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1. Zastúpenie akademického senátu 

V poradí desiaty, 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 reflektuje organizačné 
zmeny pracovísk fakulty. Platnosť mandátov predošlého senátu skončila 15. marca 2020. 
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 navrhnutých za bakalárske a inžinierske štúdium, 2 mandáty navrhované 
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 
+-9*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; 
Bc. Kristína Smorádková  – podpredsedníčka AS FCHPT za študentskú časť;  
doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD. – predsedníčka Komisie pre pedagogiku, vedu a výskum; 
Ing. Barbora Kaliňáková, PhD. – predseda Legislatívnej komisie; 
prof. Ing. Milan Čertík, PhD. – predseda Ekonomickej komisie; 
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD. – predseda Volebnej komisie; 
Funkciu tajomníka AS FCHPT vykonávala Ing. Denisa Cagardová. 

Začiatkom júla 2020 požiadali písomne senátori FCHPT STU Bc. Marek Wadinger a Bc. 
Veronika Pash o pozastavenie členstva v AS FCHPT STU na obdobie jún až august 2020. 
Členstvo senátorov sa obnovilo zápisom uvedených študentov na inžiniersky stupeň štúdia 
v septembri 2020.  

2. Zasadnutia akademického senátu 

Činnosť predošlého senátu v období od 1. januára do 15. marca 2020 je súčasťou 
správy, ktorá bola písaná na ročne funkčné obdobia. Kvôli prehľadnosti, nové správy 
o činnosti senátu budú už písané pre kalendárne obdobia. V období od 16. marca 
2020 do 31. decembra 2020 mal nový AS FCHPT STU celkom 5 plánovaných 
pracovných zasadnutí. Na každom z týchto zasadnutí bol senát uznášaniaschopný 
a príslušné zápisnice zo zasadnutí boli zverejnené na www stránke AS FCHPT 
a v Dokumentovom serveri Akademického informačného systému. Pravidelnými 
bodmi všetkých zasadnutí AS v zmysle Rokovacieho poriadku AS FCHPT boli 
kontrola plnenia uznesení, správa o činnosti predsedníctva AS FCHPT STU a 
informácie z rokovaní AS STU, Rady vysokých škôl SR, Vedenia FCHPT,  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. 
Samotný rok 2020 bol kritický z dôvodu protiepidemiologických opatrení, ktoré mali 
obmedziť šírenie choroby COVID-19. V apríli 2020 vstúpila do platnosti novela 
vysokoškolského zákona, ktorá umožnila rokovanie orgánov univerzít a fakúlt on line 
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formou. Rovnako sa umožnilo aj elektronické on line hlasovanie. Situácia na fakulte 
bola komplikovaná tým, že 3. marca bolo posledné zasadnutie senátu, pretože 
členovia senátu mali svoj mandát do 15. marca. Vzhľadom na vyhlásený núdzový 
stav nemohol v marci zasadnúť novozvolený senát. Študentské internáty boli 
uzatvorené a študenti sa vzdelávali výhradne elektronickou formou zo svojho 
bydliska. Patová situácia sa nakoniec riešila tak, že v zmysle platného rokovacieho 
poriadku zvolal predseda (V. Lukeš) v spolupráci s predsedníctvom predošlého 
senátu on line ustanovujúce zasadnutie nového senátu na 19. máj 2020. Verejnosť 
zasadnutia bola dosiahnutá tak, že prenos bol vysielaný kanálom youtube. Termín 
zasadnutia bol zverejnený týždeň vopred aj na webovom sídle fakulty. Novozvolení 
senátori boli na rokovaní oboznámení so situáciou a súhlasili s on line rokovaním 
senátu, ako aj s tajnou formou hlasovania prostredníctvom systému Helios. 
Dištančná forma rokovania senátu ako aj elektronické hlasovanie na platforme Helios 
a pod. boli inkorporované do Rokovacieho poriadku AS FCHPT STU. V tomto režime 
prebehli v roku ďalšie 4 zasadnutia senátu. V roku 2020 nebola vznesená žiadna 
námietka k takejto forme on line zasadnutia a nebolo ani spochybňované hlasovanie 
senátorov. 

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 10 krát a to 
výhradne on line formou.  

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

1. Zasadnutie AS FCHPT STU - 19.05. 2020 
Ustanovujúce zasadnutie. Tajná voľba predsedu a predsedníctva AS FCHPT STU. 
Prerokovanie a schválenie Zloženia pracovných komisií AS FCHPT STU v Bratislave 
na obdobie 2020 až 2023 (mat. č. 1-2020). 
 
2. Zasadnutie AS FCHPT STU - 09.06. 2020 
Rokovací poriadok AS FCHPT STU (materiál č. 2-2020) 
Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o hospodárení FCHPT STU za rok 2019 
(materiál č. 3-2020) 
Prerokovanie a schválenie dotačného rozpočtu FCHPT STU – mzdy na rok 2020 
(materiál č. 4-2020). 
Prerokovanie a schválenie dotačného rozpočtu FCHPT STU – tovary a služby na rok 
2020 (materiál č. 5-2020). 
Prerokovanie a schválenie Dodatku číslo 2 k vnútornému predpisu číslo 2/2014 
Študijný poriadok Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave (materiál č. 6-2020). 
Prerokovanie a schválenie Ďalších podmienok prijatia na štúdium bakalárskych 
študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v 
Bratislave pre ak. r. 2021/2022 (materiál č. 7-2020). 
Prerokovanie Ďalších podmienok prijatia na štúdium bakalárskych študijných 
programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pre 
ak. r. 2021/2022 – konkrétne údaje pre prijímacie konanie na ak. r. 2020/2021 
(materiál č. 8-2020). 
 
3. Zasadnutie AS FCHPT STU -20.10. 2020 
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Prerokovanie a schválenie Ďalších podmienok prijatia na štúdium inžinierskych 
študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v 
Bratislave pre ak. r. 2021/2022 (materiál č. 9-2020).  

Prerokovanie Ďalších podmienok prijatia na štúdium inžinierskych študijných 
programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pre 
ak. r. 2021/2022 – konkrétne údaje pre prijímacie konanie na ak. r. 2020/2021 
(materiál č. 10-2020).  

Prerokovanie a schválenie Ďalších podmienok prijatia na štúdium doktorandských 
študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v 
Bratislave pre ak. r. 2021/2022 (materiál č. 11-2020).  
 
4. Zasadnutie AS FCHPT STU - 01.12. 2020 
Prerokovanie a schválenie návrhu na odvolanie členky Vedeckej rady FCHPT STU 
(materiál č. 12-2020). 
Prerokovanie Ďalších podmienok prijatia na štúdium doktorandských študijných 
programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave – 
konkrétne údaje pre prijímacie konanie na ak. r. 2020/2021 (materiál č. 13-2020). 
Prerokovanie a schválenie Pravidiel hodnotenia pedagogických výkonov pracovísk 
FCHPT STU (materiál č. 14-2020). 
 

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 a 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. 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 Komisia pre pedagogiku, vedu a  výskum 

Komisia pre pedagogiku, vedu a výskum (PK) AS FCHPT STU predsedala v prvom 
roku činnosti doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD. Komisia ďalej pracovala 
v nasledovnom zložení: za zamestnaneckú časť AS - doc. Ing. Lucia Birošová, PhD.; 
Ing. Róbert Fischer, PhD.; Ing. Michal Horňáček, PhD. (do 20. 10. 2020); doc. Ing. 
Zuzana Labovská, PhD.; doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD., RNDr. Naďa Krivoňáková, 
PhD. (od 20. 10. 2020) a za študentskú časť AS boli Ing. Anton Lisý a Patrik Beke. 
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V roku 2020 mala PK dve on-line zasadnutia (04. 06. 2020 a 27. 11. 2020) k 
predkladaným materiálom. Pripomienky a návrhy PK boli zapracované do materiálov, 
ktoré následne predložené do senátu na schválenie (zasadnutia AS FCHPT 09. 06. 
2020 a 01. 12.2020). Materiály predkladané na AS FCHPT 20. 10. 2020 boli 
prerokované a pripomienkované elektronicky. Okrem štandardne predkladaných 
materiálov, ktoré sa každoročne schvaľujú (materiály č. 7-2020, 8-2020, 9-2020, 10-
2020, 11-2020, 13-2020 a 14-2020V) sa prerokoval aj materiál č. 6-2020 (PK – 04. 
06. 2020) Dodatok k Študijnému poriadku STU, ktorú umožňoval dištančné skúšanie 
a štátne skúšky v prípade nepriaznivých epidemiologických opatrní. Materiál č. 13-
2020 týkajúci sa úpravy Metodiky hodnotenia pedagogických výkonov sa a 
pripomienkoval na PK 27. 11. 2020.    
 
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 a prodekanom prof. Gatialom. 

3.2 Legislatívna komisia 

Legislatívna komisia (LK) AS FCHPT pracovala v zložení: za zamestnaneckú časť 
AS - predseda LK AS FCHPT Ing. Barbora Kaliňáková, PhD.; doc. Ing. Viera 
Jančovičová, PhD.; doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD.; Ing. Jozef Švorec, PhD. a za 
študentskú časť AS boli Bc. Veronika Pash a Ing. Daniela Pavúková. 

LK AS FCHPT pripravila nové znenie Rokovacieho poriadku AS FCHPT STU 
v Bratislave (materiál č. 2-2020), ktorý bol schválený 09.06. 2020. V tomto poriadku 
sa zaviedla možnosť on line rokovania senátu i tajného elektronického hlasovania. 
Poriadok je zverejnený aj na webovom sídle fakulty.  

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 (EK) AS FCHPT počas obdobia marec 2020 až december 2020 
viedol jej predseda prof. Ing. Milan Čertík, PhD., ktorý bol zvolený za predsedu  EK 
na prvom zasadnutí AS FCHPT dňa 15.03.2016. Komisia ďalej pracovala v zložení: 
za zamestnaneckú časť AS - Ing. Aleš Ház, PhD.; prof. Ing. Miroslav Hutňan, PhD.; 
Ing. Michal Kaliňák, PhD.; Ing. Ladislav Staruch, PhD. a za študentskú časť AS boli 
Bc. Daniel Ondra  a Ing. Anton Lisý. 

 

V priebehu tohto obdobia sa činnosť EK sústredila na prerokovanie nasledovných 
materiálov: 
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Dňa 05.06.2020 bolo stretnutie EK s dekanom prof. Ing. Antonom Gatialom, DrSc. a 
s vedúcou ekonomického oddelenia Ing. Zuzanou Michalíkovou ohľadne 
prerokovania troch materiálov: 1) Výročná správa o hospodárení FCHPT STU za rok 
2019 (materiál č. 3-2020); 2) Návrh rozdelenia mzdových prostriedkov na Fakulte 
chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave na rok 2020 (materiál č. 4-
2020); 3) Návrh rozdelenia dotačných prostriedkov (bez mzdových prostriedkov) na 
Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pre rok 2020 
(materiál č. 5-2020). Pripomienky a návrhy EK boli zapracované do materiálov a boli 
prerokované na zasadnutí AS dňa 09.06.2020. EK v uznesení odporučila prijať a 
schváliť predkladané materiály 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 prvom roku svojej činnosti doc. 
Ing. Radoslav Paulen, PhD. Za zamestnaneckú časť AS bol ďalším jej členom Ing. 
Michal Horňáček, PhD. (od 20.10. 2020 ), RNDr. Krivoňáková Naďa, PhD. (do 20. 
10. 2020) a  za študentskú časť AS boli Júlia Kubalcová a Bc. Michaela Roháčová.   

 
V prvom roku svojej činnosti AS FCHPT STU VK zabezpečovala tajné voľby, kde sa 
konštituovalo predsedníctvo fakultného senátu. Vzhľadom na už vyššie spomínané 
obmedzenia sa voľby realizovali on line formou systémom Helios. 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. V roku 2020 sa uskutočnilo jedno prezenčné zasadnutie 
RVŠ, a viaceré pripomienkovania navrhovaných zákonov a dokumentov. 
 
Prezenčné zasadnutie sa uskutočnili v utorok 8. decembra 2020 o 10.30 hod. na 
pôde Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave. Hlavnou témou bola diskusia k 
Návrhu metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na 
rok 2021. Uznesenie zo zasadnutia bolo zaslané členom vedeniu aj všetkým členom 
AS. 
 
Všetky materiály, ktoré boli posielané z RVŠ zástupcovi v RVŠ za FCHPT STU na 
vyjadrenie, doc. Hudec posielal podľa potreby členom vedenia FCHPT, členom 
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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. Kristíny Smorádkovej v predsedníctve AS, ale aj 
stretnutiami s členmi študentskej časti AS. Študenti – senátori sa zapájali do aktivít 
v rámci jednotlivých komisií AS. Túto spoluprácu možno hodnotiť ako dobrú 
a konštruktívnu. 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 až december 
2021 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. Vzhľadom na 
núdzový stav boli rokovania realizované väčšinou elektronickou dištančnou formou. 
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 Berkéš, 
PhD. bol pravidelne prizývaný na zasadnutie AS a zástupcovia senátu sa tiež 
zúčastnili Fakultnej konferencie odborovej organizácie začiatkom februára 2020. 

http://www.radavs.sk/
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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 2020, výročnej správy o činnosti a o hospodárení fakulty za 
rok 2019. 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 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. 
Gatialovi. Uvedené texty sú v elektronickej forme prístupné cez AIS a 
na dokumentovom serveri všetkým zamestnancom a študentom FCHPT STU.  Dá sa 
predpokladať, že vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu vo svete, bude 
potrebné v roku 2021 inovovať niektoré legislatívne materiály.  
 
 
 
 
 

v Bratislave 18. 05. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

       prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. 

             predseda AS FCHPT STU 

 

http://www.fchpt.stuba.sk/sk/prihovor-dekana/akademicky-senat.html?page_id=2942
http://www.fchpt.stuba.sk/sk/prihovor-dekana/akademicky-senat.html?page_id=2942
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Príloha č. 1.:  
Zloženie Akademického senátu FCHPT STU a pracovných komisií k 19. 05. 2020 
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Zloženie Akademického senátu FCHPT STU a pracovných komisií k 20. 10. 2020 

 

 
 
 
 
 
 


