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1. Zastúpenie akademického senátu 

V poradí deviaty, novozvolený Akademický senát Fakulty chemickej a potravinárskej 
technológie (AS FCHPT) Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) v prvom roku 
svojho volebného obdobia začal pracovať v novom zložení, ktoré reflektujú organizačné 
zmeny pracovísk fakulty. Zamestnaneckú časť zastupovalo 18 členov AS FCHPT STU z 10 
ústavov a troch samostatných oddelení fakulty. Študentskú časť akademickej obce fakulty 
zastupovalo 9 členov (7 mandátov za bakalárske a inžinierske štúdium, 2 mandáty za 
doktorandské štúdium). Pri AS FCHPT STU pracovali štyri stále komisie a to: (i) Pedagogická 
komisia (PK), (ii) Legislatívna komisia (LK), (iii) Ekonomická komisia (EK), (iv) Volebná komisia 
(VK). Ako sa menilo zloženie AS FCHPT STU v oboch jeho častiach počas hodnoteného 
obdobia tvorí prílohu č. 1 tejto správy. 

Predsedníctvo (P-AS FCHPT STU) pracovalo v prvom roku svojej činnosti v zložení: 
prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. – predseda AS FCHPT; 
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD. – podpredsedníčka AS FCHPT za zamestnaneckú časť; 
Veronika Borovjaková  – podpredsedníčka AS FCHPT za študentskú časť  
doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD. – predsedníčka Pedagogickej komisie; 
doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD. – predseda Legislatívnej komisie; 
doc. Ing. Milan Čertík, PhD. – predseda Ekonomickej komisie; 
RNDr. Zdenko Takáč, PhD. – predseda Volebnej komisie, 
doc. Ing. Pavol Hudec, PhD. – zástupca AS FCHPT v Rade vysokých škôl SR. 
Funkciu tajomníka AS FCHPT vykonával Ing. Peter Poliak. 

Začiatkom júla 2016 požiadali písomne senátori FCHPT STU Veronika Borovjaková,  Filip 
Hajdu, Alžbeta Kvasnová, Martin Šimášek a  Katarína Utekalová o pozastavenie členstva v AS 
FCHPT STU na obdobie júl až august 2016. Členstvo senátorov sa obnovilo zápisom 
uvedených študentov na inžiniersky a bakalársky (M.Š.) stupeň štúdia.  

2. Zasadnutia akademického senátu 

V období od 15. marca 2017 do 15. marca 2017 mal AS FCHPT STU celkom 5 plánovaných 
pracovných zasadnutí. Na každom z týchto zasadnutí bol senát uznášaniaschopný a príslušné 
zápisnice zo zasadnutí boli zverejnené na výveske AS FCHPT v priestoroch školy ako aj na 
www stránke AS FCHPT. Pravidelnými bodmi všetkých zasadnutí AS boli v zmysle 
Rokovacieho poriadku AS FCHPT kontrola plnenia uznesení, správa o činnosti predsedníctva 
AS FCHPT STU a informácie z rokovaní AS STU, Rady vysokých škôl SR, Vedenia a Kolégia 
dekana FCHPT a Vedeckej rady FCHPT, ako aj otázky na akademických funkcionárov. Činnosť 
AS FCHPT medzi zasadnutiami AS riadilo jeho predsedníctvo, ktoré zasadalo podľa 
harmonogramu zasadnutí obvykle každé tri až štyri týždne. V zmysle rokovacieho poriadku, 
v máji 2016 predsedníctvo prerokovalo a schválilo, v zmysle platného Rokovacieho poriadku 
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AS FCHPT STU (http://www.fchpt.stuba.sk/docs//as/2012/Rokovaci_poriadok.pdf), jeden 
materiál týkajúci sa  návrhu nového doktorandského študijného programu Technológia 
polymérnych materiálov. O tomto materiáli bol senát na najbližšom riadnom zasadnutí 
informovaný a postup predsedníctva bol senátom odobrený. Predsedníctvo senátu 
dodržiavalo aj osvedčenú zásadu - stretávať sa dva týždne pred zasadnutím alebo priamo v 
deň zasadnutia AS FCHPT STU na kontrolu jednotlivých bodov programu zasadnutia. Celkovo 
sa P-AS FCHPT STU zišlo 10 krát.  

Prehľad zasadnutí AS FCHPT STU ako aj súpis najdôležitejších prerokovaných materiálov 
možno sumarizovať chronologicky nasledujúco: 

1. Zasadnutie AS FCHPT STU -15.03. 2016 
Prerokovanie a schválenie Zloženia pracovných komisií AS FCHPT STU v Bratislave na 
obdobie 2016 až 2020 (mat. č. 1-2016). 
 
2. Zasadnutie AS FCHPT STU -05.04. 2016 
Prerokovanie a schválenie Návrhu rozdelenia dotačných finančných prostriedkov (bez 
mzdových prostriedkov) na FCHPT STU v Bratislave pre rok 2016 (materiál č. 2-2016). 
Prerokovanie a schválenie Návrhu rozdelenia dotačných mzdových prostriedkov na Fakulte 
chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave na rok 2016 (materiál č. 3-2016). 
Prerokovanie a schválenie Výročnej správy dekana FCHPT STU za rok 2015 (materiál č. 4- 
2016). 
 
Zasadnutie P-AS FCHPT STU - 30.05.2016 

Prerokovanie Návrhu nového doktorandského študijného programu Technológia 
polymérnych materiálov (materiál č. 5-2016-PAS) 

 

3. Zasadnutie AS FCHPT STU -21.06. 2016 
Prerokovanie a schválenie Pravidiel hodnotenia pedagogických výkonov pracovísk Fakulty 
chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave (materiál č. 6-2016). 
Prerokovanie a schválenie Pravidiel hodnotenia vedeckých výkonov pracovísk Fakulty 
chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave (materiál č. 7-2016).  
Prerokovanie a schválenie Výročnej správy hospodárenia FCHPT STU za rok 2015 (materiál 
č. 8-2016). 
Prerokovanie Harmonogramu prijímacieho konania na akademický rok 2017/2018 na 
Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave (materiál č. 9-2016). 
Prerokovanie a schválenie Ďalších podmienok prijatia na štúdium bakalárskych študijných 
programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave (materiál č. 
10-2016). 
Prerokovanie a schválenie Ďalších podmienok prijatia na štúdium bakalárskych študijných 
programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave – 
konkrétne údaje pre prijímacie konanie na ak. r. 2017/2018 (materiál č. 11-2016). 

4. Zasadnutie AS FCHPT STU -18.10. 2016 
Prerokovanie a schválenie Rokovacieho poriadku AS FCHPT STU v Bratislave (materiál č. 
12-2016). 
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Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 1 k Študijnému poriadku FCHPT STU v Bratislave 
(materiál č. 13-2016). 
 
5. Zasadnutie AS FCHPT STU -13.12. 2016 
Prerokovanie a schválenie Ďalších podmienok prijatia na štúdium inžinierskych študijných 
programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave (materiál č. 
14-2016). 
Prerokovanie Ďalších podmienok prijatia na štúdium inžinierskych študijných programov 
na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave – doplnenie 
konkrétnych údajov pre prijímacie konanie na ak. r. 2017/2018 (materiál č. 15-2016). 
Prerokovanie a schválenie Ďalších podmienok prijatia na štúdium doktorandských 
študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave 
(materiál č. 16-2016). 
Prerokovanie Ďalších podmienok prijatia na štúdium doktorandských študijných 
programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave – doplnenie 
konkrétnych údajov pre prijímacie konanie na ak. r. 2017/2018 (materiál č. 17-2016). 
Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 2 k smernici dekana č. 3/2014 zo dňa 24.03.2015 
Pravidlá určenia plánovaného počtu prijatých uchádzačov a počtu prijatých uchádzačov na 
študijné programy tretieho stupňa v dennej forme štúdia na školiace pracovisko FCHPT 
financovaných z dotácie MŠ VVŠ SR (materiál č. 18-2016). 
Prerokovanie Správy o vzdelávacej činnosti na FCHPT STU za akademický rok 2015/2016 
(materiál č. 19-2016). 

3. Práca komisií akademického senátu a zástupcu v Rade 
vysokých škôl 

V prvom roku svojho volebného obdobia pracovali intenzívne všetky štyri komisie AS FCHPT 
STU. Počas svojich pracovných stretnutí prerokovávali materiály predkladané dekanom 
FCHPT STU senátu a pripravovali materiály súvisiace s prípravou doplňujúcich a riadnych 
volieb do AS STU, doplňovacích volieb do študentskej časti AS FCHPT STU. Na rokovaniach 
pracovných komisií sa mohli zúčastniť aj ostatní senátori. Predsedníčky a predsedovia stálych 
pracovných komisií pravidelne informovali predsedníctvo AS FCHPT o výsledkoch pracovných 
stretnutí a pripravovali podklady pre zasadnutia senátu. Zápisnice zo zasadnutí pracovných 
komisií boli posielané elektronicky všetkým členom senátu ako aj Vedeniu FCHPT STU. 
Zástupca FCHPT v Rade vysokých škôl (RVŠ) SR, doc. Hudec, pravidelne informoval 
predsedníctvo ako aj akademický senát FCHPT STU o aktuálnych otázkach a problémoch 
prerokovávaných na zasadnutiach RVŠ.  

3.1 Pedagogická komisia 

Komisii pre pedagogickú a vedeckovýskumnú činnosť (PK) AS FCHPT STU predsedala v prvom 
roku svojej činnosti doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD. Komisia ďalej pracovala v zložení za 
zamestnaneckú časť AS: doc. Ing. Lucia Birošová, PhD., doc. Ing. Elena Graczová, PhD., doc. 
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Ing. Katarína Vizárová, PhD., Ing. Michal Kaliňák, PhD. a za študentskú časť AS: Ing. Lukáš 
Hrdlička, Bc. Veronika Borovjaková a Dávid Packa. 
 
Počas svojej činnosti PK prediskutovala a pripomienkovala viacero materiálov, ktoré predložil 
dekan FCHPT STU na prerokovanie a schválenie senátom. V roku 2016 sa komisia zišla 
dvakrát (20. 06. 2016 a 12. 12. 2016). Na zasadnutí v júni, ktoré bolo spoločné 
s Ekonomickou komisiou, sa prerokovali nasledovné materiály:  
1. Pravidlá hodnotenia pedagogických výkonov pracovísk Fakulty chemickej a potravinárskej 
technológie STU v Bratislave (materiál č. 6-2016). 
2. Pravidlá hodnotenia vedeckých výkonov pracovísk Fakulty chemickej a potravinárskej 
technológie STU v Bratislave (materiál č. 7-2016). 
3. Harmonogram prijímacieho konania na akademický rok 2017/2018 na Fakulte chemickej a 
potravinárskej technológie STU v Bratislave (materiál č. 9-2016). 
4. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na Fakulte 
chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave (materiál č. 10-2016). 
5. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na Fakulte 
chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave – konkrétne údaje pre prijímacie 
konanie na ak. r. 2017/2018 (materiál č. 11-2016).  
 
Členovia komisie diskutovali s dekanom Šajbidorom a prodekankou Bakošovou o 
predložených návrhoch, najmä o pravidlách hodnotení pedagogických vedeckých výkonoch 
pracovísk FCHPT STU, pričom navrhli viaceré úpravy, ktoré boli zapracované do daných 
materiálov. K harmonogramu a ďalším podmienkam na prijatie členovia komisie nemali 
žiadne pripomienky a odporučili ich prijať bez pripomienok. V časti rôzne sa diskutovalo 
o dĺžke archivácie protokolov a písomných skúšok, a o možnosti učiteľov výberu študenta na 
bakalársku prácu.  
 
Na zasadnutí komisie v decembri boli prerokované nasledovné materiály: 
1. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium inžinierskych študijných programov na Fakulte 
chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave (materiál č. 17-2016). 
2. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium inžinierskych študijných programov na Fakulte 
chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave – doplnenie konkrétnych údajov pre 
prijímacie konanie na ak. r. 2017/2018 (materiál č. 18-2016). 
3. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na Fakulte 
chemickej a potravinárskej technológie STU  v Bratislave (materiál č. 19-2016). 
4. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na Fakulte 
chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave – doplnenie konkrétnych údajov pre 
prijímacie konanie na ak. r. 2017/2018 (materiál č. 20-2016). 
5. Dodatok č. 2 k smernici dekana č. 3/2014 zo dňa 24.03.2015 Pravidlá určenia plánovaného 
počtu prijatých uchádzačov a počtu prijatých uchádzačov na študijné programy tretieho 
stupňa v dennej forme štúdia na školiace pracovisko FCHPT financovaných z dotácie MŠ VVŠ 
SR (materiál č. 21-2016). 
6. Správa o vzdelávacej činnosti na FCHPT STU za akademický rok 2015/2016 (materiál č. 22-
2016). 
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Členovia komisie prediskutovali s prodekankou Bakošovou uvedené materiály a odporučili 
ich prijať bez pripomienok. V prípade materiálu č. 22 mali členovia komisie pripomienky iba k 
formálnej úprave dokumentu. V rámci rôzne sa diskutovalo o zmenách v počte študentov na 
niektoré študijné programy v inžinierskom stupni štúdia, o prijímacom konaní 
v doktorandskom stupni štúdia ohľadom vyššieho bodového hodnotenia pri obhájení 
v anglickom jazyku.  
 
Ďalšie materiály predložené do AS FCHPT STU boli v pedagogickej komisii pripomienkované 
elektronicky. Išlo o materiály, ktorých predloženie a schválenie v AS FCHPT STU vyžadujú 
zákonné predpisy, resp. ich zmeny: 
1. Prerokovanie a schválenie Výročnej správy dekana FCHPT STU za rok 2015 (materiál č. 4-
2016). 
2. Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 1 k Študijnému poriadku FCHPT STU v Bratislave 
(materiál č. 13-2016). 
 
Pripomienky členov PK komisie boli zapracované do predložených materiálov. 
 
Členovia komisie sa vyjadrovali k problémom pedagogického procesu v bakalárskom, 
inžinierskom a doktorandskom štúdiu a v súčinnosti s vedením fakulty hľadali riešenie 
problémov. Vyjadrovali sa a dávali podnety aj k materiálom prerokovaným v ekonomickej a 
legislatívnej komisii AS FCHPT STU.  Komisia pre pedagogickú a vedeckovýskumnú činnosť 
úzko spolupracovala s vedením fakulty, najmä s prodekanmi doc. Bakošovou a prof. 
Gatialom.  

3.2 Legislatívna komisia 

Legislatívna komisia (LK) AS FCHPT pracovala v zložení: za zamestnaneckú časť AS - predseda 
LK AS FCHPT doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.; Ing. Ľuboš Čirka, PhD.; Ing. Jozef Švorec, PhD. a za 
študentskú časť AS: Ján Bujnovský, Katarína Utekalová. 

LK AS FCHPT pripravila nové znenie Rokovacieho poriadku AS FCHPT STU v Bratislave 
(materiál č. 12-2016), ktorý bol schválený 18.10. 2016. Koncom roku 2016, t.j. 11.11. 2016, 
mala LK ešte jedno pracovné venované k ďalším návrhom zmien v Rokovacom poriadku AS 
FCHPT STU. Úpravy v uvedenom materiály boli prijaté na rokovaní AS FCHPT dňa 28.2. 2017.  

Legislatívna komisia priebežne sledovala plnenie uznesení prijatých na zasadnutiach AS 
FCHPT STU v Bratislave a dohliadala na dodržiavanie legislatívnych noriem na zasadnutiach 
AS a predsedníctva AS FCHPT STU v Bratislave. 

3.3 Ekonomická komisia 

Ekonomickú komisiu AS FCHPT počas obdobia marec 2016 až marec 2017 viedol jej predseda 
doc. Ing. Milan Čertík, PhD. Komisia ďalej pracovala v zložení: za zamestnaneckú časť AS: 
prof. Ing. Miroslav Hutňan, PhD., prof. Ing. Viktor Milata, DrSc., Ing. Ladislav Staruch, PhD., 
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doc. Ing. Ivan Špánik, DrSc., a za študentskú časť AS: Bc. Alžbeta Kvasnová a Ing. Juraj 
Kecskés. 

 
Členovia Ekonomickej komisie dali viacero podnetných návrhov k vyššie uvedeným 
materiálom a odporučili ich na schválenie AS FCHPT. Členovia komisie sa vyjadrovali aj 
k ďalším materiálom prerokovávaným na AS, aj keď gestorom ich schvaľovania nebola EK AS, 
ale svojou náplňou zasahovali do ekonomiky FCHPT STU. 

3.4 Volebná komisia 

Volebnej komisii (VK) AS FCHPT STU predsedal v prvom roku svojej činnosti RNDr. Zdenko 
Takáč, PhD. Za zamestnaneckú časť AS bol ďalším jej členom: RNDr. Miroslav Gál, PhD. a  za 
študentskú časť AS boli: Bc. Filip Hajdu a Martin Šimášek.  

 
Vo prvom roku svojej činnosti AS FCHPT STU nebolo potrebné, aby stála VK zabezpečovala 
nejaký typ volieb. Predseda volebnej komisie sa zúčastňoval aktívne na zasadnutiach  P-AS 
FCHPT STU. 

3.5 Činnosť zástupcu FCHPT STU v Rade vysokých škôl 

V Rade  vysokých škôl Slovenskej republiky (RVŠ) zastupoval AS FCHPT STU doc. Ing. Pavol 
Hudec, CSc. Za obdobie marec 2016 až marec 2017 sa uskutočnilo iba jedno zasadnutie RVŠ, 
pričom mnohé záležitosti boli prejednávané korešpondenčne.  
 
V apríli 2016 sa RVŠ pripojila k Vyhláseniu OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku 
a partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve k Programovému vyhláseniu vlády SR. Aj 
po linke RVŠ prebehol zber informácií k problematike Verejného obstarávania (k 15.9.2016). 
 
Do 30.6.2016 sa zbierali pripomienky k návrhu  Opatrenia, ktorým sa ustanovuje suma  
maximálneho ročného školného na akademický rok 2017/2018 pre študijné programy v 
externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých 
školách. 
 
Na portáli RVŠ boli v novembri 2016 zverejnené Tézy k Národnému programu rozvoja 
výchovy a vzdelávania, a návrh Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace 
sa Slovensko“ pre oblasť vysokého školstva, kde bol sprístupnený odbornej verejnosti za 
účelom odbornej diskusie. 
 
Zasadnutie RVŠ zo dňa 13. 12. 2016 
Zasadnutie sa uskutočnilo v priestoroch kongresového centra Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzity v Nitre. Na zasadnutí sa za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu 
a viacerých pracovníkov ministerstva z oddelenia vysokých škôl prejednával Návrh metodiky 
rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2017, a návrh 
Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ pre oblasť 
vysokého školstva. 
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Vo februári 2017 bol zverejnený na portáli RVŠ Akčný plán NPRVV na rok 2017 s možnosťou 
jeho pripomienkovania  a v  polovici marca 2017 bol zverejnené definitívne znenie materiálu 
„Učiace sa Slovensko“. 
 
Všetky materiály, ktoré boli posielané z RVŠ zástupcovi v RVŠ za FCHPT STU na vyjadrenie, 
doc. Hudec posielal podľa potreby členom vedenia FCHPT, členom predsedníctva, ako aj 
ostatným členom AS FCHPT. Pripomienky členov vedenia a členov akademickej obce FCHPT 
(ak nejaké boli) boli zasielané vo vyžadovanom termíne na RVŠ. Zápisnice zo zasadaní RVŠ, 
ako aj ostatné materiály RVŠ  sú verejne dostupné na stránke:   http://www.radavs.sk. 

4. Spolupráca zamestnaneckej a študentskej časti AS FCHPT 

Táto spolupráca prebiehala najmä prostredníctvom zástupcu študentskej časti AS FCHPT 
STU, podpredsedníčky Bc. Veroniky Borovjakovej v predsedníctve AS, ale aj stretnutiami 
s členmi študentskej časti AS. Študenti – senátori sa zapájali do aktivít v rámci jednotlivých 
komisií AS ako aj pomáhali realizovať doplňujúce voľby pre študentskú časť AS FCHPT STU. 
Túto spoluprácu možno hodnotiť ako dobrú. Konkrétne možno spomenúť aktívny prístup 
študentov na zasadnutiach pracovných komisií AS FCHPT STU.  

5. Spolupráca Akademického senátu a Vedenia FCHPT 

Vzťah vedenia FCHPT a AS FCHPT STU v uplynulom období marec 2016 až marec 2017 možno 
hodnotiť ako konštruktívny. Predseda Akademického senátu FCHPT STU bol pravidelne 
prizývaný a zároveň sa zúčastňoval na zasadnutiach vedenia FCHPT, kolégia dekana a 
Vedeckej rady FCHPT STU. Podobne členovia Vedenia fakulty sa pravidelne zúčastňovali na 
zasadnutiach AS FCHPT STU. Pri predkladaní materiálov do AS FCHPT STU alebo zaraďovaní 
niektorých bodov do programu zasadnutia senátu sa zúčastňovali zasadnutí predsedníctva 
AS FCHPT STU. Všetky materiály predkladané vedením FCHPT boli členmi vedenia tiež 
osobne uvedené a podrobnejšie vysvetlené. Kladne treba hodnotiť i skutočnosť, že 
jednotlivé materiály na rokovania AS boli zo strany vedenia fakulty predkladané písomne 
s dostatočným predstihom, väčšinou dva týždne pred zasadnutím AS FCHPT STU. Toto 
vytváralo dostatočný časový priestor na ich prerokovanie v komisiách AS a rozposlanie 
členom AS. Mnohé materiály boli následne upravené podľa pripomienok, ktoré vyplynuli 
z rokovaní príslušných komisií ako aj zasadnutia AS FCHPT STU. Z tohto hľadiska treba 
hodnotiť spoluprácu nového Vedenia fakulty a AS ako korektnú a konštruktívnu. Podobne 
treba oceniť aj dobrú spoluprácu s Fakultnou odborovou organizáciou, ktorá má 
nezastupiteľné miesto na fakulte pri riešení pracovno-právnych otázok zamestnancov fakulty 
a je garantom dodržiavania Kolektívnej zmluvy. Predsedníčka Fakultnej odborovej 
organizácie (FOO) doc. Ing. Milena Reháková, PhD. bola pravidelne prizývaná na zasadnutie 

http://www.radavs.sk/
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AS a zástupcovia senátu sa tiež zúčastnili Fakultnej konferencie odborovej organizácie 
začiatkom februára 2017. 

6. Závery a odporúčania 

Akademický senát FCHPT STU si prvom roku svojho funkčného obdobia dôsledne plnil úlohy, 
ktoré mu vyplývajú z Vysokoškolského zákona. Ide najmä o  schvaľovanie rozpočtu fakulty na 
rok 2016, výročnej správy o činnosti a o hospodárení fakulty za rok 2015. V tejto súvislosti 
predseda AS FCHPT STU si dovoľuje vysloviť poďakovanie všetkým senátorom ako aj 
tajomníkovi AS FCHPT STU, Ing. Petrovi Poliakovi, za prácu v Akademickom senáte. Zápisnice 
z rokovaní senátu, protokoly volieb, ako aj táto správa sú zverejnené na www stránke FCHPT 
STU: 
http://www.fchpt.stuba.sk/sk/prihovor-dekana/akademicky-senat.html?page_id=2942 
Zápisnice ako aj schválené materiály sú vyhotovené v dvoch origináloch, pričom jeden 
originál je zasielaný dekanovi fakulty, prof. Šajbidorovi. Uvedené texty sú v elektronickej 
forme prístupné cez AIS, v dokumentovom serveri, všetkým zamestnancom a študentom 
FCHPT STU.  Stretnutie vedenia a senátu s akademickou obcou ako aj neakademickými 
zamestnancami AS FCHPT STU sa uskutočnilo 15. decembra 2016.  
 

V Bratislave 25. 04. 2017 

  prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. 

  Predseda AS FCHPT STU 

http://www.fchpt.stuba.sk/sk/prihovor-dekana/akademicky-senat.html?page_id=2942
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Príloha č. 1.: Zloženie akademického senátu v období od 15. marca 2016 do 15.marca 2017 
 
Zloženie Akademického senátu FCHPT STU a pracovných komisií k 15. 03. 2016 

 

ZOSKUPENIE ZAMESTNANCOV 
 

č. PRACOVISKO  Člen AS FCHPT STU klapka komisia e-mail 

1 Ústav analytickej chémie doc. Ing. Ivan Špánik, DrSc. 283 Eko ivan.spanik@stuba.sk 

2 
Ústav anorganickej 

chémie, technológie 
a materiálov 

RNDr. Miroslav Gál, PhD. 560 Vol miroslav.gal@stuba.sk 

Ing. Jozef Švorec, PhD.  Leg jozef.svorec@stuba.sk 

3 
Ústav biochémie a 

mikrobiológie 
doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD. 516 Pr-Leg boris.lakatos@stuba.sk 

4 Ústav biotechnológie doc. Ing. Milan Čertík, PhD 491 Pr-Eko milan.certik@stuba.sk 

5 
Ústav potravinárstva a 

výživy 

Ing. Ladislav Staruch, PhD. 451 Eko ladislav.staruch@stuba.sk 

doc. Ing. Lucia Birošová, PhD. 478 Ped lucia.birosova@stuba.sk 

6 
Ústav fyzikálnej chémie 

a chemickej fyziky 

doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD. 477 Pr-Ped dana.dvoranova@stuba.sk 

prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. 741 Pr-AS vladimir.lukes@stuba.sk 

7 
Ústav chemického a 
environmentálneho 

inžinierstva 

doc. Ing. Elena Graczová, PhD. 263 Ped elena.graczova@stuba.sk 

prof. Ing. Miroslav Hutňan, PhD. 387 Eko miroslav.hutnan@stuba.sk 

8 
Ústav informatizácie, 

automatizácie a 
matematiky 

RNDr. Zdenko Takáč, PhD. 335 Pr-Vol zdenko.takac@stuba.sk 

Ing. Ľuboš Čirka, PhD. 355 Leg lubos.cirka@stuba.sk 

9 
Ústav organickej chémie, 
katalýzy a petrochémie 

Prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. 148 Eko viktor.milata@stuba.sk 

doc. Ing. Pavol Hudec, PhD. 499 RVŠ pavol.hudec@stuba.sk 

10 
Ústav polymérnych 

materiálov 

doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD. 212 Ped katarina.vizarova@stuba.sk 

doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD. 227 Ppr-AS viera.jancovicova@stuba.sk 

11 

Oddelenie jazykov; 
Oddelenie TV a športu; 
Centrálne laboratória 

FCHPT 

Ing. Michal Kaliňák, PhD. 788 Ped michal.kalinak@stuba.sk 
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ZOSKUPENIE ŠTUDENTOV 

miestnosť študentského parlamentu: kl. 172 (priamo: 524 96 714), e-mail: parlam@chemik.sk 
 

č. ročník Člen AS FCHPT STU Klapka Komisia e-mail 

1 Bc. a Ing. štúdium Veronika Borovjaková 172 
Ppr-AS, 

Ped 
borovjakova@gmail.com 

2 Bc. a Ing. Štúdium Bc. Ján Bujnovský 172 Leg bujnovsky.jan@gmail.com 

3 Bc. a Ing. Štúdium Filip Hajdu 172 Vol filiphajdu@gmail.com 

4 Bc. a Ing. Štúdium Alžbeta Kvasnová 172 Eko betka.kvasnova@gmail.com 

5 Bc. a Ing. Štúdium Dávid Packa 172 Ped packa.david@hotmail.sk 

6 Bc. a Ing. Štúdium Martin Šimášek 172 Vol xsimasekm@stuba.sk 

7 Bc. a Ing. Štúdium Katarína Utekalová 172 Leg k.utekalova@gmail.com 

8 Doktorandské štúdium Ing. Lukáš Hrdlička 172 Ped lukas.hrdlicka@stuba.sk 

9 Doktorandské štúdium Ing. Juraj Kecskés 172 Eko juraj.kecskes@stuba.sk 

 
Tajomník AS FCHPT STU: Ing. Peter Poliak (peter.poliak@stuba.sk, kl. 741) 
 
Pr-AS: predseda AS; Ppr-AS: podpredsedníčka AS; RVŠ: zástupca v Rade vysokých škôl; T-AS: tajomník AS;  
Pr-...: predseda pracovnej komisie; Leg: legislatívna, Ped: pedagogická, Eko: ekonomická, Vol: volebná komisia.  
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Zloženie Akademického senátu FCHPT STU a pracovných komisií k 18. 10. 2016 
 

 

ZOSKUPENIE ZAMESTNANCOV 
 

č. PRACOVISKO Člen AS FCHPT STU klapka komisia e-mail 

1 Ústav analytickej chémie doc. Ing. Ivan Špánik, DrSc. 283 Eko ivan.spanik@stuba.sk 

2 
Ústav anorganickej 

chémie, technológie 
a materiálov 

RNDr. Miroslav Gál, PhD. 560 Vol miroslav.gal@stuba.sk 

Ing. Jozef Švorec, PhD.  Leg jozef.svorec@stuba.sk 

3 
Ústav biochémie a 

mikrobiológie 
doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD. 516 Pr-Leg boris.lakatos@stuba.sk 

4 Ústav biotechnológie doc. Ing. Milan Čertík, PhD 491 Pr-Eko milan.certik@stuba.sk 

5 
Ústav potravinárstva a 

výživy 

Ing. Ladislav Staruch, PhD. 451 Eko ladislav.staruch@stuba.sk 

doc. Ing. Lucia Birošová, PhD. 478 Ped lucia.birosova@stuba.sk 

6 
Ústav fyzikálnej chémie 

a chemickej fyziky 

doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD. 477 Pr-Ped dana.dvoranova@stuba.sk 

prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. 741 Pr-AS vladimir.lukes@stuba.sk 

7 
Ústav chemického a 
environmentálneho 

inžinierstva 

doc. Ing. Elena Graczová, PhD. 263 Ped elena.graczova@stuba.sk 

prof. Ing. Miroslav Hutňan, PhD. 387 Eko miroslav.hutnan@stuba.sk 

8 
Ústav informatizácie, 

automatizácie a 
matematiky 

RNDr. Zdenko Takáč, PhD. 335 Pr-Vol zdenko.takac@stuba.sk 

Ing. Ľuboš Čirka, PhD. 355 Leg lubos.cirka@stuba.sk 

9 
Ústav organickej chémie, 
katalýzy a petrochémie 

Prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. 148 Eko viktor.milata@stuba.sk 

doc. Ing. Pavol Hudec, PhD. 499 RVŠ pavol.hudec@stuba.sk 

10 
Ústav polymérnych 

materiálov 

doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD. 212 Ped katarina.vizarova@stuba.sk 

doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD. 227 Ppr-AS viera.jancovicova@stuba.sk 

11 

Oddelenie jazykov; 
Oddelenie TV a športu; 
Centrálne laboratória 

FCHPT 

Ing. Michal Kaliňák, PhD. 788 Ped michal.kalinak@stuba.sk 
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ZOSKUPENIE ŠTUDENTOV 

miestnosť študentského parlamentu: kl. 172 (priamo: 524 96 714), e-mail: parlam@chemik.sk 
 

č. ročník Člen AS FCHPT STU Klapka Komisia e-mail 

1 Bc. a Ing. štúdium Bc. Veronika Borovjaková 172 
Ppr-AS, 

Ped 
borovjakova@gmail.com 

2 Bc. a Ing. Štúdium Bc. Ján Bujnovský 172 Leg bujnovsky.jan@gmail.com 

3 Bc. a Ing. Štúdium Bc. Filip Hajdu 172 Vol filiphajdu@gmail.com 

4 Bc. a Ing. Štúdium Bc. Alžbeta Kvasnová 172 Eko betka.kvasnova@gmail.com 

5 Bc. a Ing. Štúdium Dávid Packa 172 Ped packa.david@hotmail.sk 

6 Bc. a Ing. Štúdium Martin Šimášek 172 Vol xsimasekm@stuba.sk 

7 Bc. a Ing. Štúdium Bc. Katarína Utekalová 172 Leg k.utekalova@gmail.com 

8 Doktorandské štúdium Ing. Lukáš Hrdlička 172 Ped lukas.hrdlicka@stuba.sk 

9 Doktorandské štúdium Ing. Juraj Kecskés 172 Eko juraj.kecskes@stuba.sk 

 
Tajomník AS FCHPT STU: Ing. Peter Poliak (peter.poliak@stuba.sk, kl. 741) 
 
Pr-AS: predseda AS; Ppr-AS: podpredsedníčka AS; RVŠ: zástupca v Rade vysokých škôl; T-AS: tajomník AS;  
Pr-...: predseda pracovnej komisie; Leg: legislatívna, Ped: pedagogická, Eko: ekonomická, Vol: volebná komisia.  
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