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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. Kontrola plnenia uznesení. 

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

6. Prerokovanie a schválenie prodekanov FCHPT STU na funkčné obdobie 2019-2023 
(mat. č. 70-2019). 

7. Prerokovanie a schválenie členov Vedeckej rady FCHPT STU na funkčné obdobie 2019-
2023 (mat. č. 71-2019). 

8. Prerokovanie a schválenie nových členov Disciplinárnej komisie FCHPT STU (mat. č. 72-
2019). 

9. Otázky na akademických funkcionárov. 

10. Rôzne. 

11. Záver. 

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

STU. 
 
Ospravedlnení: doc. Jančovičová, prof. Hutňan, Ing. Červenčík 
 
Neospravedlnení: - 
 
Na zasadnutí bolo prítomných 24 členov, senát bol uznášaniaschopný.  
 



 Akademický senát 
 Zápisnica č. 16-2019 zo zasadnutia zo dňa 12. 02. 2019 

Zapísala: Ing. Denisa Cagardová 
 tajomníčka AS FCHPT STU 2 

K bodu 1: 
Zasadnutie otvoril a viedol predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš. Úvodom privítal prítomných členov 
AS FCHPT STU a hostí, pána dekana, prodekanov a tajomníčku Ing. Michalovú. Následne dodal 
základné informácie k priebehu zasadnutia.  

K bodu 2: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš dal hlasovať o schválení overovateľov zápisnice pre toto 
zasadnutie. 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Ing. Ľuboš Čirka, PhD. a doc. Ing. Milan Čertík, PhD. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 23 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 23  proti: 0   zdržali sa: 0 
 
Následne dal hlasovať o navrhnutom programe zasadnutia. 
Program bol schválený podľa návrhu. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 23 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 23   proti: 0   zdržali sa: 0  

K bodu 3: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš informoval AS, že všetci členovia senátu sú právoplatnými 
členmi akademickej obce FCHPT STU – členovia za zamestnaneckú časť sú k tomuto dňu 
zamestnancami FCHPT STU na plný úväzok a členovia za študentskú časť sú študentmi FCHPT STU. 
Podpredsedníčka AS FCHPT STU Kristína Smorádková potvrdila danú informáciu za študentskú časť 
AS. 
 
K bodu 4: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, požiadal doc. Lakatoša, predsedu legislatívnej komisie AS FCHPT 
STU, aby informoval o plnení termínovaných uznesení. 
Doc. Lakatoš skonštatoval, že ku dňu 12. 02. 2019 neboli žiadne termínované uznesenia.  
Na zasadnutie AS FCHPT STU prišiel doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD. Počet prítomných senátorov sa 
zvýšil na 24. 

K bodu 5: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, stručne informoval o dianí na zasadnutiach PAS FCHPT STU 
a dodal, že dňa 1. februára 2019 prebral menovací dekrét pre funkciu dekana prof. Gatial.  
Prof. Lukeš následne po zasadnutí rozposlal návrhy na prodekanov a členov Vedeckej rady. Začiatkom 
februára sa uskutočnilo zasadnutie Vedenia fakulty, kde sa preberal priebeh začiatku semestra a 
príprava rôznych správ a materiálov. Zasadnutie Vedenia fakulty sa uskutočnilo dnes (12. februára 
2019) v dopoludňajších hodinách, kde sa prerokovala správa dekana, činnosť SCHK, počiatočná fáza 
projektu ACCORD. Pani tajomníčka Ing. Michalová na zasadnutí uviedla správu o BOZP, prvotné 
informácie o rozpočte STU a FCHPT STU v Bratislave a správu o činnosti CHEMu.  
Počas zasadnutia Predsedníctva FCHPT STU sa diskutovala činnosť predsedníctva, konkrétne  
plánovanie termínov zasadnutí, pričom prof. Lukeš apeloval na istú variabilitu aprílového zasadnutia. 
Uviedol aj informáciu o vyhláseniach univerzít a fakúlt o politických problémoch. Akademická obec sa 
vyjadrila k tejto situácii neutrálne svojím vyhlásením, ktoré prešlo hlasovaním členmi AS. Do 
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hlasovania sa zapojilo 15 senátorov a tí súhlasili s daným prehlásením, ktoré bolo následne 
zverejnené.  

K bodu 6: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, požiadal dekana, prof. Gatiala, aby uviedol predkladaný 
materiál Návrh na prodekanov FCHPT STU v Bratislave (mat. č. 70-2019). 
Prof. Gatial uviedol návrhy na prodekanov. Prof. Polakovič je navrhnutý za prodekana pre 
vedeckovýskumnú činnosť, pričom je navrhnutý zároveň aj ako štatutárny zástupca dekana. Vo svojej 
kompetencii by mal na starosti projektové stredisko, vyhodnocovanie projektov, vyhodnocovanie 
návrhov na postdoktorandov, knižnicu a funkciu dozoru administrácie nad podnikateľskou činnosťou, 
ktorá bola presunutá medzi kompetencie tohto prodekana. Doc. Reháková v návrhu na prodekanov 
nahradí doc. Bakošovú a bude prodekankou pre pedagogickú činnosť. Doc. Lakatoš by prevzal funkciu 
prodekana pre rozvoj fakulty a dozeral by na obnovovaciu činnosť na fakulte vzhľadom na financie 
fakulty. Mal by na starosti aj dozeranie na ekonomiku a prípravu hospodárskej činnosti (správa 
o hospodárení pre senát). Prof. Drtil bol navrhnutý na prodekana, ktorý má kompetencie pre prácu 
s medzinárodnými vzťahmi, mobility a vzťahy s verejnosťou (interakcia Vedenia so všetkými 
organizáciami na fakulte, včítane odborovej organizácie, CHEMu, propagácia fakulty). 
Dátum začiatku účinnosti všetkých prodekanov začína od 13. februára 2019 na dobu funkčného 
obdobia štyroch rokov.  
 
Diskusia: 
Nikto z prítomných nemal žiadne otázky. 
 
Prof. Lukeš požiadal predsedu Volebnej komisie doc. Takáča a Kristínu Smorádkovú o rozdanie 
hlasovacích lístkov. Doc. Takáč podal inštrukcie o spôsobe hlasovania.  
 
Volieb prodekanov sa zúčastnilo 24 členov AS FCHPT STU. 
 
Hlasovanie: 
prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.  za: 24   proti: 0   zdržali sa: 0 
doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.   za: 23   proti: 0   zdržali sa: 1 
prof. Ing. Milan Polakovič, PhD.  za: 22   proti: 2   zdržali sa: 0 
doc. Ing. Milena Reháková, PhD. za: 24   proti: 0   zdržali sa: 0 
 
Uznesenie č. 1/16-2019 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje Návrh na prodekanov (mat. č. 70-2019). 

K bodu 7: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, požiadal dekana, prof. Gatiala, aby stručne uviedol predkladaný 
materiál Návrh na členov Vedeckej rady FCHPT STU v Bratislave (mat. č. 71-2019). 
Prof. Gatial informoval, že Vedecká rada sa skladá z členov s hlasovacím právom, interní členovia 
pochádzajú z univerzity, externí členovia nie sú zamestnancami našej univerzity. Českí členovia 
Vedeckej rady nepodliehajú schvaľovaniu senátu a môže ich nominovať dekan. Je nutné len splniť 
pomer interných k externým členom Vedeckej rady, ktorý by sa mal pohybovať v rozsahu jednej 
tretiny až jednej štvrtiny. Prof. Gatial informoval členov AS o znížení internej časti o troch členov, 
teda návrh členov Vedeckej rady obsahuje 18 interných a 7 externých členov. V súvislosti s internými 
členmi vysvetlil, že tak ako v minulosti, boli do Vedeckej rady nominovaní interní členovia z každého 
ústavu fakulty, aby bola zachovaná odbornosť pre všetky smery, čo sa v tomto návrhu zachovalo. 
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Dôležitou súčasťou sú aj prodekani pre pedagogiku a vedu, keďže často sú predkladané materiály 
pedagogického charakteru. Externí členovia sa zmenili len v dôsledku reorganizácie funkcií na daných 
fakultách univerzít. Ing. Nouzovská zastrešuje Národné poľno-hospodárske a potravinárske centrum, 
združenie 10 výskumných ústavov a keďže doteraz poskytovala dobrú spoluprácu aj v rámci prípravy 
projektov, je opäť navrhnutá ako člen Vedeckej rady FCHPT STU. 
Volieb členov Vedeckej rady sa zúčastnilo 24 členov AS FCHPT STU. 
 
Hlasovanie: 
 Za Proti Zdržali sa 

interní členovia 

doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 24 0 0 

prof. Ing. Albert Breier, DrSc. 24 0 0 

prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD. 24 0 0 

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 24 0 0 

prof. Ing. Ján Híveš, PhD. 24 0 0 

prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. 22 2 0 

prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. 24 0 0 

prof. Ing. Marian Koman, DrSc. 22 1 1 

doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD. 23 0 1 

prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. 21 2 1 

prof. Ing. Milan Polakovič, PhD. 24 0 0 

prof. Ing. Peter Rapta, DrSc. 24 0 0 

doc. Ing. Milena Reháková, PhD. 24 0 0 

prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. 24 0 0 

prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. 21 3 0 

prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. 24 0 0 

prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. 22 1 1 

externí členovia 

doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc. 23 0 1 
riaditeľ Ústavu anorganickej chémie SAV, Bratislava 
 
prof. Dr. Ing. Karel Bouzek 24 0 0 
dekan, Fakulta chemické technologie VŠCHT, Praha 
 
prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. 24 0 0 
dekan, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice 
 
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. 24 0 0 



 Akademický senát 
 Zápisnica č. 16-2019 zo zasadnutia zo dňa 12. 02. 2019 

Zapísala: Ing. Denisa Cagardová 
 tajomníčka AS FCHPT STU 5 

dekan Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU, Nitra 
 
prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.  24 0 0 
prodekan, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 
 
Ing. Zuzana Nouzovská 20 3 1 
generálna riaditeľka, c, Nitra 
 
prof. Ing. Martin Weiter, PhD. 24 0 0 
dekan, Fakulta chemická VUT, Brno 
 
Uznesenie č. 2/16-2019 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje Návrh na členov Vedeckej rady FCHPT STU v Bratislave 
(mat. č. 71-2019). 
 
Prof. Lukeš v mene celého senátu a akademickej obce poďakoval doterajším členom a zablahoželal 
novozvoleným členom Vedeckej rady. 

K bodu 8: 
Dekan FCHPT STU, prof. Gatial uviedol predkladaný materiál Návrh nových členov disciplinárnej 
komisie FCHPT (mat. č. 72-2019). Prof. Gatial uviedol, že vyplývajúc zo zákona musí byť zostavená 
disciplinárna komisia. Predsedníčka disciplinárnej komisie bola doc. Bakošová, pričom jej odchodom 
sa končí členstvo štyrom členom, doc. Bakošovej, doc. Lakatošovi, Bc. Packovi a Kristíne 
Smorádkovej. Z tohto dôvodu je potrebné vymenovať novú komisiu. Návrh nových členov 
Disciplinárnej komisie zahŕňa doc. Ing. Milenu Rehákovú, PhD. vo funkcii predsedníčky komisie, 
doc. Ing. Luciu Bírošovú, PhD., Kristínu Smorádkovú a Luciu Mencákovú. Ďalšími členmi disciplinárnej 
komisie, ktorým členstvo naďalej pretrváva, sú doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD., doc. Ing. Erik 
Klein, PhD., Michaela Roháčová a Daniela Roľková.   
 
Diskusia 
K uvedenému materiálu nemal nikto z prítomných otázku. 
 
Prof. Lukeš navrhol verejnú formu hlasovania. Všetci prítomní senátori súhlasili s verejným 
hlasovaním. 
Prof. Lukeš otvára hlasovanie o nových členoch Disciplinárnej komisie. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 24 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 23  proti: 0   zdržali sa: 1  
 
Uznesenie č. 3/16-2019 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje Návrh nových členov disciplinárnej komisie FCHPT (mat. č. 72-
2019) bez pripomienok. 

K bodu 9: 
Prof. Lukeš otvoril bod „Otázky na akademických funkcionárov“. 
 
Diskusia: 
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Doc. Dvoranová uviedla, že učitelia sa sťažujú na Erasmus študentov, ktorí si zapíšu predmet, ale 
nespĺňajú základné požiadavky predmetu. Opýtala sa, či by bolo možné do AIS pridať základné 
vedomosti, ktoré študent potrebuje a rovnako doplniť aj obsahovú stránku predmetov. Zároveň 
uviedla, že Erasmus študenti sú málo začlenení medzi ostatných študentov kvôli individuálnej výuke. 
Opýtala sa, či by bolo možné vytvoriť malú anglickú paralelnú skupinu študentov, kde by učitelia 
prednášali po anglicky, pričom by sa mohli pridať k tejto skupine aj študenti, ktorí by chceli predmet 
absolvovať v anglickom jazyku.  
Prof. Drtil odpovedal, že každý pedagóg si môže do AIS vložiť informácie o vlastnom predmete. Nie je 
to dané príkazom od Vedenia fakulty, ale každý pedagóg môže uviesť informácie o absolvovaní 
predmetu, prípadne jeho obsahovej náplni do systému AIS. V minulosti vznikla myšlienka vytvorenia 
takejto anglickej študijnej skupiny. 

K bodu 10: 
Prof. Lukeš otvoril bod „Rôzne“. 
 
Prof. Gatial uviedol, že na území pred Starou budovou fakulty sa plánuje vybudovať nabíjacia stanica. 
Podľa katastra, FCHPT STU v Bratislave patrí len chodník a časť okrasného priestranstva. Plán využiť 
elektrické prípojky na zriadenie elektrickej stanice chce rektorát navrhnúť na zasadnutí Senátu STU. 
Prvá námietka proti zriadeniu vecného bremena môže ohroziť pripravovaný projekt ACCORD. 
Jednoznačnú odpoveď z STU sme ale nedostali a tak nevieme určiť riziká ohrozujúce projekt ACCORD. 
Problémom ostáva aj technické riešenie, pretože pri nabíjaní môžu byť veľké prúdové odbery, môže 
vzniknúť nárazové napäťové impulzy v elektrickej sieti fakulty. Tretia námietka zo strany pracovníkov 
Centrálnych laboratórií bola spätá s problémom rušenia prístrojov elektromagnetickým poľom, keď 
bol využívaný elektrický kábel vedúci pozdĺž Starej budovy FCHPT. Aj tu môže vzniknúť riziko vplyvu 
indukovaného magnetického poľa na prístroje v laboratóriu.  
 
Diskusia: 
Michal Kaliňák potvrdil problém rušenia meracích prístrojov z napájacieho kábla pre električky, ak sa 
využíva. 
Doc. Dvoranová uviedla rovnaké riziko pre EPR spektrometriu na Oddelení Fyzikálnej chémie. 
Doc. Vizárová navrhla, aby sa stanovisko a odporúčania doplnilo o vyžiadanie expertízneho posudku, 
doplnenie konkrétnych požiadaviek, resp. aby sa vychádzalo z konkrétnych materiálov. 
 
Prof. Lukeš uviedol návrh uznesenia: 
 
Akademický senát FCHPT STU v Bratislave: 
 
a/ NESCHVAĽUJE  návrh rektorátu STU na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (zapísaných na LV č. 8937 k. ú. Staré Mesto: parc. č. 
21739/11 a parc. č. 21738/4) v prospech Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom 
Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00492736, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 607/B  
 
b/ odporúča vedeniu fakulty materiál predložiť na vyjadrenie AS FCHPT STU opätovne po vypracovaní 
a dodaní expertízneho posudku, ktorý preverí riziká spojené s možnými výkyvmi elektrického napätia 
v SB, elektrických rozvodov v budovách a dopadu pre Centrálne laboratória a prístroje v SB z pohľadu 
rušenia elektromagnetickým poľom. 
 
Prof. Lukeš dal hlasovať o návrhu prehlásenia k záležitosti vecného bremena nabíjacej stanice MHD. 
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Hlasovania sa zúčastnilo 24 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 24  proti: 0   zdržali sa: 0  
 
Uznesenie č. 4/16-2019 
AS FCHPT STU prerokoval záležitosť ohľadom vecného bremena nabíjacej stanici MHD. 
 
Doc. Reháková poďakovala za vyslovenú dôveru prodekanom. V krátkosti uviedla dôležité termíny 
harmonogramu budúceho akademického roka 2019/2020, ktorý bol predložený AS a schválený 
Vedeckou radou. Uviedla, že akademický rok bude o jeden týždeň posunutý. Informovala AS FCHPT 
STU o rámcových termínoch. Začiatok akademického roka bude 23. 09. 2019. Semester bude mať 
dĺžku 13 týždňov. Zimný semester akademického roka 2019/2020 bude končiť pred Vianocami, a to 
dňa 21. 12. 2019. Následne budú zimné prázdniny. Skúškové obdobie začína 07. 01. 2020 a trvá do 
15. 02. 2020, nebudú zadefinované jarné prázdniny. Dňa 17. 02. 2020 bude začínať letný semester. 
Bakalárske práce sa musia odovzdať do 10. 05. 2020 a diplomové práce do 17. 05. 2020. Na to 
nadväzujú štátne skúšky inžinierskeho stupňa štúdia-prvý júnový týždeň, a bakalárske štátne skúšky-
22. -25. 06. 2020. Slávnostné vyradenie študentov inžinierskeho stupňa bude  19. 06. 2020 
a bakalárskeho stupňa štúdia 07. 07. 2020. 
Doc. Dvoranová sa informovala, či je naplánované rektorské voľno na daný akademický rok. 
Doc. Reháková odpovedala, že zatiaľ nie je vyhlásené žiadne rektorské voľno. Následne doplnila 
informácie ohľadom letného semestra prebiehajúceho akademického roka 2018/2019, pričom voľné 
dni-sviatky vychádzajú na piatok 19. 04. 2019 a pondelok 22. 04. 2019, dve stredy (01. 05. 
a 08. 05. 2019). Uviedla návrh nahradiť jednu stredu v rozvrhu stredajším rozvrhom na štvrtok. 
Zároveň poprosila študentov, aby športový deň plánovali na utorok. 
Prof. Lukeš pripomenul marcové zasadnutie AS FCHPT STU. 

K bodu 11: 
Prof. Lukeš na záver zasadnutia poďakoval všetkým prítomným členom AS FCHPT STU, členom 
vedenia FCHPT STU a hosťom za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie. 
 
V Bratislave 12. 02. 2019 
 
Overovatelia: 
 
 
 
 
 
doc. Ing. Milan Čertík, PhD.                 Ing. Ľuboš Čirka, PhD. 
  

 prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. 
 predseda AS FCHPT STU 


