
 

Stretnutie zamestnancov s vedením FCHPT STU 

Toto stretnutie, na ktorom členovia vedenia fakulty bilancujú výsledky, dosiahnuté v 

jednotlivých oblastiach činnosti fakulty a informujú o úlohách, ktoré čakajú fakultu 

v nasledujúcom roku, sa tradične koná v predvianočnom období. Vzhľadom na súčasnú situáciu 

bolo toto stretnutie posunuté do druhého februárového týždňa a 12.2.2021 sa konalo on-line 

formou. Zamestnanci mali dve možnosti pripojenia – aktívne pomocou meet google alebo cez 

youtube kanál.  

Stretnutie otvoril pán dekan fakulty, prof. Gatial, ktorý zaželal všetkým, aj keď už máme za 

sebou 6 týždňov nového roka, všetko najlepšie v novom roku a pevné a bezkovidové zdravie. 

Zároveň poďakoval ústavu AIM za sprostredkovanie spojenia. Informoval o organizácii 

stretnutia, na ktorom nás jednotliví prodekani budú informovať o výsledkoch dosiahnutých na 

ich úsekoch, ktoré riadia. 

Pani prodekanka doc. Reháková informovala o výsledkoch za minulý rok v pedagogickej 

oblasti a starostlivosti o študentov. Ako konštatovala, rok 2020 začal normálne a boli sme 

naladení na rok 80. výročia vzniku fakulty. Skončilo skúšobné obdobie a začiatok semestra 

nenaznačoval, čo nastane v marci. Boli sme nútení prejsť na dištančnú formu vzdelávania 

a zosúladiť jeho rôzne formy. S niektorými formami v rámci e-lerningu v AIS a Moodle mali 

už naši pracovníci skúsenosť, efektívne sa začal využívať aj G-Suit – Meet a Classroom. 

Dištančne sa zvládlo nielen vyučovanie, ale aj skúšanie a štátnice. Povestná je napr. najväčšia 

on-line písomná skúška v histórii FCHPT zo Separačných procesov dňa 20.4.2020 v počte 233 

študentov.  

Bol zaznamenaný pokles zapísaných študentov v bakalárskom aj inžinierskom stupni, mierny 

nárast bol v počte zapísaných na doktorandské štúdium. Ako možné dôvody tohto poklesu pani 

prodekanka uviedla nepriaznivý demografický vývoj, konkurenciu českých univerzít a súčasnú 

pandemickú situáciu. Kvôli nej boli zrušené aj promócie, prebehli len on-line PhD promócie na 

úrovni STU. Dištančne prebehlo aj ocenenie najlepších diplomových prác absolventov fakulty. 

Na jeseň boli tradične ocenení študenti, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky v oblasti štúdia, 

výskumu, propagácie fakulty, ale aj v rôznych formách mimoškolskej činnosti. Pod aktívnym 

vedením doc. Oravca bola zorganizovaná veľmi úspešná on-line Študentská vedecká 

konferencia. Jej organizácia bola náročná, najmä pri počte účastníkov viac ako 200. 

Samozrejme, aj s vydaním zborníka abstraktov v elektronickej forme. V mierne redukovanej 

forme prebiehalo celoživotné vzdelávanie, podarilo sa však uskutočniť viac ako polovicu 

kurzov v porovnaní s ostatnými rokmi. Prebehla vnútrouniverzitná a vnútrofakultná diskusia 

k akreditácii a jej personálnemu zabezpečeniu. V podstate do konca júna 2021 treba zosúladiť 

študijné programy so systémom vnútornej kvality podľa nových pravidiel Akreditačnej 

agentúry a v septembri informovať Akreditačnú agentúru o tomto zosúladení. Máme pomerne 

jasno ako budeme postupovať v akreditácii, nejasný je ďalší vývoj výučby. Semester sa 

rozbieha dištančnou formou, dúfame však, že sa ku jeho koncu dostaneme aspoň do laboratórií. 

Pán prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť prof. Polakovič v krátkosti informoval 

o publikačnej činnosti fakulty. Čo sa týka knižných publikácií, ich počet bol v intenciách 

predchádzajúcich rokov. V počte karentovaných časopisov bol v r. 2020 zaznamenaný výrazný 

nárast. Je to možné do určitej miery pripísať práci formou home office, kde sa niektoré aktivity, 

ktoré v takejto forme práce nie je možné vykonávať, nahradili písaním publikácií. Počet 



publikácií, evidovaných v databázach WoS a Scopus bol na úrovni predchádzajúceho roku. 

Projekty VEGA a KEGA boli v r. 2020 v počtoch, porovnateľných s predchádzajúcim rokom, 

projekty APVV sú už niekoľko rokov stabilizované, s finančným objemom približne na úrovni 

r. 2019 

Prof. Drtil, prodekan pre zahraničné vzťahy, mobility, vzťahy s verejnosťou a propagáciu 

fakulty, bilancoval vo svojom vystúpení propagačné akcie fakulty. V roku 2020 sa stihli 

zrealizovať tri akcie prezenčnou formou – Týždeň otvorených dverí, Národná konferencia 

učiteľov chémie a Seminár stredoškolských učiteľov. Fakulta bola prezentovaná aj v rámci 

Roadshow STU (Komárno, Brezno, Rimavská Sobota, Rožňava...) a boli realizované aj 

individuálne návštevy na niektorých gymnáziách. Mnohé naše tradičné propagačné akcie ako 

Chemshow, Chemday, ChemReAction, veľtrhy na Ukrajine aj na Slovensku, výstavy a letné 

školy boli zrušené. V propagácii sme prešli do internetového priestoru, kde boli realizované 

propagačné akcie ako Týždeň vedy a techniky (Noc výskumníka, Navštív svoju školu), 

Minierasmus, veľtrhy VŠ a on-line prezentácia fakulty – Gaudeamus, Education Abroad 

Ukrajina, spolu vyše 20 dní FCHPT vo virtuálnom priestore. Boli realizované  viaceré videá  

v spolupráci s TA3 – Život s vedou, 5 videí v rámci on-line Chemshow, Rovnako, ako doc. 

Reháková, venoval sa aj možným príčinám poklesu záujmu študentov o našu fakultu. Súčasná 

situácia sa negatívne podpísala aj na aktivitách, venovaných 80. výročiu vzniku FCHPT. 

Pamätnica, pripravená pri tejto príležitosti je už v tlači, s prípravou slávnostnej konferencie sa 

čaká na uvoľnenie pandemických opatrení. 

Doc. Lakatoš, prodekan pre rozvoj fakulty a ekonomiku informoval, že vzhľadom na súčasnú 

situáciu bolo na fakulte uskutočnených minimum investičných prác. Premaľovali sa učebne, 

časti prednáškových miestností, rekonštruovala sa miestnosť pre študentov so špecifickými 

potrebami, upravila sa miestnosť pre elektrónový mikroskop. Boli riešené havarijné stavy ako 

oprava strechy telocvične či odstránenie havárie na vodovodnom rozvode v suteréne. Celkové 

investície do rozvoja a obnovy infraštruktúry boli v roku 2020 vo výške 33000,- Eur. V roku 

2021 čaká fakultu realizácia projektu Príprava teplej vody – výmenníková stanica, súťaž na 

dodávku EPS (elektronickej požiarnej signalizácie), príprava súťaže na Rekonštrukciu 

vodovodných rozvodov v suteréne novej budovy. Čo sa týka stavu projektu „ACCORD“, dňa 

24.11.2020 bola  na ÚVO odovzdaná kompletná dokumentácia po ukončení súťaže na výber 

dodávateľa, dňa 11.1.2021 bola súťaž odobrená ÚVO, 10.2.2021 prebehla druhá obhliadka. 

V súčasnosti prebieha príprava realizačného projektu, harmonogramu prác, zmluva 

s dodávateľom je pred podpisom. 

Dnešné stretnutie akademickej obce s vedením fakulty bolo mimoriadne nielen svojou 

dištančnou realizáciou. Na oboch kanáloch sa ho zúčastnilo takmer 90 účastníkov, čo sa 

v minulých rokoch pri prezenčnej forme nikdy nepodarilo. Nezvyčajná bola aj celková dĺžka 

konania stretnutia – dve a štvrť hodiny, pričom viac ako polovica tohto času bola venovaná 

diskusii. V diskusii boli rozoberané rôzne témy ako dištančné vzdelávanie v tomto semestri, 

rekonštrukcia Starej budovy fakulty, zlepšenie propagácie fakulty, kvalita a množstvo 

zahraničných študentov, spolupráca fakulty s praxou a uplatnenie našich absolventov v praxi. 

Značná časť diskusie bola venovaná kauze odvolávania rektora STU, vzťahu medzi 

Akademickým senátom STU a rektorom a jeho negatívnemu vplyvu na činnosť Akademického 

senátu vzhľadom na jeho potrebné aktivity v akreditačnom procese STU. Všetci veríme, že sa 

vzniknuté problémy vyriešia  v prospech STU. V závere diskusie vystúpil prof. Lukeš, ktorý 

oslovil prítomných ako predseda Akademického senátu fakulty. Informoval o tom, že senát 



v minulom roku prešiel na on-line rokovania, podľa potreby sa prerokovávajú aktuálne 

materiály. Vyzdvihol aj dobrú spoluprácu senátu s vedením fakulty.  

V záverečnom slove pán dekan ešte raz poďakoval Ústavu AIM za zabezpečenie on-line 

spojenia, poďakoval všetkým za minuloročnú spoluprácu pri plnení úloh fakulty a za účasť na 

dnešnom stretnutí. Dúfa v skoré prezenčné vyučovanie a teší sa na ďalšiu spoluprácu. 
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