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1. Zastúpenie akademického senátu
V poradí deviaty zvolený Akademický senát Fakulty chemickej a potravinárskej
technológie (AS FCHPT) Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) v štvrtom
roku svojho volebného obdobia pracoval v zložení z februára 2019, kde
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 štvrtom roku svojej činnosti v zložení:
prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. – predseda AS FCHPT;
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD. – podpredsedníčka AS FCHPT za zamestnaneckú
časť;
Bc. Kristína Smorádková – podpredsedníčka AS FCHPT za študentskú časť;
doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD. – predsedníčka Pedagogickej komisie;
Ing. Ľuboš Čirka, 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 tajomníčky AS FCHPT vykonávala Ing. Denisa Cagardová.
Počas hodnoteného obdobia fakultného Akademického senátu nastali v zastúpení
tieto personálne zmeny. Štyria členovia študentskej časti AS FCHPT, Bc. Kristína
Smorádková, Bc. Michaela Roháčová, Bc. Vsevolod Piddenezhnyy, Bc. Martin
Šimášek, v júni 2019 úspešne ukončili bakalárske štúdium, pričom traja senátori pred
ukončením
bakalárskeho
štúdia
písomne
požiadali
o
pozastavenie
členstva v akademickom senáte FCHPT do 1. septembra 2019. Pretože Bc. Vsevolod
Piddenezhnyy nepožiadal o prerušenie členstva v AS FCHPT STU, stratil mandát
senátora. Senátorka Danieľa Roľková ukončením bakalárskeho štúdia stratila mandát
senátorky. Senátorka Ing. Viktória Malotová úspešným ukončením inžinierskeho
štúdia prestala byť členkou AS FCHPT STU. Pretože vyššie uvedené zmeny
v mandátoch senátorov sa očakávali, v dostatočnom predstihu sa uskutočnili v máji
2019 doplňujúce voľby do študentskej časti AS FCHPT. Ing. Tereza Drtilová,
senátorka za volebný obvod doktorandského stupňa štúdia, prerušila k 1. septembru
2019 svoje štúdium. Vzhľadom na paragraf 8, bod 6, písmeno d Z.z. 131/2002 a jej
novely, mandát senátorky Ing. Drtilovej zanikol. Z tohto dôvodu sa uskutočnili v októbri
2019 doplňujúce voľby za volebný obvod študenti doktorandského štúdia, pre funkčné
obdobie 2016-2020. Na jeseň 2019 na uvoľnené mandáty nastúpili Bc. Stanislava
Lukáčová, Bc. Daniel Ondra, Marek Wadinger a Ing. Peter Bakaráč.
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2. Zasadnutia akademického senátu
V období od 15. marca 2019 do 16. marca 2020 mal AS FCHPT STU celkom
6 plánovaných pracovných zasadnutí a jedno mimoriadne zasadnutie predsedníctva.
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
webovom sídle 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
(RVŠ) 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. Predsedníctvo senátu dodržiavalo aj osvedčenú zásadu – stretávať sa
dva týždne pred zasadnutím a priamo v deň zasadnutia AS FCHPT STU na kontrolu
jednotlivých bodov programu zasadnutia. Celkovo sa P-AS FCHPT STU zišlo 9-krát,
pričom na zasadnutí zo dňa 8. 10. 2019 bolo potrebné navrhnúť volebnú komisiu
a harmonogram doplňujúcich volieb do študentskej časti univerzitného Akademického
senátu – volebný obvod doktorandi. Finálne verzie materiálov z rokovaní, ako aj
zápisnice, sú zverejnené na Dokumentovom serveri Akademického informačného
systému.
Prehľad zasadnutí AS FCHPT STU, ako aj súpis najdôležitejších prerokovaných
materiálov, možno sumarizovať chronologicky nasledujúco:
17. zasadnutie AS FCHPT STU – 26.03. 2019
Voľba zástupcu v Rade vysokých škôl za FCHPT STU na funkčné obdobie 1. jún
2019 až 31. máj 2023.
Prerokovanie a schválenie Správy o činnosti a stave FCHPT STU za rok 2018 (mat.
č. 73-2019).
Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o činnosti AS FCHPT STU za obdobie 16.
marec 2018 až 15. marec 2019 (mat. č. 74-2019).
Prerokovanie a schválenie Organizačných pokynov, Volebnej komisie
a harmonogramu volieb do AS STU – volebný obvod zamestnanecká časť
akademickej obce FCHPT STU (mat. č. 75-2019).
Prerokovanie a schválenie Organizačných pokynov, Volebnej komisie
a harmonogramu volieb do AS STU – volebný obvod študentská časť akademickej
obce FCHPT STU (mat. č. 76-2019).
Prerokovanie a schválenie Volebnej komisie a harmonogramu doplňujúcich volieb
členov študentskej časti AS FCHPT STU (bakalárske a inžinierske štúdium) pre
funkčné obdobie 2016-2020 (mat. č. 77-2019).
Navrhovanie kandidátov pre voľby do AS STU – zamestnanecká časť akademickej
obce FCHPT STU.
18. zasadnutie AS FCHPT STU – 30.04. 2019
Voľba zástupcu v Rade vysokých škôl za FCHPT STU na funkčné obdobie 1. jún 2019
až 31. máj 2023.
Prerokovanie a schválenie Návrhu rozdelenia dotačných mzdových prostriedkov na
Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave na rok 2019 (mat. č.
78-2019).
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Prerokovanie a schválenie Návrhu rozdelenia dotačných prostriedkov (bez mzdových
prostriedkov) na FCHPT STU v Bratislave pre rok 2019 (mat. č. 79-2019).
Prerokovanie a schválenie Transformácie obsadenia systemizovaných miest na
FCHPT STU v zmysle novely zákona č. 318/2018 Z. z. zo dňa 23. 10. 2018 (mat. č.
80-2019).
19. zasadnutie AS FCHPT STU – 21.05. 2019
Prerokovanie a schválenie Správy o hospodárení Fakulty chemickej a potravinárskej
technológie STU v Bratislave za rok 2018 (mat. č. 81-2019).
Prerokovanie a schválenie Ďalších podmienok prijatia na štúdium bakalárskych
študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie
STU v Bratislave (mat. č. 82-2019).
Prerokovanie 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. 2020/2021 (mat. č. 83-2019).
Zasadnutie P-AS FCHPT STU – 08.10. 2019
Schválenie harmonogramu volieb a volebnej komisie do študentskej časti AS FCHPT
STU (materiál č. 84-2019 PAS).
20. zasadnutie AS FCHPT STU – 29.10. 2019
Prerokovanie a schválenie Ďalších podmienok prijatia na štúdium inžinierskych
študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie
STU v Bratislave (mat. č. 85-2019).
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. 2020/2021 (mat. č. 862019).
Prerokovanie a schválenie Pravidiel 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 (mat. č.
87-2019).
Prerokovanie a schválenie Ďalších podmienok prijatia na štúdium doktorandských
študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie
STU v Bratislave (mat. č. 88-2019).
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. 2020/2021 (mat. č. 892019).
21. zasadnutie AS FCHPT STU – 26.11. 2019
Prerokovanie Správy o vzdelávacej činnosti FCHPT STU v Bratislave za akademický
rok 2018/2019 (mat. č. 90-2019).
Prerokovanie a schválenie Zásad volieb členov zamestnaneckej časti Akademického
senátu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave (mat. č. 91-2019).
Prerokovanie a schválenie Volebnej komisie a harmonogramu volieb členov
zamestnaneckej časti Akademického senátu Fakulty chemickej a potravinárskej
technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pre funkčné obdobie 16.
marec 2020 až 15. marec 2024 (mat. č. 92-2019).
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Prerokovanie a schválenie Zásad volieb členov študentskej časti Akademického
senátu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave (mat. č. 93-2019).
Prerokovanie a schválenie Volebnej komisie a harmonogramu volieb členov
študentskej časti Akademického senátu Fakulty chemickej a potravinárskej
technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pre funkčné obdobie 16.
marec 2020 až 15. marec 2024 (mat. č. 94-2019).
22. zasadnutie AS FCHPT STU – 03.03. 2020
Správy o činnosti a stave FCHPT STU za rok 2018 (mat. č. 94-2020).
Prerokovanie a schválenie Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o činnosti AS
FCHPT STU za obdobie 15. marec 2019 až 16. marec 2020 (mat. č. 95-2020).

3. Práca komisií akademického senátu a zástupcu
v Rade vysokých škôl
V štvrtom roku svojho volebného obdobia pracovali intenzívne všetky štyri komisie AS
FCHPT STU. Počas svojich pracovných stretnutí prerokovávali materiály predkladané
dekanom FCHPT STU senátu a pripravili materiál súvisiaci s prípravou doplňujúcich
volieb do študentskej časti AS FCHPT STU a riadnych volieb do študentskej aj
zamestnaneckej 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 RVŠ SR, doc. P. Hudec, pravidelne informoval
predsedníctvo ako aj AS FCHPT STU o aktuálnych otázkach a problémoch
prerokovávaných na zasadnutiach RVŠ.

3.1 Pedagogická komisia
Pedagogickej komisii (PK) AS FCHPT STU predsedala vo štvrtom roku svojej činnosti
doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD. Komisia ďalej pracovala v zložení: za zamestnaneckú
časť AS FCHPT STU doc. Ing. Lucia Birošová, PhD., doc. Ing. Elena Graczová, PhD.
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD., Ing. Michal Kaliňák, PhD. a za študentskú časť AS
Ing. Karol Červenčík (od apríla 2018), Viktória Malotová (do júna 2019), Bc. Dávid
Packa a Bc. Stanislava Lukáčová (od septembra 2019) a Marek Wadinger (od októbra
2019).
Počas svojej činnosti PK prediskutovala a pripomienkovala viacero materiálov, ktoré
predložil dekan FCHPT STU na prerokovanie a schválenie senátom. V roku 2019
komisia zasadala 25. marca 2019 a 18. novembra 2019.
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Na zasadnutí komisie v marci sa prerokoval materiál č. 73-2019 Správa o činnosti a
stave FCHPT STU za rok 2018, kde sa komisia zamerala hlavne na časť
Správa o pedagogickej činnosti, ktorú pred komisiou predniesol prof. Gatial, dekan
FCHPT STU a doc. Reháková, prodekanka FCHPT STU. Komisia uvedený materiál
prerokovala a v rámci diskusie navrhla doplniť údaje o propagačných aktivitách fakulty,
počty študentov v rámci SOČ, ako aj prehľad o postdoktorandských miestach
hradených rektorom STU. Na záver diskusie navrhla prijať materiál bez pripomienok.
V rámci „Rôzne“ sa riešili možnosti ponúknuť študentom stredných škôl absolvovať
vybrané laboratórne cvičenia a možnosť zorganizovať 43. ročník letnej školy chemikov
(pre najúspešnejších riešiteľov krajských kôl Chemickej olympiády v kategóriách B a
C). Okrem toho sa diskutovalo o priechodnosti 1. ročníka bakalárskeho konverzného
štúdia po zimnom semestri a o tom, či sa zvažuje návrat k modelu, kedy študent k
obhajobe záverečnej práce mohol pristúpiť až po všetkých úspešne ukončených
skúškach a za akých podmienok je možné predĺžiť odovzdanie záverečnej práce.
Materiál č. 82-2019 Ďalšie podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných
programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave a
materiál č. 83-2019 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. 2020/2021 sa prerokovali elektronicky
a pedagogická komisia navrhla, aby bol mat. č. 82-2019 prijatý bez pripomienok.
Elektronickou formou boli prediskutované aj materiály, ktoré sa prerokovali a
schvaľovali na zasadnutí AS FCHPT STU 29. októbra 2019:
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium inžinierskych študijných programov na Fakulte
chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave (mat. č. 85-2019).
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. 2020/2021 (mat. č. 86-2019).
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 (mat. č. 87-2019).
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na Fakulte
chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave (mat. č. 88-2019).
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. 2020/2021 (mat. č. 89-2019).
Pedagogická komisia navrhla prijať materiály bez pripomienok a v rámci elektronickej
diskusie sa spresnilo, že novelizáciou vysokoškolského zákona došlo k zmene
študijných odborov a nie programov a či nie je možné navýšiť poplatok za prijímacie
konanie a študent by mohol následne dostať uvítací balíček pri nástupe na štúdium.
Zároveň sa diskutovalo o možnosti nastavenia termínov skúšok pre ročníkové
predmety tak, aby sa tieto neprekrývali.
Na zasadnutí komisie 18. novembra 2019 sa prerokoval materiál č. 90-2019 Správa o
vzdelávacej činnosti FCHPT STU v Bratislave za akademický rok 2018/2019, ktorý
predniesla prodekanka doc. Reháková. V rámci diskusie ku správe sa preberali otázky
ohľadom podkladov, z ktorých sa čerpali počty ocenených študentov uvedených v
správe, ako sú kreované ukazovatele kvality vzdelávania – akým spôsobom sa
vytvárala kapitola „Systém kvality vzdelania na FCHPT STU za 2018/2019“. Prebehla
diskusia ohľadom možností, ako si učitelia môžu zvyšovať kvalitu prednášania, ako sa
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riešia negatívne hodnotenia učiteľa v rámci ankiet a ako sa odrážajú hospitácie na
zlepšenie kvality výučby. Hospitácie by sa nemali brať len ako nástroj kontroly, ale aj
ako možnosť pre mladých kolegov získať skúsenosti, ako sa má viesť pedagogický
proces. Navrhlo sa aj prehodnotenie činností vykonávaných v prospech fakulty, ktoré
sú mimo tabuliek hodnotiacich kritérií, resp. skryté v iných činnostiach. Ankety ukazujú,
že čoraz vyššie percento študentov udáva, že sa na školu prihlásili vďaka akciám,
ktoré sa konali priamo na pôde fakulty – ChemShow, týždeň otvorených dverí a pod.
V poslednej dobe sa zvyšuje záujem stredných škôl, ako aj samostatných študentov o
odborné prednášky a laboratórne cvičenia a keďže v Bratislave nie je iná možnosť,
kde by sa dali uskutočniť LC, obracajú sa na fakultu. Mnohé oddelenia a ústavy sa
pravidelne zapájajú do tejto činnosti ako celky, na niektorých ide o len o jednotlivcov.
Mnohokrát sa stáva, že na oddeleniach/ústavoch sa tieto aktivity stretávajú s
nepochopením a stáva sa, že je týmto aktívnym študentom/učiteľom táto činnosť
vytknutá s tým, že by sa mali venovať výskumu. V súčasnosti, keďže je veľký odliv
študentov do zahraničia, sa považuje za nutné venovať sa aj takýmto aktivitám, aby
sa nestratil kontakt so šikovnými študentmi. Bude treba nájsť model hodnotenia pre
učiteľov aj študentov, lebo všetky aktivity, ktoré sa robia pre stredoškolských študentov
a učiteľov majú výbornú spätnú väzbu a sú hodnotené vysoko pozitívne. V rámci
rôzneho sa diskutovalo o problémoch týkajúcich sa 1. ročníka konverzných
bakalárskych študijných programov, ako je zabezpečenie výuky v rámci laboratórnych
cvičení – Do študijných skupín dať menej študentov, aby sa neskôr mohli zaradiť
študenti, ktorí prestúpili z 3-ročného štúdia, lebo pri vysokom počte je problém z
hľadiska BOZP a možností laboratórií – ako aj o potrebe pri prestupe do konverzného
stupňa informovať učiteľov o prestúpených študentov, aby vedeli, kedy prestúpili.
Riešili sa aj jazykové nedostatky zahraničných študentov, ktorí nemajú základné
znalosti slovenského jazyka, nevedia potom komunikovať, preto bude potrebné nájsť
možnosti ako vyriešiť jazykovú bariéru – napríklad ponuka intenzívnych kurzov alebo
preskúšanie jazyka alebo na začiatku ak. roku 2021/2022 neoficiálne dať možnosť
študentom otestovať si znalosti slovenského jazyka. Ďalším bodom v diskusii bolo
štúdium zahraničných študentov v rámci výmenných programov – študentom sa
ponúka možnosť vybrať si akýkoľvek predmet so všetkých stupňov štúdia a stáva sa,
že si študent v Bc. stupni vyberie predmet v PhD. stupni pričom mnohokrát študenti
nemajú potrebné znalosti a bolo navrhnuté, aby sa si študenti vyberali povinné a
povinne voliteľné predmety v rámci svojho stupňa štúdia. Ako problematické sa
ukázalo, že študenti si môžu zapísať aj predmet mimo semester, ako je uvedené
v študijnom programe, čo komplikuje učiteľom zabezpečenia semestra. Navrhlo sa,
aby sa predmety učili v tom semestri ako je to uvedené v informačných listoch
jednotlivých predmetoch.
Členovia komisie prerokovali uvedené materiály s prodekankou Rehákovou.
Pripomienky k materiálom určeným na schválenie boli len formálneho charakteru a
pedagogická komisia tieto materiály navrhla prijať bez pripomienok. Otázky v rámci
ďalšej diskusie boli orientované na nové spoločné doktorandské študijné programy
s možnosťou štúdia a zisku titulu PhD. na dvoch univerzitách, počet prijatých
študentov na inžinierske štúdium z iných fakúlt ako je FCHPT STU, zjednotenie
správneho poplatku za prijímacie konanie, navrhovaný počet prijímaných študentov
na študijné programy v rámci bakalárskeho stupňa štúdia. V rámci rôzneho sa
diskutovalo o optimálnom počte zapísaných predmetov pre študentov, ktorí majú
opakovane zapísane predmety a o výhodách a nevýhodách presunu predmetu
Separačné procesy do inžinierskeho stupňa štúdia.
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Členovia komisie sa počas roka 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, legislatívnej a volebnej komisii AS FCHPT STU.
Pedagogická komisia úzko spolupracovala s vedením fakulty, najmä s prodekankou
doc. Rehákovou.

3.2 Legislatívna komisia
Legislatívna komisia (LK) AS FCHPT pracovala v zložení: za zamestnaneckú časť AS
- predseda LK AS FCHPT Ing. Ľuboš Čirka, PhD. (do februára 2019 člen, od marca
2019 predseda); Ing. Jozef Švorec, PhD.; Ing. Barbora Kaliňáková, PhD. (od marca
2019) a za študentskú časť AS: Bc. Daniel Ondra (od mája 2019), Michaela Roháčová
a Daniela Roľková (do mája 2019). LK AS FCHPT sa aktívne podieľala pri príprave a
realizácii volieb členov a náhradníkov do AS STU na funkčné obdobie 2019-2023 a
náhradníkov do AS FCHPT STU za študentskú časť na funkčné obdobie 2016 – 2020.
Koncom roka 2019 upravila Zásady volieb členov AS FCHPT STU a aktívne sa
podieľala na príprave a realizácii volieb členov a náhradníkov do AS STU FCHPT na
funkčné obdobie 2020 – 2024. LK AS FCHPT 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 hodnoteného obdobia viedol jej predseda doc.
Ing. Milan Čertík, PhD. Členmi ekonomickej komisie boli prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.,
Ing. Ladislav Staruch, PhD., prof. Ing. Miroslav Hutňan, PhD., prof. Ing. Viktor Milata,
DrSc., Ing. Tereza Drtilová (do septembra 2019), Vsevolod Piddeneznyy (do júna
2019), Bc. Stanislava Lukáčová (od októbra 2019) a Ing. Peter Bakaráč (od októbra
2019).
V priebehu tohto obdobia sa činnosť EK sústredila na prerokovanie nasledovných
materiálov:
Dňa 25.04.2019 bolo stretnutie EK s dekanom prof. Gatialom ohľadne prerokovania
dvoch materiálov: 1) Návrhu rozdelenia mzdových prostriedkov na FCHPT na rok
2019; 2) Návrh rozdelenia dotačných prostriedkov (bez mzdových prostriedkov) na
FCHPT pre rok 2019. Pripomienky a návrhy EK boli zapracované do materiálov a boli
prerokované na zasadnutí AS dňa 30.04.2019. EK v uznesení odporučila prijať a
schváliť návrhy týkajúce sa rozpočtu bez pripomienok.
Správa o hospodárení FCHPT za rok 2018 bola predložená dekanom prof.
Gatialom na predsedníctve AS dňa 07.05.2019 a ďalej bola prerokovaná EK na
stretnutí s dekanom prof. Gatialom a s vedúcou ekonomického oddelenia Ing.
Michalíkovou dňa 20.05.2019. Pripomienky a návrhy EK boli zapracované do
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materiálov a boli prerokované na zasadnutí AS dňa 21.05.2019. EK v uznesení
odporučila Správu o hospodárení prijať a schváliť bez pripomienok.
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 štvrtom roku svojej činnosti doc.
RNDr. Zdenko Takáč, PhD. Za zamestnaneckú časť AS bol ďalším jej členom: doc.
RNDr. Miroslav Gál, PhD. a za študentskú časť AS: Bc. Kristína Smorádková a Bc.
Martin Šimášek. Predseda volebnej komisie sa zúčastňoval aktívne na zasadnutiach
P-AS FCHPT STU.
Členovia stálej volebnej komisie sa aktívne podieľali na voľbe zástupcu v Rade
vysokých škôl SR na zasadnutí AS FCHPT STU dňa 30. apríla 2019. V tejto voľbe bol
zvolený doc. Ing. Pavol Hudec, PhD. Zároveň zabezpečovali doplňujúce voľby do AS
FCHPT STU (študentská časť, volebný obvod Bc. a Ing. štúdium), voľby do AS STU
za zamestnaneckú ako aj študentskú časť senátu a to v termínoch 6. 5. a 7. 5. 2019.
Z týchto volieb vzišli senátori – zamestnanci: prof. Ing. Ján Híveš, PhD.; prof. Ing.
Vladimír Lukeš, DrSc.; prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.; prof. Ing. Ľudovít Jelemenský,
DrSc. a senátori – študenti: Ing. Branislav Šulgan a Bc. Kristína Smorádková. V dňoch
23.10. a 24.10. 2019 organizovali členovia stálej volebnej komisie aj doplňujúce voľby
do volebného obvodu doktorandi v študentskej časti AS FCHPT STU.
V dňoch 5. a 6. februára 2020 prebehli voľby členov a náhradníkov do AS FCHPT STU
na funkčné obdobie 2020 až 2024 za zamestnaneckú časť. Voľby prebehli v súlade so
schválenými zásadami, pričom bolo zvolených 18 členov a 24 náhradníkov do AS.
V dňoch 25. a 26. februára 2020 prebehli voľby členov a náhradníkov do AS FCHPT
STU na funkčné obdobie 2020 až 2024 za študentskú časť. Voľby prebehli v súlade
so schválenými zásadami volieb, pričom bolo zvolených 9 členov AS.

3.5 Činnosť zástupcu FCHPT STU v Rade vysokých
škôl Slovenskej republiky
V Rade vysokých škôl Slovenskej republiky (RVŠ) zastupoval AS FCHPT STU doc.
Ing. Pavol Hudec, CSc. Za obdobie 15. marec 2019 až 16. marec 2020 sa uskutočnilo
jedno zasadnutia RVŠ, a viaceré pripomienkovania navrhovaných zákonov a
dokumentov.
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Pripomienkovanie zo 16. apríla 2019
Rada vysokých škôl SR (RVS SR) vyjadrila zásadný nesúhlas s predložením Návrhu
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a Návrhu
zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, oba v novom znení, do
legislatívneho procesu bez vyjadrenia vysokoškolských reprezentácií.
Pripomienkovanie v mesiacoch apríl až máj 2019
Pripomienkovanie Návrhu zákona o vytváraní Konzorcií vysokých škôl – zmena
a doplnenie zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách.
Pripomienkovanie Pracovného návrhu kategorizácie evidencie výstupov publikačnej
činnosti a umeleckej činnosti.
Pripomienkovanie návrhu dočasných kritérií na udelenie oprávnenia na používanie
označenie „výskumná univerzita“.
Zasadanie RVŠ vo Zvolene dňa 11. 06. 2019
Informačná správa o činnosti odstupujúcej RVŠ za funkčné obdobie 6/2015 – 5/2019.
Voľby predsedu, podpredsedov a členov jednotlivých komisií RVŠ.
Informácie o stave príprav nového systému akreditácie – prof. Redhammer.
Návrh dočasných kritérií na udelenie oprávnenia na používanie označenie „výskumná
univerzita“.
Novela Zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov z 13. mája 2019 (možnosť vykonávania funkcie rektora a dekana aj viac než
2 funkčné obdobia po sebe – RVŠ zásadne nesúhlasila s touto novelou).
Informácia zo dňa 21. 06.2019
Informácia o návrhoch RVŠ na udelenie cien za vedu a techniku pre ministerstvo
školstva.
Pripomienkovanie zo dňa 3. 07.2019
Pripomienkovanie Zásad na zápis do zoznamu posudzovateľov pre Slovenskú
akreditačnú agentúru.
Pripomienkovanie zo dňa 25.9.2019
Návrhy Rady vysokých škôl na zapracovanie do priorít Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR na obdobie 2020 – 2024
Vyhláška MŠ VVŠ SR o CREPČ a CREUČ.
Zasadanie RVŠ v Bratislave dňa 17.12.2019
Návrh metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na
rok 2020.
Novelizácia štatútu a rokovacieho poriadku RVŠ, štatútu RRF.
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.
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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. Kristíny Smorádkovej 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 veľmi dobrú a
operatívnu. Konkrétne možno spomenúť aktívny prístup študentov na zasadnutiach
pracovných komisií AS FCHPT STU.

5.

Spolupráca

Akademického

senátu

s Vedením

FCHPT a s Fakultnou odborovou organizáciou
Vzťah nového vedenia FCHPT a AS FCHPT STU v uplynulom období marec 2019 až
marec 2020 možno hodnotiť ako konštruktívny a korektný. 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. Predseda Fakultnej odborovej organizácie (FOO)
doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc. bol pravidelne prizývaný na zasadnutie AS a
zástupcovia senátu sa tiež zúčastnili Fakultnej konferencie odborovej organizácie
začiatkom februára 2020.
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6. Závery a odporúčania
Akademický senát FCHPT STU si štvrtom roku svojho funkčného obdobia dôsledne
plnil úlohy, ktoré mu vyplývajú z Vysokoškolského zákona. Ide najmä o schvaľovanie
rozpočtu fakulty na rok 2019, výročnej správy o činnosti a o hospodárení fakulty za rok
2018. Podieľal sa na organizácii volieb do univerzitného AS STU na nové funkčné
obdobie 2019 až 2023.
V tejto súvislosti predseda AS FCHPT STU si dovoľuje vysloviť poďakovanie všetkým
senátorom ako aj tajomníčke AS FCHPT STU Ing. Denise Cagardovej za prácu
v Akademickom senáte. Zápisnice z rokovaní senátu, protokoly volieb, ako aj táto
správa sú zverejnené na www stránke FCHPT STU Zápisnice ako aj schválené
materiály sú vyhotovené v dvoch origináloch, pričom jeden originál je zasielaný
dekanovi fakulty, prof. Gatialovi. 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 13. decembra 2019. Predsedníctvo
senátu je pripravené odovzdať svoju agendu novému senátu, ktorého ustanovujúca
schôdza je naplánovaná na 17. marca 2020.

v Bratislave 03. 03. 2020

prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
predseda AS FCHPT STU
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Príloha č. 1.: Členovia akademického senátu AS FCHPT STU

ČLENOVIA AKADEMICKÉHO SENÁTU FCHPT STU (marec 2016 až
marec 2020)
STAV K 27.03. 2019

ZOSKUPENIE ZAMESTNANCOV
č.

PRACOVISKO

Člen AS FCHPT STU

klapka

komisia

1

Ústav analytickej chémie

prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.

283

Eko

2

Ústav anorganickej chémie,
technológie a materiálov

doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.

560

Vol

miroslav.gal@stuba.sk

Ing. Jozef Švorec, PhD.

610

Leg

jozef.svorec@stuba.sk

3

Ústav biochémie a
mikrobiológie

Ing. Barbora Kaliňáková, PhD.

513

Leg

barbora.kalinakova@stuba.sk

doc. Ing. Milan Čertík, PhD.

491

Pr-Eko

milan.certik@stuba.sk

Ing. Ladislav Staruch, PhD.

451

Eko

ladislav.staruch@stuba.sk

4
5

Ústav biotechnológie
Ústav potravinárstva
a výživy

e-mail
ivan.spanik@stuba.sk

doc. Ing. Lucia Birošová, PhD.

478

Ped

lucia.birosova@stuba.sk

477

Pr-Ped

dana.dvoranova@stuba.sk

6

Ústav fyzikálnej chémie
a chemickej fyziky

doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.
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

Ústav informatizácie,

doc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD.

335

Pr-Vol

zdenko.takac@stuba.sk

Ing. Ľuboš Čirka, PhD.

355

Pr-Leg

lubos.cirka@stuba.sk

8 automatizácie a matematiky
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

ZOSKUPENIE ŠTUDENTOV
miestnosť študentského parlamentu č. dverí 181, e-mail: chemicky.parlament@gmail.sk
č
.
1

ročník
Bc. a Ing. Štúdium

2

Bc. a Ing. Štúdium

3

Bc. a Ing. Štúdium

Člen AS FCHPT STU

Klapka

Bc. Viktória Malotová

172

Bc. Dávid Packa

172

Vsevolod Piddenezhnyy

172

Komisia
Ped
Ped
Eko

e-mail

ria.malotova@gmail.com
packa.david@hotmail.sk

piddenezhnyy@gmail.com
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Akademický senát, 03. 03. 2020
Správa o činnosti Akademického senátu Fakulty chemickej a potravinárskej
technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za obdobie od 15.
marca 2019 do 16. marca 2020
Predkladateľ: Prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
4

Bc. a Ing. Štúdium

5

Bc. a Ing. štúdium

6

Bc. a Ing. Štúdium

7

Bc. a Ing. Štúdium

Michaela Roháčová

172

Daniela Roľková

172

Kristína Smorádková

172

Martin Šimášek

172

Leg
Leg
Ppr-AS, Vol

8

Doktorandské štúdium

Ing. Karol Červenčík

172

Vol
Ped

9

Doktorandské štúdium

Ing. Tereza Drtilová

172

Eko

rohacova.michaela123@ gmail.com
rolkova.dana@gmail.com
xsmoradkova@stuba.sk
xsimasekm@stuba.sk
karol.cervencik@gmail.com

tereza.drtilova@plusko.net

Tajomníčka AS FCHPT STU: Ing. Denisa Cagardová (denisa.cagardová@stuba.sk, kl. 741)
Pr-AS: predseda AS; Ppr-AS: podpredsedníčka, (podpredseda) AS; RVŠ: zástupca v Rade
vysokých škôl; Pr-...: predseda pracovnej komisie; Leg: legislatívna, Ped: pedagogická, Eko:
ekonomická, Vol: volebná komisia.
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Správa o činnosti Akademického senátu Fakulty chemickej a potravinárskej
technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za obdobie od 15.
marca 2019 do 16. marca 2020
Predkladateľ: Prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.

ČLENOVIA AKADEMICKÉHO SENÁTU FCHPT STU (marec 2016 až
marec 2020)
STAV K 21.05. 2019

ZOSKUPENIE ZAMESTNANCOV
č.

PRACOVISKO

Člen AS FCHPT STU

klapka

komisia

1

Ústav analytickej chémie

prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.

283

Eko

2

Ústav anorganickej chémie,
technológie a materiálov

doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.

560

Vol

miroslav.gal@stuba.sk

Ing. Jozef Švorec, PhD.

610

Leg

jozef.svorec@stuba.sk

3

Ústav biochémie a
mikrobiológie

Ing. Barbora Kaliňáková, PhD.

513

Leg

barbora.kalinakova@stuba.sk

doc. Ing. Milan Čertík, PhD.

491

Pr-Eko

milan.certik@stuba.sk

Ing. Ladislav Staruch, PhD.

451

Eko

ladislav.staruch@stuba.sk

doc. Ing. Lucia Birošová, PhD.

478

Ped

lucia.birosova@stuba.sk

4

Ústav biotechnológie

e-mail
ivan.spanik@stuba.sk

5

Ústav potravinárstva a výživy

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

Ústav chemického a

doc. Ing. Elena Graczová, PhD.

263

Ped

elena.graczova@stuba.sk

prof. Ing. Miroslav Hutňan, PhD.

387

Eko

miroslav.hutnan@stuba.sk

7 environmentálneho inžinierstva
8

Ústav informatizácie,
automatizácie a matematiky

doc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD.

335

Pr-Vol

zdenko.takac@stuba.sk

Ing. Ľuboš Čirka, PhD.

355

Pr-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

doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.

212

Ped

katarina.vizarova@stuba.sk

doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.

227

Ppr-AS

viera.jancovicova@stuba.sk

Ing. Michal Kaliňák, PhD.

788

Ped

michal.kalinak@stuba.sk

10 Ústav polymérnych materiálov

11

Oddelenie jazykov;
Oddelenie TV a športu;
Centrálne laboratória FCHPT

ZOSKUPENIE ŠTUDENTOV
miestnosť študentského parlamentu č. dverí 181, e-mail: chemicky.parlament@gmail.sk
č.

ročník

1

Bc. a Ing. Štúdium

2

Bc. a Ing. Štúdium

3

Bc. a Ing. Štúdium

4

Bc. a Ing. Štúdium

Člen AS FCHPT STU

Klapka

Bc. Viktória Malotová

172

Bc. Dávid Packa

172

Vsevolod Piddenezhnyy

172

Michaela Roháčová

172

Komisia
Ped
Ped
Eko
Leg

e-mail

ria.malotova@gmail.com
packa.david@hotmail.sk

piddenezhnyy@gmail.com
rohacova.michaela123@ gmail.com
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Správa o činnosti Akademického senátu Fakulty chemickej a potravinárskej
technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za obdobie od 15.
marca 2019 do 16. marca 2020
Predkladateľ: Prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
5

Bc. a Ing. štúdium

6

Bc. a Ing. Štúdium

7

Bc. a Ing. Štúdium

Daniela Roľková

172

Kristína Smorádková

172

Martin Šimášek

172

rolkova.dana@gmail.com

Leg
Ppr-AS, Vol

8

Doktorandské štúdium

Ing. Karol Červenčík

172

Vol
Ped

9

Doktorandské štúdium

Ing. Tereza Drtilová

172

Eko

xsmoradkova@stuba.sk
xsimasekm@stuba.sk
karol.cervencik@gmail.com

tereza.drtilova@plusko.net

Tajomníčka AS FCHPT STU: Ing. Denisa Cagardová (denisa.cagardová@stuba.sk, kl. 741)
Pr-AS: predseda AS; Ppr-AS: podpredsedníčka, (podpredseda) AS; RVŠ: zástupca v Rade
vysokých škôl; Pr-...: predseda pracovnej komisie; Leg: legislatívna, Ped: pedagogická, Eko:
ekonomická, Vol: volebná komisia.

ČLENOVIA AKADEMICKÉHO SENÁTU FCHPT STU (marec 2016 až
marec 2020)
STAV K 29.10. 2019

ZOSKUPENIE ZAMESTNANCOV
č.

PRACOVISKO

Člen AS FCHPT STU

klapka

komisia

1

Ústav analytickej chémie

prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.

283

Eko

2

Ústav anorganickej chémie,
technológie a materiálov

doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD.

560

Vol

miroslav.gal@stuba.sk

Ing. Jozef Švorec, PhD.

610

Leg

jozef.svorec@stuba.sk

3

Ústav biochémie a
mikrobiológie

Ing. Barbora Kaliňáková, PhD.

513

Leg

barbora.kalinakova@stuba.sk

doc. Ing. Milan Čertík, PhD.

491

Pr-Eko

milan.certik@stuba.sk

Ing. Ladislav Staruch, PhD.

451

Eko

ladislav.staruch@stuba.sk

doc. Ing. Lucia Birošová, PhD.

478

Ped

lucia.birosova@stuba.sk
dana.dvoranova@stuba.sk

4

Ústav biotechnológie

e-mail
ivan.spanik@stuba.sk

5

Ústav potravinárstva a výživy

6

Ústav fyzikálnej chémie
a chemickej fyziky

doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.

477

Pr-Ped

prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.

741

Pr-AS

vladimir.lukes@stuba.sk

Ústav chemického a

doc. Ing. Elena Graczová, PhD.

263

Ped

elena.graczova@stuba.sk

prof. Ing. Miroslav Hutňan, PhD.

387

Eko

miroslav.hutnan@stuba.sk

7 environmentálneho inžinierstva
8

Ústav informatizácie,
automatizácie a matematiky

doc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD.

335

Pr-Vol

zdenko.takac@stuba.sk

Ing. Ľuboš Čirka, PhD.

355

Pr-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

doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.

212

Ped

katarina.vizarova@stuba.sk

doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.

227

Ppr-AS

viera.jancovicova@stuba.sk

10 Ústav polymérnych materiálov
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11

Oddelenie jazykov;
Oddelenie TV a športu;
Centrálne laboratória FCHPT

Ing. Michal Kaliňák, PhD.

788

Ped

michal.kalinak@stuba.sk

ZOSKUPENIE ŠTUDENTOV
miestnosť študentského parlamentu č. dverí 181, e-mail: chemicky.parlament@gmail.sk
č.

ročník

1

Bc. a Ing. Štúdium

2

Bc. a Ing. štúdium

Člen AS FCHPT STU

Klapka

Bc. Stanislava Lukáčová

172

Bc. Daniel Ondra

172

Komisia
Eko

e-mail

xlukacova@is.stuba.sk

xondra@is.stuba.sk

3

Bc. a Ing. Štúdium

Bc. Dávid Packa

172

Leg
Ped

4

Bc. a Ing. Štúdium

Michaela Roháčová

172

Leg

rohacova.michaela123@ gmail.com

5

Bc. a Ing. Štúdium

Bc. Kristína Smorádková

172

Ppr-AS, Vol

xsmoradkova@stuba.sk

6

Bc. a Ing. Štúdium

Bc. Martin Šimášek

172

Marek Wadinger

172

Ing. Peter Bakaráč
Ing. Karol Červenčík

7

Bc. a Ing. Štúdium

8

Doktorandské štúdium

9

Doktorandské štúdium

Vol

packa.david@hotmail.sk

xsimasekm@stuba.sk

xwadinger@is.stuba.sk

172

Ped
Eko

peter.bakarac@stuba.sk

172

Ped

karol.cervencik@gmail.com

Tajomníčka AS FCHPT STU: Ing. Denisa Cagardová (denisa.cagardová@stuba.sk, kl. 741)
Pr-AS: predseda AS; Ppr-AS: podpredsedníčka, (podpredseda) AS; RVŠ: zástupca v Rade
vysokých škôl; Pr-...: predseda pracovnej komisie; Leg: legislatívna, Ped: pedagogická, Eko:
ekonomická, Vol: volebná komisia.
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