
Vážené kolegyne a kolegovia, milé študentky a študenti, ctení hostia, 

 

na úvod mi dovoľte v mene vedenia fakulty, fakultnej odborovej 

organizácie a ďalších organizátorov Vás čo najsrdečnejšie privítať na 

dnešnom divadelnom predstavení a poďakovať sa Vám, že ste prijali naše 

pozvanie. Toto stretnutie sa koná tradične pri príležitosti Dňa učiteľov 

s cieľom pripomenúť si tento deň. Povolanie učiteľa je náročné a pre 

spoločnosť nepostrádateľné, keďže učitelia sa výchovou mladej generácie 

podieľajú na príprave jej budúcnosti. Z tohto pohľadu by naopak 

spoločnosť mala mať záujem, aby jej budúcnosť pripravovali kvalitní 

učitelia a ich prácu by si mala vážiť a aj patrične oceňovať. Žiaľ nielen za 

posledné roky, ale už desaťročia vidíme, že tomu tak nie je a záujem 

o školstvo a investície do neho sú na konci jej záujmu. Napriek tomu sú aj 

na našej fakulte ľudia, ktorí berú učiteľstvo ako svoje poslanie a 

s entuziazmom sa venujú výchove mladej generácie. Dovoľte mi, aby som 

Vám učiteľom ako aj vedeckovýskumným pracovníkom zapojeným aj do 

pedagogickej práce na fakulte poďakoval za Vašu prácu za uplynulý rok. 

Tiež ďakujem aj ostatným pracovníkom fakulty – laborantom, dekanátu 

a prevádzkovotechnickému úseku, bez ktorých by hladký chod fakulty a 

teda aj pedagogického procesu nebol možný.  

 

Žiaľ z dôvodu pandemickej situácie sa takéto stretnutie môže uskutočniť 

až po troch rokoch, počas ktorých takmer uplynulo funkčné obdobie 

súčasného vedenia. To ostatné v roku 2019 sa konalo tesne po jeho 

nástupe a to dnešné už v jeho poslednom roku. Napriek sťaženým 

podmienkam posledných dvoch rokov si fakulta a jej pracovníci počínali 

dobre pri napĺňaní jej hlavného poslania v pedagogickej oblasti pri 

výchove mladej generácie a v oblasti vedy a techniky pri šírení poznania 

orientovaného na chémiu, chemické inžinierstvo a chemickú a 

potravinársku technológiu.  

 

Na otázku či a v akej miere rozvíjať dištančné formy vzdelávania aj v takej 

oblasti ako je chémia, kde získavanie praktických experimentálnych 

zručností je nenahraditeľné, nám dal odpoveď príchod pandémie spojenej 

s ochorením Covid-19 a nutnosť prejsť prakticky z večera do rána 

z prezenčného vzdelávania na úplné dištančné vzdelávanie vo všetkých 

jeho formách. Je preto potrebné vysoko oceniť všetkých pracovníkov od 



najstarších až po najmladších učiteľov, vedeckovýskumných pracovníkov, 

technikov až po doktorandov, že sa okamžite zapojili do tohto procesu a 

že fakulta bola schopná prakticky v priebehu týždňa naštartovať úplné 

dištančné vzdelávanie. Osobitne treba poďakovať najmä mladej generácii 

a pracovníkom SCHK za pomoc pri technickom zabezpečení tejto formy 

vzdelávania. Prechod na dištančné vzdelávanie urýchlil proces digitalizácie 

vyučovacieho procesu na fakulte a ukončil tak diskusiu o potrebnosti 

týchto foriem výučby na fakulte. Fakulta je tak v tomto čase podľa 

potreby schopná kombinovať obe formy výučby ako to môžeme vidieť aj 

teraz počas rekonštrukcie starej budovy a z nej vyplývajúcich 

priestorových obmedzení. 

 

V januári 2021 bol v zmysle nového akreditačného postupu prerokovaním 

v Akademickom senáte fakulty a schválením príslušných dokumentov 

v Kolégiu dekana a vo Vedeckej rade fakulty zahájený proces 

zosúlaďovania študijných programov realizovaných na fakulte ako aj 

fakultných habilitačných a inauguračných práv s novými akreditačnými 

štandardami, ktoré priniesli aj vyššie nároky najmä personálne na ich 

zabezpečenie. Za prípravu akreditačných spisov treba všetkým, ktorí sa 

podieľali na ich príprave, najmä však ich garantom poďakovať. Ich 

príprava si v podmienkach dištančnej výučby vyžiadala najmä od garantov 

veľké množstvo práce. S potešením Vám môžem oznámiť, že ešte počas 

minulého leta sme úspešne zakreditovali nový bakalársky študijný 

program Riadenie procesov a že minulý týždeň sme obdržali oznámenie 

od Rady pre vnútorný systém kvality na STU o kladnom výsledku 

akreditácie u všetkých zosúlaďovaných študijných programoch. 

 

Významnou udalosťou minulého roka bolo začatie rekonštrukcie starej 

budovy FCHPT. To si vyžadovalo vysťahovanie a skoncentrovanie ľudí a 

materiálu z polovice starej budovy do jej zvyšnej časti alebo do novej 

budovy. Ovplyvnilo to aj charakter výučby, keď z dôvodu zníženia 

priestorov na výučbu a pandemických obmedzení sme prešli na dištančnú 

formu prednášok v bakalárskom štúdiu. Nepriaznivá situácia v oblasti 

stavebníctva spojená s rastom cien materiálov ako aj samotných 

stavebných prác a nutnosť nepredvídateľných zmien v projektovej 

dokumentácii si vyžaduje predĺženie termínu jej dokončenia až do jari 

budúceho roka. 



 

Vysoko si vážime aj spoluprácu fakulty s našimi chemickými a 

potravinárskymi podnikmi najmä pri realizácií odborných praxí či 

diplomových prác našich študentov a spolupráce pri realizácií spoločných 

vedeckovýskumných projektov a v poslednej dobe aj ich participáciu pri 

tvorbe a hodnotení zosúlaďovaných študijných programov ako to 

predpokladajú nové akreditačné štandardy. Preto som rád, že po troch 

rokoch sa dnes mohla opäť stretnúť prezenčne aj Priemyselná rada 

fakulty a chcem sa jej členom poďakovať za podporu našej fakulte. 

 

FCHPT STU v Bratislave si v akademickom roku 2020/2021 pripomenula 

80. výročie svojho založenia. 80 rokov je už dostatočne dlhá doba na to, 

aby sme mohli konštatovať, že aj na našej fakulte sa písala história 

slovenskej chémie a potravinárstva. Navyše, ak k tomu pripočítame viac 

ako 19 tisíc absolventov, takmer 2 tisíc doktorandov, tisíce projektov a 

desaťtisíce publikácií, dlhodobé oceňovanie FCHPT ako najlepšej 

technickej fakulty v SR a ďalšie úspechy, potom si toto jubileum môžeme 

pripomínať s ozajstnou hrdosťou. Preto mi dovoľte aspoň pri tejto 

príležitosti pripomenúť si záslužnú prácu všetkých jej doterajších učiteľov, 

vedeckovýskumných pracovníkov, laborantov a technikov ako aj 

ostatných zamestnancov a aj študentov na rozvoji fakulty. Spoločne 

prispeli k jej vybudovaniu ako významnej vzdelávacej a 

vedeckovýskumnej inštitúcie v oblasti chémie a pričinili sa o jej dobré 

meno, ktoré požíva nielen v akademických kruhoch, ale aj v celej našej 

spoločnosti. 

 

V rámci osláv 80. výročia začatia výučby chémie na STU bola počas 

minulého roka pripravená publikácia „Pamätnica FCHPT STU 1940-2020“, 

avšak slávnostné zhromaždenie k tejto udalosti v dôsledku pandemickej 

situácie nebolo možné zorganizovať. Chcel by som sa poďakovať všetkým, 

ktorí pomáhali pri tvorbe tejto Pamätnice, najmä profesorom Dušanovi 

Bakošovi a Michalovi Uherovi, bez ktorých by táto kniha len ťažko uzrela 

svetlo sveta a SCHK za tlač a jej distribúciu. 

 

Ale myslím, že bolo dosť hodnotenia a tak mi dovoľte ešte raz Vám 

všetkým poďakovať sa za prácu, ktorú robíte pre fakultu a zaželať Vám 

príjemný umelecký zážitok. 


