za: ...........................................................................21 

Proti: ........................................................................0 

Zdržal sa: ..................................................................0 

 

Uznesenie č. 16/3/2021  

Vedecká rada FCHPT STU verejným hlasovaním všetkými hlasmi hlasujúcich členov schválila zmeny v poskyto-

vaní študijných programov.  

 

o Návrh na personálne zmeny v zámeroch na zosúladenie študijných programov so štandardmi SAAVŠ  

Prodekanka Reháková k tomuto materiálu uviedla, že návrh na zmeny nastáva v št. programoch 2.  stupňa vysoko-

školského štúdia - I-TCHEM, I-CHTI, I-PSP, I-OMOD , kde dôvodom je zmena metodiky vyhodnocovania štandardov 

SAAVŠ prijatá na zasadnutí Výkonnej rady SAAVŠ 18.02.2021. Zmena sa týka návrhu učiteľov profilových predmetov 

ŠP, ktorí predkladajú výstupy tvorivej činnosti. Taktiež zmena nastáva v št. programoch 3. stupňa vysokoškolského 

štúdia - D-ATEM, D-CHTZP, kde bola zmena metodiky vyhodnocovania štandardov SAAVŠ prijatá na zasadnutí Vý-

konnej rady SAAVŠ 18.02.2021. Zmena sa týka návrhu učiteľov profilových predmetov ŠP, ktorí predkladajú výstupy 

tvorivej činnosti a stým súvisiace zmeny v zložení Rád ŠP. 

  

https://www.manazmentpp.sk/o-institute/ludia/doc-paeddr-thdr-anton-lisnik-phd/
https://www.manazmentpp.sk/o-institute/ludia/doc-paeddr-thdr-anton-lisnik-phd/
https://www.manazmentpp.sk/o-institute/ludia/doc-paeddr-thdr-anton-lisnik-phd/
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Výsledok verejného hlasovania cez Google formulár za návrh na zmeny v zámeroch na zosúladenie  št. progra-

mov.   

Počet členov s hlasovacím právom:........................24 

Počet hlasujúcich členov:........................................21 

Za:............................................................................21 

Proti: .........................................................................0 

Zdržal sa: ...................................................................0 

 

Uznesenie č. 17/3/2021   

Vedecká rada FCHPT STU všetkými hlasmi odsúhlasila návrh na personálne zmeny v zámeroch  

na zosúladenie predložených št. programov so štandardami SAAVŠ.  

 

 

K bodu 13 – Rozličné 

V bode rozličné prof. Gatial informoval členov VR o nasledujúcom zasadnutí VR FCHPT, ktoré stanovil na 20. apríla 

2021, na ktoré sa plánuje inauguračná prednáška doc. Švorca v odbore analytická chémia a inauguračná prednáška 

doc. Kvasnicu v odbore automatizácia. Súčasne poznamenal, že na tomto zasadnutí bude predložený návrh na chvále-

nie týkajúci sa odborov habilitačného a inauguračného konania, ktoré bude fakulta naďalej garantovať, kde z pôvod-

ných 14 zostalo 8 odborov.    

 

 prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.1  

 predseda VR FCHPT STU 

 

 

 

Verifikovali: 

prof. Ing. Ján Híveš, PhD.   ........................................................ 

 

prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD.  ........................................................ 

 

 

Zapísala: Ing. Silvia Karatini     

 

V Bratislave dňa 23. 3. 2021  

                                                           
1 Podpísaný originálny doklad je uložený a k nahliadnutiu prístupný na Oddelení vedy a výskumu FCHPT STU.  

 


