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Program: 

1. Otvorenie zasadnutia, prezencia. 

2. Schválenie programu a overovateľov zápisnice. 

3. Úvodné informácie k zasadnutiu a k funkčnosti senátu.  

4. Návrh na zaradenie nového člena AS FCHPT STU do pracovnej komisie. Voľba predsedu 
Legislatívnej komisie AS FCHPT STU. 

5. Kontrola plnenia uznesení. 

6. Informácie z rokovaní P-AS FCHPT STU, P-AS STU, AS STU, Vedenia FCHPT STU, kolégia 
dekana FCHPT STU, VR FCHPT STU. 

7. Voľba zástupcu v Rade vysokých škôl za FCHPT STU na funkčné obdobie 1. jún 2019 až 
31. máj 2023. 

8. Prerokovanie a schválenie Správy o činnosti a stave FCHPT STU za rok 2018 (mat. č. 73-
2019). 

9. Prerokovanie a schválenie Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o činnosti AS FCHPT 
STU za obdobie 16. marec 2018 až 15. marec 2019  (mat. č. 74-2019). 

10. 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). 

11. 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). 

12. 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). 

13. Navrhovanie kandidátov pre voľby do AS STU – zamestnanecká časť akademickej obce 
FCHPT STU. 

14. Otázky na akademických funkcionárov. 

15. Rôzne. 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice a je založená na sekretariáte AS FCHPT 

STU. 
Ospravedlnení: doc. Ing. Elena Graczová, PhD., doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.,  Daniela Roľková 
 
Neospravedlnení: - 
 
Na zasadnutí bolo prítomných celkom 24 členov. Senát bol uznášaniaschopný. 
 

K bodu 1: 
Zasadnutie otvoril a viedol predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš. Úvodom privítal prítomných členov 
AS FCHPT STU, dekana FCHPT STU prof. Gatiala, prodekanov FCHPT STU doc. Lakatoša, 
doc. Rehákovú, prof. Drtila, prof. Polakoviča a ďalších hostí – prof. Bobríka, tajomníčku 
Ing. Michalovú, prof. Jelemenského, prof. Híveša, prof. Šajbidora, Ing. Klauča a doc. Berkeša. 



 

Zapísala: Ing. Denisa Cagardová 
 Tajomníčka AS FCHPT STU  

K bodu 2: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš dal hlasovať o schválení overovateľov zápisnice pre toto 
zasadnutie. 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí doc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD. a doc. Ing. Dana 
Dvoranová, PhD.  
Prof. Lukeš otvoril hlasovanie za navrhnutých overovateľov zápisnice.  
 
Hlasovania sa zúčastnilo 22 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 22  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
Prof. Lukeš okomentoval bod harmonogramu pojednávajúci o voľbe zástupcu do Rady VŠ. 
Na webovom sídle Rady VŠ je zverejnený oznam, ktorý hovorí, že mandát členov Rady VŠ končí dňom 
31. 05. 2019, a preto je potrebné uskutočniť voľby. Doposiaľ bol členom Rady VŠ za FCHPT 
doc. Ing. Pavol Hudec, CSc., ale zatiaľ nebol oficiálne oslovený Radou VŠ o potrebe uskutočniť alebo 
organizovať voľby do Rady VŠ. V apríli 2019 sa plánuje uskutočnenie volieb na zasadnutí AS STU, 
preto prof. Lukeš oslovil členov AS FCHPT STU o iniciatíve výberu kandidáta do týchto volieb. Navrhol, 
aby doc. Hudec ostal členom Rady VŠ ešte jeden rok a novozvolení členovia Akademického senátu 
FCHPT STU si v roku 2020 zvolia nového kandidáta na člena do Rady VŠ. Zároveň poznamenal, že 
tento kandidát by mal byť členom Akademického senátu FCHPT STU.  
Profesor Lukeš navrhol, aby tento bod harmonogramu bol predložený na rokovaní v apríli 2019. Nikto 
z prítomných nemal žiaden protinávrh. Tento bod bol vylúčený z programu tohto zasadnutia. 
 
Následne dal hlasovať o programe zasadnutia s navrhnutou zmenou. Nikto z prítomných nemal 
k zmene harmonogramu zasadnutia pripomienky. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 22 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 22  proti: 0  zdržali sa: 0 

K bodu 3: 
Predseda AS FCHPT STU skonštatoval, že senát je uznášaniaschopný. Dodal, že nemá vedomosť 
o tom, že by niekto prestal byť členom akademickej obce.  

K bodu 4: 
Prof. Lukeš uviedol, že doc. Lakatoš sa stal prodekanom fakulty a na jeho miesto do pracovnej 
komisie AS FCHPT STU nastúpi Ing. Barbora Kaliňáková, PhD. pričom sa stane členkou 
zamestnaneckej časti Legislatívnej komisie. Predseda AS odovzdal menovací dekrét Ing. Kaliňákovej. 
 
Diskusia:  
K uvedenému bodu neboli žiadne pripomienky. 
 
Prof. Lukeš navrhol verejný spôsob hlasovania za vyhlásenie Ing. Kaliňákovej ako novej členky 
zamestnaneckej časti AS FCHPT STU a zároveň členky Legislatívnej komisie. Neboli vznesené žiadne 
námietky proti tomuto návrhu. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 22 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 22  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
Ing. Kaliňáková sa stala novou členkou Legislatívnej komisie AS FCHPT STU. 
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Profesor Lukeš apeloval na potrebu voľby predsedu Legislatívnej komisie. Predsedníctvo AS FCHPT 
STU kvôli absencii predsedu Legislatívnej komisie nie je funkčné. Predseda AS uviedol návrhy 
kandidátov na základe zasadnutia Predsedníctva AS FCHPT STU. Skonštatoval, že návrhy na predsedu 
vyplývajú z doterajších skúseností s prácou v Legislatívnej komisii a navrhol Ing. Ľuboša Čirku, PhD. 
a Ing. Jozefa Švoreca, PhD.  
Prof. Lukeš otvoril diskusiu. 
  
Diskusia: 
Senátori nemali žiadne ďalšie návrhy na kandidátov na predsedu Legislatívnej komisie AS FCHPT STU. 
 
Profesor Lukeš informoval, že hlasovanie bude tajné. Požiadal predsedu Volebnej komisie AS FCHPT 
STU, doc. Takáča a Kristínu Smorádkovú ako členku Volebnej komisie o organizáciu hlasovania. 
 
Prof. Lukeš zatiaľ oboznámil členov AS FCHPT STU o Rokovacom poriadku, ktorý hovorí, že v prípade 
navrhnutia dvoch kandidátov je v prvom kole zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu 
hlasov prítomných členov AS. 
 
Prebehlo tajné hlasovanie. 
 
Doc. Takáč skonštatoval, že odovzdaných bolo spolu 22 platných hlasovacích lístkov a uviedol počet 
hlasov za jednotlivých kandidátov. 
 
         Počet získaných hlasov 
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.      16 
Ing. Jozef Švorec, PhD.      6 
 
Profesor Lukeš povedal, že 16 hlasov pre Ing. Ľuboša Čirku, PhD. zodpovedá nadpolovičnej väčšine 
prítomných členov, a teda bol zvolený za predsedu Legislatívnej komisie AS FCHPT STU.  

K bodu 5: 
Ing. Čirka ako predseda Legislatívnej komisie skonštatoval, že ku dňu 26. 03. 2019 neboli žiadne 
termínované uznesenia. 

K bodu 6: 
Prof. Lukeš zrekapituloval zasadnutie Vedeckej rady FCHPT STU, ktoré sa uskutočnilo dňa 
12. 03. 2019 - boli odovzdané menovacie dekréty členom Vedeckej rady, prebehla voľba predsedu 
Vedeckej rady STU, boli diskutované návrhy na habilitačné konanie a hodnotila sa vedecko-výskumná 
činnosť STU za rok 2018. 
Vedenie kolégia dekana sa konalo dňa 19. 03. 2019, kde sa diskutovala príprava propagácie fakulty, 
projekt ACCORD, organizácia Chemday, zabezpečenie majetku a prvé vízie rozpočtu na rok 2019. 
 
Na zasadnutie prišiel senátor Bc. Packa. Počet prítomných členov AS FCHPT STU sa zvýšil na 23. 
 
Zasadnutie AS STU, ktoré sa konalo 25. 03. 2019 pojednávalo o vzdaní sa mandátu na prorektora 
v prípade prof. Ing. Pavla Čičáka, PhD. Na tomto zasadnutí rektor uviedol návrhy na vymenovanie 
prorektorov. Následne boli navrhovaní prorektori Akademickým senátom STU zvolení. Prebehla aj 
diskusia delenia dotácií na rok 2019. Ministerstvo školstva zohľadňuje publikácie na základe kvartilu. 
Zavedením tohto typu rozdelenia dotácií FCHPT klesá v hodnotení a v rámci Vedenia STU bol 
diskutovaný vhodný spôsob zaraďovania kvartilov do činnosti pracovníkov univerzity. Rektor na 
zasadnutí podal návrh na vyčlenenie sumy 1,6 milióna eur adresne na podporu kvality. V závere 
prof. Lukeš uviedol, že musí prebehnúť rokovanie, kde dekani fakúlt STU musia s Vedením STU 
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diskutovať a exaktne definovať kritériá kvality, pretože kým nie sú jasné, je najlepšie deliť finančné 
prostriedky podľa starých kritérií. 
 
Prof. Gatial povedal, že finančné prostriedky obsahujú dve kontroverzné položky. Prvou z nich je 
1 milión eur, pričom ak by sa v prípade jedného milióna eur zohľadnil podiel FCHPT, fakulta by tak 
dostala 250 000 €. Druhou položkou finančných prostriedkov je 600 000 € na ohodnotenie 
publikačnej aktivity na základe jej kvality (B1 publikácie, karentové publikácie v databáze Web of 
Science, ...). 
Prof. Lukeš uviedol, že termín rozhodnutia delenia týchto prostriedkov je do polovice apríla 2019. 
Prof. Lukeš otvoril diskusiu. 
 
Diskusia: 
Nikto z prítomných nemal doplňujúce otázky. 
 
Prof. Lukeš uzatvoril tento bod. 

K bodu 7: 
Tento bod bol vylúčený z programu. 
 
K bodu 8: 
Predseda AS FCHPT STU uviedol materiál č. 73-2019 „Správa o činnosti a stave FCHPT STU za rok 
2018“. Skonštatoval, že správu vytvorilo bývalé Vedenie FCHPT STU v Bratislave pod vedením 
prof. Šajbidora. 
Tento materiál predkladá dekan FCHPT STU v Bratislave prof. Gatial. 
Správa bola k dispozícii pre senátorov dva týždne vopred a preto poprosil prof. Gatiala o krátke 
vyjadrenie k správe dekana o činnosti a stave FCHPT STU za rok 2018. 
Pán dekan, prof. Gatial, informoval členov AS FCHPT STU, že Správa o činnosti a stave FCHPT STU 
v Bratislave bola prerokovaná vo februári 2019, kde sa prodekani oboznámili podrobne s celou 
správou, najmä s časťami, ktoré nespadajú do ich pôsobenia. Správa sa skladá z niekoľkých kapitol - 
z pedagogickej časti, ktorú vypracovala doc. Bakošová; časti týkajúcej sa personálnych záležitostí, 
ktorú vypracovala tajomníčka dekana; časti pojednávajúcej o investíciách a propagácii fakulty, ktorú 
vypracoval prof. Jelemenský a z časti zaoberajúcej sa vedecko-výskumnou činnosťou, ktorú 
vypracoval prof. Gatial.  
Pedagogická časť hovorí najmä o klesajúcej úspešnosti študentov bakalárskeho stupňa v prvom roku 
štúdia. Oproti predchádzajúcemu akademickému roku sa neúspešnosť zvýšila z 50 na 60 percent. 
Celkový počet študentov na fakulte klesol o 200 študentov. Pozitívnym bodom v rámci pedagogiky je, 
že fakulta prijala o 50 študentov do prvého ročníka viac ako predchádzajúci akademický rok. Mohlo 
to byť spôsobené najmä propagáciou fakulty. Klesli počty uchádzačov o doktorandské štúdium, 
v súčasnosti má fakulta približne 40 končiacich doktorandov.  
Z hľadiska vedecko-výskumnej činnosti vzrástol počet získaných projektov na fakulte na 188 
projektov. Je to najmä zásluha APVV projektov (58). Fakulta získala aj niekoľko medzinárodných 
projektov (14), projektov H2020 (3) ale aj 6 medzinárodných vzdelávacích a rozvojových projektov. 
Celková suma za projekty bola 3 milióny eur za domáce aj zahraničné projekty. Počet získaných 
projektov VEGA síce mierne klesá, ale objem financií APVV projektov vzrástol dvojnásobne. V Správe 
o činnosti a stave FCHPT STU v Bratislave je k  dispozícii aj zoznam získaných projektov. 
Výkon FCHPT v oblasti publikačnej činnosti za rok 2018 je zhruba 200 karentových publikácií. 
Vedecká rada schválila za rok 2018 jedného profesora a jedného docenta, čo predstavuje veľmi malý 
počet záujemcov o zvýšenie kvalifikácie. Prof. Gatial preto požiadal riaditeľov ústavov a oddelení 
o plány inaugurácií a habilitácií na roky 2019 a 2020. 
Prof. Gatial v krátkosti informoval aj o podnikateľskej činnosti fakulty, investičných programoch 
a personálnej časti tejto správy. 
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Prišiel prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. (ako hosť) a senátor Šimášek. 
Počet senátorov sa zvýšil na 24. 
 
Prof. Lukeš poprosil doc. Dvoranovú ako predsedníčku Pedagogickej komisie o vyjadrenie 
k uvedenému materiálu. 
Doc. Dvoranová informovala AS FCHPT STU, že v správe dekana sa nachádza aj pedagogická správa 
z dôvodu voľby nového dekana fakulty. Zasadnutie Pedagogickej komisie vznieslo k tomuto materiálu 
pripomienky, ktoré sa zaoberajú najmä formálnou úpravou. Následne doc. Dvoranová navrhla pridať 
do Správy o činnosti a stave FCHPT STU aj úspechy študentov stredných škôl, ktorí spolupracujú 
s FCHPT. Konkrétne požiadala uviesť napr. stredoškoláčku Dianu Virgovičovú, ktorá sa úspešne 
zúčastnila na SOČ a na základe spolupráce s fakultou získala prestížne ocenenie a štipendium 
pre štúdium v zahraničí. Navrhla preformulovať časť správy o účasti na verejných akciách - 
Chemshow, Týždeň otvorených dverí za akademický rok 2017/2018, pretože v správe nie je zmienka 
o akcii Týždeň otvorených dverí z roku 2018. Zároveň doplnila svoj návrh na doplnenie ocenení 
získaných zamestnancami fakulty – najlepší profesor roka 2018, najlepšia publikácia, atď.  
 
Diskusia: 
Prof. Špánik sa opýtal, či sa započítavajú aj peniaze za postdoktorandské projekty poskytnuté 
rektorátom univerzity.  
Prof. Gatial odpovedal, že doteraz sa tieto projekty nezapočítavali, ale plánuje sa zmeniť kritéria tak, 
aby sa započítavali aj tieto projekty.  
Prof. Bobrík odporučil, aby v Správe o činnosti a stave fakulty boli uvedené v tabuľkách aj ostatné 
fakulty STU, aby bolo porovnanie plnohodnotné a malo výpovednú hodnotu (fakulty s najväčším 
počtom citácií, atď.). 
Prof. Šajbidor povedal, že na webovom sídle univerzity je zverejnená správa o vedecko-výskumnej 
činnosti STU, kde sú dopodrobna opísané a porovnané činnosti všetkých fakúlt STU.  
Nikto z prítomných nemal žiadne ďalšie pripomienky.  
 
Uznesenie č. 1/17-2019: 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje materiál Správa o činnosti a stave FCHPT STU za rok 2018 
(materiál č. 73-2019). 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 24 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 24  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
K bodu 9: 
Prof. Lukeš uviedol materiál obsahujúci Výročnú správu o činnosti AS FCHPT STU za obdobie 
16. marec 2018 až 15. marec 2019 (materiál č. 74-2019). Poznamenal, že by bolo vhodné zvážiť 
vypracovávanie tejto správy za jeden kalendárny rok. Správa má štandardnú formu, pričom hovorí 
o zložení AS FCHPT STU – najmä sú zaznamenané zmeny v zastúpení študentskej časti AS FCHPT STU, 
sumarizácia zasadnutí AS FCHPT STU a zdokumentovaného zasadnutia Predsedníctva FCHPT STU zo 
septembra 2018. V správe je spomenuté aj zvolenie doc. Lakatoša za prodekana FCHPT STU. 
V poslednej časti Správy o činnosti AS FCHPT STU je aj popis spolupráce zamestnaneckej 
a študentskej časti AS a spolupráca AS s Vedením fakulty a fakultnou odborovou organizáciou. Prílohy 
k správe tvoria tabuľky zloženia AS FCHPT STU k jednotlivým termínom zasadnutí. 
Prof. Lukeš otvoril diskusiu. 
  
Diskusia:  
Prof. Lukeš apeloval najmä zo strany študentskej časti AS FCHPT STU o kontrolu materiálu z hľadiska 
kontroly osobných údajov.  
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Pán dekan, prof. Gatial, ocenil dobrú spoluprácu Vedenia FCHPT STU s Akademickým senátom FCHPT 
STU, pretože všetky pripravené materiály boli na zasadnutiach prerokované a prijaté a povedal, 
že dúfa, že táto spolupráca bude pokračovať. 
 
Uznesenie č. 2/17-2019 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje materiál Výročná správa o činnosti AS FCHPT STU za obdobie 
16. marec 2018 až 15. marec 2019 (materiál č. 74-2019). 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 24 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 23  proti: 0  zdržali sa: 1 
 
 
K bodu 10: 
Predseda AS úvodom oboznámil senátorov, že Legislatívna aj Volebná komisia participovali na 
príprave nového typu materiálu na voľby do AS STU. V tejto súvislosti boli precízne vypracované 
zásady volieb členov do AS STU, pričom v rámci fakulty sú dva volebné obvody – zamestnanci 
a študenti. Pravidlá jasne hovoria, že každý volebný obvod má vlastnú Volebnú komisiu a každá má 
najmenej troch členov, ktorí musia byť členmi fakultného senátu. Týchto troch členov do oboch 
komisií schvaľuje AS FCHPT STU a následne si noví členovia komisie medzi sebou zvolia predsedu. 
Prof. Lukeš dodal, že dekani fakúlt STU vytvoria zoznam členov zamestnaneckej aj študentskej časti 
akademickej obce a zverejnia ho 15 dní pred konaním volieb do AS STU. 
Navrhovanie kandidátov sa administratívne realizuje vyplnením formulára, ktorý obsahuje 
identifikáciu navrhnutého kandidáta a navrhovateľa. Dodal poznámku, že samotné predpisy hovoria 
o pravidle, že zamestnanca môže navrhnúť iba zamestnanec fakulty a študenta iba študent, ale 
nehovoria o počte návrhov na členov AS STU v prípade jedného navrhovateľa.  
Prof. Lukeš uviedol aj časť materiálu, ktorá hovorí o Harmonograme volieb do AS STU. Vyzdvihol 
konkrétne dôležité dátumy harmonogramu. 
Tento materiál spomína len najdôležitejšie veci, ktoré ma senát schváliť. Koncept priložených 
formulárov vyplýva z predpisov AS STU pre oba volebné obvody – študenti aj zamestnanci.  
Prof. Lukeš zdôraznil, že materiál č. 32-2011 týkajúci sa týchto volieb dnešným dňom 26. 03. 2019 
stráca svoju platnosť a nahradí ho materiál č. 75-2019 a č. 76-2019.  
 
Diskusia: 
Prof. Bobrík ako člen Legislatívnej komisie AS STU informoval senát o príprave uvedeného materiálu 
a formulárov Akademickým senátom STU tak, aby pri organizovaní volieb nevznikali žiadne ďalšie 
povinnosti fakulty. Apeloval zároveň na správny výber a voľbu kandidátov, pretože by sa mala zvoliť 
osobnosť, ktorá má schopnosti formulovať názor a vnímať potreby fakulty.  
Prof. Hutňan sa informoval, ako bude vyzerať voľba členov do AS STU v praxi.  
Prof. Lukeš odpovedal, že na tomto zasadnutí AS FCHPT STU môžu vzniknúť návrhy kandidátov, 
pričom v ďalšom kroku je na riaditeľoch ústavov alebo vedúcich oddelení informovať o možnosti 
voľby kandidátov do AS STU. V tomto prípade musia ísť všetky ďalšie návrhy cez podateľňu.  
Nikto z prítomných nemal ďalšie otázky. 
 
Predseda AS poprosil členov Volebnej komisie pre voľby členov do AS STU, aby si zvolili svojho 
predsedu. Všetci členovia komisie sa jednohlasne zhodli, že predsedom Volebnej komisie pre voľby 
členov do AS STU bude Ing. Ľuboš Čirka, PhD.  
 
Prof. Lukeš rozdal formuláre týkajúce sa návrhov na kandidáta na člena do AS STU, aby zúčastnení 
mohli navrhnúť kandidátov na členov AS STU. 
 



 

Zapísala: Ing. Denisa Cagardová 
 Tajomníčka AS FCHPT STU  

Uznesenie č. 3/17-2019 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje materiál Organizačné pokyny, Volebná komisia a harmonogram 
volieb do AS STU – volebný obvod zamestnanecká časť akademickej obce FCHPT STU (materiál č. 75-
2019). 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 24 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 24  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
K bodu 11: 
Prof. Lukeš v súvislosti s pripraveným materiálom uviedol, že dnešným dňom 26. 03. 2019 zaniká 
platnosť materiálu č. 43-2013, resp. prestávajú platiť paragrafy týkajúce sa volieb členov do AS STU 
a zostávajú v platnosti paragrafy volieb do Rady VŠ. Koncept priložených formulárov vyplýva 
z predpisov AS STU pre oba volebné obvody – študenti aj zamestnanci. Zároveň je vo formulároch 
pridané identifikačné číslo študenta z dôvodu vyskytujúcich sa identických mien študentov. 
Hlasovací lístok obsahuje priestor na krúžkovanie maximálne dvoch kandidátov. 
 
Diskusia: 
Prof. Híveš upozornil, že na jednom dokumente by nemali byť spájané priezviská študentov s ich 
identifikačnými číslami kvôli Ochrane osobných údajov.  
Prof. Lukeš uviedol, že materiál môže AS FCHPT STU schváliť aj bez identifikačného čísla študentov 
a dodal, že študenti sa autorizujú svojím podpisom. Na základe predchádzajúcej diskusie uviedol, že 
vo formulároch sa odstráni identifikačné číslo študenta. 
Prof. Lukeš uzatvoril diskusiu. 
 
Uznesenie č. 4/17-2019 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje materiál Organizačné pokyny, Volebná komisia a harmonogram 
volieb do AS STU – volebný obvod študentská časť akademickej obce FCHPT STU (materiál č. 76-2019). 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 24 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 24  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
Študenti si spomedzi seba zvolia predsedu študentskej časti Volebnej komisie pre voľby členov do AS 
STU - Ing. Terezu Drtilovú.  

K bodu 12: 
Prof. Lukeš informoval senátorov, že niekoľkí študenti končia štúdium v tomto akademickom roku, 
preto je potrebné zvoliť náhradníkov. Zároveň dostal informáciu, že jeden študent chce odstúpiť 
z pozície senátora a je nutné zorganizovať doplňujúce voľby.  
Členovia Volebnej komisie pre voľby členov do AS STU si zvolili predsedu (Ing. Tereza Drtilová) 
a podpredsedu (Ing. Ľuboš Čirka, PhD.).  
Predseda AS zároveň uviedol, že hlasovací lístok má formu hlasovacieho lístka ako pre voľby do 
AS STU. Zároveň apeloval na potrebu určenia počtu kandidátov, ktorí sa budú navrhovať.  
Prof. Lukeš otvoril diskusiu. 
 
Diskusia: 
K danému materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 
 



 

Zapísala: Ing. Denisa Cagardová 
 Tajomníčka AS FCHPT STU  

Uznesenie č. 5/17-2019: 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje materiál Volebná komisia a harmonogram doplňujúcich volieb 
členov do študentskej časti AS FCHPT STU (bakalárske a inžinierske štúdium) pre funkčné obdobie 
2016-2020 (materiál č. 77-2019). 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 24 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 24  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
K bodu 13: 
Prof. Lukeš avizoval, že študentská časť AS FCHPT STU si zorganizuje vlastné stretnutie ohľadom 
diskusie navrhovania kandidátov pre voľby do AS STU.  Ďalej predseda AS uviedol, že vhodného 
kandidáta pre voľby do AS STU je potrebné vyberať na základe skúseností s prácou na fakultnej 
úrovni v Akademickom senáte, bol/je členom Vedenia fakulty alebo aspoň riaditeľom ústavu.  
Kandidáti by mali ovládať kompetencie Akademického senátu  
Poprosil predsedu Volebnej komisie pre voľby členov do AS STU Ing. Čirku, aby zozbieral návrhy do 
volieb AS STU z tohto zasadnutia a označil ich na podateľni. 
 
Ing. Čirka ako predseda Volebnej komisie pre voľby členov do AS STU zozbieral návrhy na kandidátov 
pre voľby do AS STU. 
 
Diskusia: 
K uvedenému bodu programu nebola žiadna diskusia. 
 
K bodu 14: 
Predseda AS FCHPT STU otvoril bod „Otázky na akademických funkcionárov“. 
Nikto z prítomných nemal žiadne otázky. 
 
K bodu 15: 
Prof. Lukeš otvoril bod „Rôzne“. 
 
Diskusia: 
Doc. Dvoranová podala informácie z Pedagogickej komisie, ktorá zasadala 25. 03. 2019. Uviedla, že 
prof. Milata navrhol, aby sa fakulta viac angažovala v aktivitách pre šikovných študentov stredných 
škôl. FCHPT by mohla ponúknuť organizátorom Letnej školy chemikov návrh pre miesto 
na organizáciu - našu fakultu, aby študenti stredných škôl získali predstavu o prostredí vysokej školy 
a špecializovaných laboratóriách a tento návrh podporila.  
Prof. Milata následne uviedol, že pracovníci fakulty sa už zapájajú do tejto aktivity, aj keď nie je 
organizovaná priamo na našej fakulte. Organizácia tejto akcie na fakulte by mohla pritiahnuť väčšiu 
pozornosť študentov stredných škôl a zároveň by bolo pre nich atraktívnejšie sa prihlásiť na školu, 
s ktorou majú skúsenosti.  
Prof. Drtil odpovedal, že to je veľmi dobrý nápad, ale nie je to možné zorganizovať už tento 
kalendárny rok. Doc. Dvoranová uviedla, že by sa organizácia Letnej školy chemikov mohla začať 
plánovať od roku 2020. Doc. Lakatoš povedal, že Letnú školu chemikov organizuje bývalý 
pracovník fakulty a je to zaujímavá akcia z hľadiska pritiahnutia pozornosti študentov. Keďže Letná 
škola chemikov je obmedzená kapacitou laboratórií a ubytovania, mohli by sme zatraktívniť 
aktivitu/štúdium len pre tých najlepších študentov stredných škôl. Zároveň naša fakulta vie poskytnúť 
lepšie laboratórne vybavenie a priestory ako stredné školy, ktoré sa doteraz podieľali na organizácii. 
Prof. Drtil odobril tento nápad.  
Doc. Dvoranová informovala o diskusii na zasadnutí Pedagogickej komisie, kde doc. Graczová 
a prof. Milata diskutovali o konverzných študijných programoch a ich študentskej a pedagogickej 
odozve.  



 

Zapísala: Ing. Denisa Cagardová 
 Tajomníčka AS FCHPT STU  

Doc. Reháková odpovedala, že na konverzné študijné programy nastúpilo do prvého ročníka 
65 študentov, pričom 75 percent získalo potrebný počet kreditov na postup do ďalšieho semestra. 
Na ďalšie vyhodnotenie tohto typu študijných programov je nutné nejakú dobu počkať. Zároveň 
uviedla, že je zreteľný rozdiel v úspešnosti predmetov u študentov prvého roka štúdia v konverzných 
študijných programoch v porovnaním s klasickým bakalárskym štúdiom.  
Doc. Dvoranová uviedla, že doc. Graczová sa na zasadnutí Pedagogickej komisie uviedla, že ak 
študenti robia skúšky po úspešnej obhajobe bakalárskej práce, tak môžu vyvíjať nátlak na učiteľov, 
aby ich skúšky kladne hodnotili, aby nemuseli opakovať predmet v budúcom roku a pýtala sa, či 
v rámci tretieho ročníka bakalárskeho štúdia je možné vrátiť sa k modelu, kde je nutné urobiť všetky 
skúšky pred štátnou skúškou. Zároveň sa diskutoval presun štátnic na neskorší termín. 
Doc. Reháková povedala, že na rôznych zasadnutiach sa viedli diskusie o tom, či má byť štátna skúška 
poslednou skúškou študenta na ukončenie daného stupňa štúdia alebo je možné po tejto skúške 
absolvovať aj iné skúšky z ročníka. Počas týchto diskusií boli vyslovené rôzne názory členov Kolégia 
dekana. Demokraticky sa rozhodlo, že fakulta bude pokračovať v rovnakom režime ako doposiaľ, 
pretože nie je veľmi vhodné ani pre študentov ani zamestnancov, keď sa pravidlá menia príliš často. 
Zákon umožňuje študovať v režime, keď si študenti môžu urobiť skúšky aj po záverečných štátnych 
skúškach, a teda ďalšia diskusia nebude iniciovaná bez ďalších podnetov akademickej obce.  
 
Prof. Lukeš poprosil predsedu Legislatívnej komisie o uvedenie obdržaného počtu návrhov 
na kandidátov pre voľby do Akademického senátu AS STU.  
 
Ing. Čirka informoval AS FCHPT STU, že obdržal 6 návrhov na 5 kandidátov pre voľby do AS STU: 

doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD. 
prof. Ing. Ján Híveš, PhD. 
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.  
prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. 
prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. 

 
Prof. Lukeš poďakoval Ing. Čirkovi a uviedol, že na ústavoch môžu pracovníci fakulty navrhnúť ďalších 
kandidátov pre voľby do AS STU, ale je nutné ich ďalej odovzdať na podateľňu.  
 
Prof. Lukeš informoval senát ohľadom prípravy rozpočtu pre FCHPT STU. Opýtal sa prof. Gatiala 
na plány rozpočtu pre fakultu na rok 2019. Uviedol návrh, že plány by sa mohli dať na diskusiu 
Akademickému senátu FCHPT STU dva týždne vopred pred schvaľovaním AS STU.  
Prof. Gatial povedal, že rektor STU musí do 15. apríla 2019 vyhotoviť definitívny plán rozdelenia 
financií. Návrh rozpočtu pre fakultu pripraví následne Vedenie fakulty a dá AS FCHPT STU na diskusiu 
dva týždne pred termínom zasadnutia AS STU, kde sa bude toto rozdelenie financií prerokovávať 
a schvaľovať. Ak sa materiál prípravy rozpočtu a rozdelenia financií schváli na zasadnutí AS STU 
v apríli 2019, deň po tomto zasadnutí ho prerokuje a schváli aj AS FCHPT STU. V prípade, že tento 
materiál AS STU neschváli, pripravený fakultný materiál sa vylúči z harmonogramu zasadnutia 
AS FCHPT STU.  
Prof. Gatial zároveň uviedol, že bez rozdelenia 1 milióna eur, má fakulta na silových zložkách 
o päťstotisíc eur menej v porovnaní s minulým rokom. FCHPT STU v Bratislave dostala 940 000 € na 
10-percentné tarifné zvýšenie platu a 111 000 € na zvýšenie štipendií doktorandov, čo tieto financie 
pokrývajú.  
K tomuto bodu už neboli žiadne otázky. 
 



 

Zapísala: Ing. Denisa Cagardová 
 Tajomníčka AS FCHPT STU  

Prof. Lukeš na záver zasadnutia poďakoval prítomným členom AS FCHPT STU, členom vedenia FCHPT 
STU a hosťom za aktívnu účasť a ukončil zasadnutie. 

V Bratislave 26. apríla 2019 

 

Overili:  
 
 
 
 
doc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD.             doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD. 
 
 
 
 
prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc., 
     predseda AS FCHPT STU 


