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Program: 

1. Otvorenie, prezencia. 

2. Schválenie programu a overovateľov zápisnice. 

3. Informácia o doplňujúcich voľbách do študentskej časti AS FCHPT STU. 

4. Zaradenie nových členov AS FCHPT STU do pracovných komisií.  

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

6. Kontrola plnenia uznesení. 

7. Prerokovanie a schválenie Návrhu rozdelenia dotačných prostriedkov (bez mzdových 
prostriedkov) na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pre rok 2021 
(mat. č. 25-2021). 

8. Prerokovanie a schválenie Návrhu rozdelenia dotačných mzdových prostriedkov na Fakulte 
chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave na rok 2021 (mat. č. 26-2021). 

9. Otázky na akademických funkcionárov. 

10. Rôzne. 

 
Prítomní: podľa priloženého výpisu z AIS 
Ospravedlnení: Ing. Róbert Fischer, PhD.; RNDr. Naďa Krivoňáková, PhD.; Bc. Veronika Pash; 

Ing. Daniela Pavúková 
 
Neospravedlnení: - 
 
Na zasadnutí bolo prítomných celkom 23 členov. Senát bol uznášaniaschopný. 

K bodu 1: 
Zasadnutie AS FCHPT STU otvoril a viedol predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš. Úvodom privítal 
prítomných členov AS FCHPT STU, dekana prof. Gatiala, prodekanov FCHPT STU a ostatných 
prítomných hostí. Konštatoval, že zasadnutie je v zmysle VŠ zákona verejné a je zdieľané formou 
Google Meet platformy a vysielané online aj na Youtube kanáli. 
 
Prof. Lukeš informoval všetkých zúčastnených, že zápisnica z predchádzajúceho zasadnutia spolu 
s materiálmi sú uverejnené na webovom sídle fakulty a v AIS na dokumentovom serveri.  
 
Požiadal doc. Paulena o uvedenie informácií k hlasovaniu do prezenčnej listiny cez AIS. Všetci prítomní 
evidovali svoju účasť na zasadnutí cez systém AIS. Protokol o výsledku je priložený k zápisnici.   
Predseda AS FCHPT STU na základe potvrdenia členov AS FCHPT STU v elektronickej prezenčnej listine 
skonštatoval, že senát je uznášaniaschopný.  
Informoval prítomných členov akademického senátu, že všetci členovia AS FCHPT STU sú členmi 
akademickej obce. V študentskej časti AS FCHPT STU dochádza k výmene troch senátorov. 
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K bodu 2: 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Ing. Ladislav Staruch, PhD. a Ing. Michal Kaliňák, PhD. Proti 
tomuto návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky ani vo verbálnej ani neverbálnej (chat) forme 
komunikácie.  
Prof. Lukeš otvoril verejné hlasovanie za navrhnutých overovateľov zápisnice prostredníctvom chatu.  
 
Hlasovania sa zúčastnilo 22 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 22     proti: 0  zdržali sa: 0 
 
Prof. Lukeš uviedol harmonogram zasadnutia a jeho jednotlivé body. Prof. Lukeš dal hlasovať za 
program zasadnutia.  
 
Hlasovania sa zúčastnilo 22 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 22  proti: 0  zdržali sa: 0 

K bodu 3: 
Na zasadnutie sa pripojil Ing. Jozef Švorec, PhD. Počet zúčastnených sa zvýšil na 23. Ing. Švorec 
nestihol úvodné prihlásenie do prezenčnej listiny, preto v nej nie je uvedený. 
 
Prof. Lukeš požiadal predsedu Volebnej komisie, Ing. Antona Lisého, o uvedenie informácií z volieb do 
študentskej časti AS FCHPT STU. 
 
Ing. Lisý povedal, že voľby prebehli bez väčších problémov. Volieb sa zúčastnili piati kandidáti na člena 
AS FCHPT STU za študentskú časť, pričom traja kandidáti kandidovali za bakalársky stupeň štúdia 
a dvaja kandidáti za inžiniersky stupeň štúdia. Všetky kandidátne listiny boli podané elektronicky. 
Volebná komisia usporiadala online stretnutie cez platformu Google Meet. Ing. Lisý prezentoval 
protokol o výsledku volieb do študentskej časti AS FCHPT STU. Z počtu 1076 oprávnených voličov bolo 
Volebnej komisii odovzdaných 135 hlasovacích lístkov. Všetky boli platné. Z piatich kandidátov boli 
zvolení do študentskej časti AS FCHPT STU štyria kandidáti: 
 
kandidát           počet hlasov 
Pavlovičová Erika, Bc.        69 
Dyrčíková Zuzana, Bc.        65 
Rudinská Dominika        52 
Kalanin Marek          51    . 
 
Študentka Martina Jancíková získala počet hlasov 49 a bola zvolená za náhradníčku na členku 
študentskej časti AS FCHPT STU. 
 
Ing. Kaliňáková za Legislatívnu komisiu uviedla, že momentálne neregistruje žiadne pripomienky 
týkajúce sa narušenia volieb a protokol o výsledku volieb je platný.  
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K bodu 4: 
Prof. Lukeš poďakoval Volebnej komisii, ktorá sa podieľala na elektronických voľbách do študentskej 
časti AS FCHPT STU. Predstavil nových senátorov a na základe návrhu podpredsedníčky AS FCHPT STU 
Júlie Kubalcovej uviedol návrhy senátorov do pracovných komisií: 
 
senátor           pracovná komisia 
Pavlovičová Erika, Bc.        Volebná komisia 
Dyrčíková Zuzana, Bc.        Pedagogická komisia 
Rudinská Dominika        Ekonomická komisia 
Kalanin Marek          Volebná komisia. 
 
Senátori súhlasili so svojim pracovným zaradením. Prof. Lukeš uviedol verejné hlasovanie o zaradení 
nových senátorov do pracovných komisií. 
 
Nebola vznesená žiadna námietka voči verejnému hlasovaniu prostredníctvom chatu. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 23 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 23  proti: 0  zdržali sa: 0 

K bodu 5: 
Prof. Lukeš zhrnul základné informácie, o ktorých sa diskutovalo na predchádzajúcich rokovaniach. 
Uviedol, že dňa 28. 06. 2021 sa uskutočnilo zasadnutie AS STU, kde hlavným bodom rokovania bola 
voľba kandidáta na rektora. Po odstúpení jedného z dvoch kandidátov sa stal 
Dr. h. c., prof. h. c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík jediným kandidátom na rektora. V prvom kole získal 
28 hlasov z 38 hlasujúcich, 10 hlasovacích lístkov bolo neplatných.  
Akademický senát STU si týmto za kandidáta na rektora STU vo volebnom období 2021 - 2025 zvolil 
Dr. h. c., prof. h. c., prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka. 
Návrh bol posunutý na Ministerstvo školstva a prezidentskú kanceláriu.  
Vedecká rada na svojom zasadnutí (29. 06. 2021) intenzívne pracuje na habilitačných a inauguračných 
konaniach a akreditácii.  
Na zasadnutí Kolégia dekana sa diskutovalo o ukončení prebiehajúceho letného semestra, prestavbe 
a oprave starej budovy FCHPT STU a prijímacích konaniach na bakalársky a inžiniersky stupeň štúdia. 
Preberal sa aj rozpočet FCHPT STU a jeho schválenie, spustenie akreditácie, príprava rozvrhov na zimný 
semester akademického roku 2021/2022 v súvislosti so sledovaním epidemiologickej situácie.  
Prof. Lukeš na základe diskusií vedenia fakulty skonštatoval, že riaditelia ústavov FCHPT STU nevzniesli 
k rozpočtu žiadne vážne pripomienky.  
Prof. Lukeš požiadal prof. Gatiala o doplnenie informácií k zasadnutiam. 
 
Prof. Gatial potvrdil, že sa diskutovalo najmä o príprave výučby na zimný semester akademického roku 
2021/2022. Na zasadnutí Vedeckej rady sa schválilo 8 výberových predmetov typu Letná škola. Na tieto 
predmety sa prihlásilo 150 študentov. Letná škola sa uskutoční prvé dva týždne v septembri 2021.  
Dekan povedal, že počas letných mesiacov júl – august sa budú prerábať vodorovné rozvody v suteréne 
novej budovy. Z tohto dôvodu bude nútená odstávka vody na dva týždne. Vedenie fakulty zvažuje 
možnosť čerpania povinnej hromadnej dovolenky. 
 
Ing. Grančay doplnil, že odstávka vody bude definitívne v dňoch 9. – 20. 08. 2021. Teplá voda v novej 
budove FCHPT STU nepôjde celé leto. Stará budova fakulty funguje bez zmeny.  
 
Prof. Gatial dodal, že na zasadnutí vedenia STU (28. 06. 2021) boli vyhodnotené projekty mladých aj 
projekty pre mladé vedecké tímy. V rámci grantov pre vedecké tímy vynikla FCHPT STU, pretože 
v každom získanom projekte figuroval aspoň jeden člen tímu z FCHPT STU. Pri vyhodnocovaní 
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projektov pre mladých výskumníkov došlo k zmene filozofie vyhodnocovania. Zo 41 podaných 
projektov členmi FCHPT STU bolo úspešných len 13 projektov. 
 
Prof. Lukeš doplnil, že na zasadnutí Predsedníctva AS FCHPT STU sa naplánovali termíny zasadnutí AS 
FCHPT STU na dni 19. 10. 2021 a 30. 11. 2021. Stretnutie s akademickou obcou, ktoré organizuje dekan 
v spolupráci s akademickým senátom FCHPT STU je naplánované na 10. 12. 2021. 
 
Prof. Lukeš otvoril diskusiu. 
 
Diskusia: 
Doc. Paulen sa informoval, z akého dôvodu nedošlo k diskusii s akademickou obcou ohľadom voľby 
kandidáta na rektora. 
Prof. Lukeš odpovedal, že jeho osobne nikto neoslovil, že by o to bol záujem. 
Doc. Paulen oponoval, že v novembri 2020 sa uskutočnila diskusia ohľadom väčšej otvorenosti a apeli 
na plánovanú širšiu diskusiu ohľadom kandidáta na rektora.  
Prof. Lukeš uviedol, že bolo avizované predstavovanie kandidátov na rektora a on osobne nedostal 
email od nikoho, kto by mal záujem sa toho zúčastniť. Dodal, že sa stretlo vedenie FCHPT STU 
s dekanom, ale akademická obec o stretnutie nemala záujem. 
 
Doc. Paulen sa opýtal, či voľby kandidáta na rektora neboli veľmi uponáhľané. 
Prof. Gatial odpovedal, že boli dodržané všetky lehoty a cieľom bolo ukončiť stav vedenia STU bez 
rektora. Snahou bolo čo najrýchlejšie zvolenie rektora. Navyše je nevyhnutné poznamenať, že nie je 
známe, či od 01. septembra 2021 nebude opäť prijatá ďalšia novela VŠ zákona, ktorý by mohla 
upravovať voľbu rektora a tým celý proces opäť predĺžiť. Medzi dekanmi fakúlt STU bola aj diskusia, 
aby bolo viac kandidátov z FCHPT STU, ale nikto nechcel kandidovať. 
 
Prof. Lukeš dodal, že prof. Moravčík má skúsenosti s vedením STU ako zastupujúci rektor aj prorektor. 
Ministerstvo školstva neprepláca peniaze za projekty, dlhujú STU určité financie. Treba preto jednotne 
vystupovať ako STU spolu s UK voči Ministerstvu školstva, aby si plnili svoje záväzky.  
 
Prof. Čertík sa opýtal, kedy bude zverejnená informácia, ktoré projekty pre mladých boli schválené.  
Doc. Paulen poslal do chatu odkaz na materiál 
(https://www.stuba.sk/buxus/docs//stu/informacie_o/stu/organy_akademicke_samospravne/zasad
nutia_vedenie/05_Program_na_motivaciu_mladych_vedecko_vyskumnych_pracovnikov_vyhodnote
nie-2021-06-28.pdf), kde sú tieto informácie zverejnené. 

K bodu 6: 
Prof. Lukeš požiadal predsedníčku Legislatívnej komisie Ing. Barboru Kaliňákovú, PhD. o kontrolu 
plnenia terminovaných uznesení. 
Ing. Kaliňáková skonštatovala, že ku dňu 29. 06. 2021 neboli žiadne terminované uznesenia.  
 
K bodu 7: 
Prof. Lukeš požiadal prof. Gatiala, dekana fakulty, o uvedenie materiálu č. 25-2021 (Návrh rozdelenia 
dotačných prostriedkov (bez mzdových prostriedkov) na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie 
STU v Bratislave pre rok 2021). 
Prof. Gatial povedal, že nasledujúce dva materiály spolu úzko súvisia. Finančný rámec na financovanie 
VŠ klesol zo 603 na 580 miliónov eur oproti minulému kalendárnemu roku 2020. Objem peňazí na 
pedagogiku klesol o 21 miliónov eur. Peniaze na vedu zostali približne rovnaké, v minulom 
kalendárnom roku 2020 bol objem 184 miliónov eur, tento rok - 2021 - je to 183 miliónov eur. 
Kapitálové prostriedky sa navýšili o 8 miliónov eur na úkor sociálnych prostriedkov a štipendií. 
Ministerstvo školstva zaviedlo nový koeficient kivč, ktorý zvýhodňuje technické smery.  
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Prof. Gatial prezentoval tabuľky materiálu a porovnanie s poslednými tromi rokmi.  
 
Prof. Lukeš požiadal predsedu Ekonomickej komisie, prof. Čertíka, o vyjadrenie k materiálu za 
Ekonomickú komisiu. 
Prof. Čertík povedal, že Ekonomická komisia mala spolu s dekanom spoločné stretnutie, pričom dekan 
uviedol genézu prípravy a schvaľovania rozpočtu STU, podanie na Ministerstvo školstva a následne na 
fakulty STU. Na zasadnutí Ekonomickej komisie boli položené otázky, ktoré však boli zodpovedané. 
Ekonomická komisia navrhuje prijať materiál bez pripomienok. 
 
Prof. Lukeš otvoril diskusiu. 
 
Diskusia: 
Doc. Paulen povedal, že v materiáli sa neuvádzajú nedotačné prostriedky. Opýtal sa, či sa v súvahe 
ďalšieho kalendárneho roka budú nachádzať aj nedotačné prostriedky. Mal záujem vedieť, koľko 
plánuje vedenie FCHPT STU investovať do IT oblastí a koľko financií tvorí rezervu fakulty.   
Prof. Gatial uviedol, že na základe hospodárskej správy je na tovary a služby k dispozícii jeden milión 
eur z dotačných prostriedkov. Zvyšok sa bude musieť dofinancovať mimodotačnými prostriedkami. 
Prezentoval rozpočet, ktorý sa prezentoval na zasadnutí vedenia FCHPT STU dňa 29. 06. 2021. Bol 
stanovený aj rozpočet na financovanie knižnice (140 tisíc eur) na dokončenie siete a zaplatenie licencií. 
Na energie sa predpokladá najmä 270 tisíc eur. 
Detailne prešiel všetky ďalšie ciele financovania z nedotačných prostriedkov. Prezentoval aj prehľad 
vnútrofakultných pôžičiek. Predpokladané mimodotačné príjmy na rok 2021 sú približne 986 tisíc eur.  
Doc. Paulen poďakoval za detailné upresnenie a informácie o nedotačných zdrojoch financovania. 
Prof. Lukeš uzatvoril diskusiu.  
 
Prof. Lukeš navrhol formuláciu uznesenia. K formulácii uznesenia nebol žiaden protinávrh. 
 
Uznesenie č. 1/7-2021: 
AS FCHPT STU prerokoval a schválil materiál Návrh rozdelenia dotačných prostriedkov (bez mzdových 
prostriedkov) na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pre rok 2021 
(materiál č. 25-2021) bez pripomienok. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 23 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 23  proti: 0  zdržali sa: 0 
  
K bodu 8: 
Prof. Lukeš požiadal prof. Gatiala o uvedenie materiálu č. 26-2021 (Návrh rozdelenia dotačných 
mzdových prostriedkov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave na rok 
2021). 
Prof. Gatial uviedol, ako sa odhadujú financie na mzdy a prezentoval tabuľky tohto materiálu. V prvej 
tabuľke je znázornené rozdelenie mzdových prostriedkov – sumy na tarifné mzdy vo výskume, vo 
vzdelávaní a na osobné príplatky. V druhej tabuľke sú sumarizované výkony pracovísk a oddelení 
v pedagogike a vo vede. V krátkosti prezentoval aj ďalšie tabuľky materiálu. 
 
Prof. Lukeš požiadal predsedu Ekonomickej komisie, prof. Čertíka, o vyjadrenie k materiálu za 
Ekonomickú komisiu. 
Prof. Čertík povedal, že Ekonomická komisia navrhuje prijať materiál bez pripomienok. 
 
Prof. Lukeš otvoril diskusiu. 
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Diskusia: 
K diskusii neboli žiadne ďalšie otázky. 
 
Uznesenie č. 2/7-2021: 
AS FCHPT STU prerokoval a schválil materiál Návrh rozdelenia dotačných mzdových prostriedkov na 
Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave na rok 2021 (materiál č. 26-2021) bez 
pripomienok. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 23 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 23  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
K bodu 9: 
Prof. Lukeš otvoril bod „Otázky na akademických funkcionárov“. 
 
K tomuto bodu neboli žiadne otázky. 
 
K bodu 10: 
Prof. Lukeš otvoril bod „Rôzne“. 
 
Prof. Gatial, dekan fakulty, poďakoval za schválenie oboch materiálov na dnešnom zasadnutí, za pomoc 
fakulte s úlohami počas pandémie a dištančného vzdelávania. Dodal, že sa zvýšil počet 
inauguračných (3) a habilitačných konaní (10), za čo tiež poďakoval.  
 
Doc. Lakatoš doplnil informácie týkajúce sa rekonštrukcie o ležatých rozvodoch. Práce začnú v júni, 
pričom dnes (29. 06. 2021) dostali harmonogram prác. Z neho vyplýva aj avizovaná odstávka vody. 
Povedal, že na základe predpokladov sa náklady na rekonštrukciu odhadujú na 215 tisíc eur. Táto suma 
vychádza z projektu, pričom vysúťažená suma bola menšia. Rekonštrukčné práce týchto rozvodov budú 
trvať dva mesiace. Výrazne bude ovplyvnené fungovanie novej budovy v trvaní dvoch alebo troch 
týždňov. 
 
Prof. Gatial povedal, že v zmysle Zákonníka práce bude zrejme potrebné pristúpiť k hromadnému 
čerpaniu dovolenky. Hlavný problém bude s toaletami.  
 
Ing. Grančay uviedol konkrétne dátumy odstávky vody. Teplá voda v novej budove nepôjde od polovice 
júla do konca augusta, studená voda nepôjde v dňoch 09. – 20. 08. 2021. V starej budove FCHPT STU 
voda pôjde. Jedáleň sa dá napojiť na rozvody v starej budove, takže jedálenské služby budú zachované. 
 
Doc. Paulen poznamenal, že v minulosti došlo k výpadkom internetu. Jeden bol plánovaný, ale 
neohlásený a druhý bol havarijný. Poďakoval prof. Polakovičovi za vyriešenie situácie s Ing. Dzivákom 
a za snahu o zavedenie ohlasovania odstávok. 
 
Ing. Kaliňák sa opýtal na protichodné informácie ohľadne dochádzky - zrušenia práce mimo pracoviska 
a jej následné zavedenie. 
Ing. Grančay povedal, že nezaregistroval protichodnú informáciu. Do dochádzkového systému bol 
doplnený home office = práca z domu, pričom práca mimo pracoviska nezodpovedá práci z domu. 
Ing. Kaliňák doplnil, že tieto informácie sú zrejme zmätočné, pretože pri schvaľovaní dochádzky schválil 
zamestnancom prácu z domu a dochádzka mu bola vrátená, pretože prácu z domu má schvaľovať 
dekan. 
Ing. Grančay doplnil, že pripomenie tieto informácie Útvaru ľudských zdrojov.  
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Prof. Gatial dodal, že pracovnici v starej budove môžu pracovať z domu kvôli rekonštrukcii budovy. 
V novej budove FCHPT STU schvaľuje prácu z domu dekan. Každý pracovník, ktorý žiada o prácu 
z domu,  musí požiadať svojho nadriadeného, teda riaditeľa ústavu, ktorý následne žiada dekana.  
 
Prof. Lukeš poďakoval študentom aj zamestnancom za spoluprácu a zaželal úspešné ukončenie 
skúškového obdobia. Poďakoval aj Ing. Cagardovej za plnenie funkcie tajomníčky AS FCHPT STU.  
 
 

V Bratislave 29. júna 2021 

 

 

Overili: 

 

 
 
Ing. Ladislav Staruch, PhD.              Ing. Michal Kaliňák, PhD. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc., 
                          predseda AS FCHPT STU 
 


