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Program: 

1. Otvorenie, prezencia. 

2. Schválenie programu a overovateľov zápisnice. 

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

4. Prerokovanie a schválenie Ďalších podmienok prijatia na štúdium inžinierskych študijných 
programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pre ak. r. 
2022/2023 (materiál č. 29-2021). 

5. 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. 2022/2023 (materiál č. 30-2021). 

6. Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 5 k smernici dekana č. 3/2015 zo dňa 24.03.2015 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 (materiál č. 31-2021, materiál č. 31-2021-úplná-verzia). 

7. Prerokovanie a schválenie Ďalších podmienok prijatia na štúdium doktorandských študijných 
programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pre ak. r. 
2022/2023 (materiál č. 32-2021). 

8. 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. 2022/2023 (materiál č. 33-2021). 

9. Prerokovanie a schválenie Návrhu rozpočtu nedotačných zdrojov na Fakulte chemickej 
a potravinárskej technológie STU v Bratislave pre rok 2021 (materiál č. 34-2021). 

10. Otázky na akademických funkcionárov. 

11. Rôzne. 

 
Prítomní: podľa priloženého výpisu z AIS 
 
Ospravedlnení: Ing. Michal Horňáček, PhD.; Júlia Kubalcová; doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.; Bc. Marek 

Wadinger 
 
Neospravedlnení: - 
 
Na zasadnutí bolo prítomných celkom 23 členov. Na začiatku zasadnutia bolo prítomných 22 členov. 
Senát bol uznášaniaschopný. Počas rokovania a hlasovania k jednotlivým bodom mali niektorí členovia 
AS FCHPT STU technické problémy s pripojením, preto sa niektorých hlasovaní nezúčastnili. Nikto zo 
zúčastnených senátorov však nevzniesol pripomienku k jednotlivým hlasovaniam. 

K bodu 1: 
Online zasadnutie AS FCHPT STU otvoril a viedol predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš. Na úvod privítal 
prítomných členov AS FCHPT STU, dekana prof. Gatiala a ostatných prítomných hostí. Konštatoval, že 
zasadnutie je v zmysle VŠ zákona verejné a je zdieľané formou Google Meet platformy. 
 
Prof. Lukeš ďalej uviedol, že zápisnica z predchádzajúceho zasadnutia, spolu s materiálmi, sú 
uverejnené na webovom sídle fakulty a v AIS na dokumentovom serveri. Informoval prítomných členov 
akademického senátu, že všetci členovia AS FCHPT STU sú členmi akademickej obce.  
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Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, informoval o spustení prezencie. Všetci prítomní evidovali svoju 
účasť na zasadnutí prostredníctvom elektronického systému AIS. Protokol o výsledku je priložený 
k zápisnici. Prof. Lukeš na základe potvrdenia členov AS FCHPT STU v elektronickej prezenčnej listine 
skonštatoval, že senát je uznášaniaschopný.  

K bodu 2: 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD. a prof. Ing. Miroslav Hutňan, 
CSc. 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 predstavil harmonogram zasadnutia a jeho jednotlivé body. Prof. Lukeš spustil verejné 
hlasovanie za program zasadnutia.  
 
Hlasovania sa zúčastnilo 22 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 22  proti: 0  zdržali sa: 0 

K bodu 3: 
Prof. Lukeš informoval prítomných ohľadom prebiehajúcich volieb do študentskej časti AS STU 
a Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ). Ďalej uviedol potrebné zmeny v relevantných materiáloch, 
ktoré boli vykonané na predchádzajúcom zasadnutí P-AS FCHPT STU. Informácie k prebiehajúcim 
voľbám boli zverejnené na webovom sídle fakulty a na Dokumentovom serveri AIS. Prof. Lukeš uviedol, 
že došlo k zmene predsedu volebnej komisie pre doplňujúce voľby do AS STU a ŠRVŠ, pretože Ing. Lisý 
je kandidátom pre voľby do študentskej časti AS STU. Ing. Lisého na poste predsedu volebnej komisie 
nahradil Marek Kalanin, ktorý prítomných informoval o doterajšom priebehu volieb do študentskej 
časti AS STU a ŠRVŠ. 
 
Prof. Lukeš v krátkosti informoval o dianí na fakulte, univerzite a chystajúcich sa zasadnutiach 
AS FCHPT STU. Ďalej zhrnul dôležité body z predchádzajúcich rokovaní. Prof. Lukeš požiadal dekana 
o doplnenie informácií zo zasadnutí. Prof. Gatial uviedol základné štatistiky o počte študentov, ich 
spokojnosti a úspešnosti z Letnej školy laboratórnych cvičení (LŠ LC) – odporúčaných laboratórnych 
cvičení pre študentov FCHPT STU na získanie laboratórnych zručností kvôli  dištančnej výučbe v ak. r. 
2020/2021. Uvedená akcia sa stretla s kladným hodnotením, LŠ LC absolvovalo približne 190 
študentov. Zo zasadnutia vedenia FCHPT STU uviedol informáciu o prijímacích konaniach na štúdium 
a o klesajúcich počtoch študentov na všetkých fakultách STU. Uviedol, že z toho vyplýva aj pokles 
mandátov v ŠRVŠ z 8 na 7. V krátkosti zhrnul aj chystané zmeny v rozpočte na rok 2022. Prof. Gatial 
informoval aj o zrušení postdoktorandských štipendií na STU a rozbehnutí programu SASPRO 2. 
Zároveň informoval o úspešnosti získania projektov v rámci excelentných tímov mladých výskumníkov 
na STU  (7 podporených z FCHPT) ako aj projektov mladých výskumníkov na STU (13 podporených 
z FCHPT). Ďalej informoval o stave aktuálnej prestavby na FCHPT a zmenách v akreditačnom procese.  
 
Následne prodekanka, doc. Reháková, doplnila informácie k harmonogramu akreditácie a novým 
študijným programom. K prijímaciemu konaniu na FCHPT STU uviedla základné štatistiky ako sú počty 
novo zapísaných študentov do prvých ročníkov v rámci prvého, druhého a tretieho stupňa štúdia. 
 
Ďalšia diskusia bola presunutá do bodu Rôzne.   
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K bodu 4: 
Prof. Lukeš požiadal prof. Gatiala o uvedenie materiálu Ďalšie podmienky prijatia na štúdium 
inžinierskych študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave 
pre ak. r. 2022/2023 (materiál č. 29-2021). Prof. Gatial poznamenal, že materiály boli diskutované 
vedením FCHPT STU a takisto boli pripomienkované aj z pozícií riaditeľov ústavov. Požiadal doc. 
Rehákovú k bližšiemu predstaveniu daného materiálu. 
 
Doc. Reháková krátko prezentovala materiál č. 29-2021 a objasnila vykonané zmeny, ktoré sa týkali 
prevažne úpravy formulácie niektorých bodov. 
 
Prof. Lukeš vyzval doc. Dvoranovú o vyjadrenie sa k materiálu za pedagogickú komisiu. Doc. Dvoranová 
uviedla, že materiály boli zaslané členom Pedagogickej komisie, ale neboli vznesené žiadne 
pripomienky. Pedagogická komisia navrhuje prijať tento materiál bez pripomienok. 
 
Diskusia 
Prof. Lukeš otvoril diskusiu. V rámci diskusie nemal nikto z prítomných pripomienky. Predseda komisie 
AS FCHPT STU uzatvoril diskusiu a formuloval uznesenie, následne sa uskutočnilo hlasovanie. 
 
Uznesenie č. 1/29-2021 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje materiál Ďalšie podmienky prijatia na štúdium inžinierskych 
študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pre ak. r. 
2022/2023 (materiál č. 29-2021). 
 
K online zasadnutiu sa pripojil Ing. Aleš Ház, PhD. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 23 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 23  proti: 0  zdržali sa: 0 

K bodu 5: 
Prof. Lukeš požiadal doc. Rehákovú o uvedenie materiálu 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. 2022/2023 (materiál č. 30-2021).  
 
Doc. Reháková informovala o zmenách v poskytovaní študijných programov 2. stupňa v súvislosti so 
zosúlaďovaním so štandardmi SAAVŠ (ďalej len „štandardy“), o zmenách v plánovanom počte prijatých 
študentov na niektoré študijné programy a o plánovaní druhého kola prijímacieho konania na 
inžiniersky stupeň, v záujme možnosti prihlásenia väčšieho počtu študentov (podľa skúseností 
z ostatných rokov). 
 
Prof. Lukeš vyzval doc. Dvoranovú o vyjadrenie sa k materiálu za pedagogickú komisiu. Doc. Dvoranová 
uviedla, že materiály boli zaslané členom Pedagogickej komisie, ale neboli vznesené žiadne 
pripomienky. Pedagogická komisia navrhuje prijať tento materiál bez pripomienok. 
 
Diskusia 
Prof. Lukeš otvoril diskusiu. V rámci diskusie nemal nikto z prítomných pripomienky. Predseda komisie 
AS FCHPT STU uzatvoril diskusiu a formuloval uznesenie. 
 
Uznesenie č. 2/30-2021 
AS FCHPT STU prerokoval materiál 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. 2022/2023 (materiál č. 30-2021). 
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K bodu 6: 
Prof. Lukeš udelil slovo doc. Rehákovej a požiadal ju o uvedenie materiálu Dodatok č. 5 k smernici 
dekana č. 3/2015 zo dňa 24.03. 2015 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 (materiál č. 31-2021, materiál č. 31-2021-úplná-
verzia). 
 
Doc. Reháková predstavila dodatok č. 5 k pravidlám plánovaného počtu prijatých uchádzačov na tretí 
stupeň štúdia. Informovala o počte študijných programov tretieho stupňa a o zmenách programov, ku 
ktorým došlo počnúc ak. rokom 2021/2022 (zrušenie študijných programov, ktoré nespĺňajú štandardy 
- Chemická fyzika, vytvorenie nových zameraní v existujúcich študijných programoch). Prezentovala aj 
kompletný materiál Smernica dekana č. 5/2013 v znení dodatkov 1–5 tak, aby bolo zrejmé úplné znenie 
tohto dokumentu. 
 
Prof. Lukeš vyzval doc. Dvoranovú o vyjadrenie sa k materiálu za pedagogickú komisiu. Doc. Dvoranová 
uviedla, že materiály boli zaslané členom Pedagogickej komisie, ale neboli vznesené žiadne 
pripomienky. Pedagogická komisia navrhuje prijať tento materiál bez pripomienok. 
 
Diskusia 
Prof. Lukeš otvoril diskusiu a informoval, že materiál č. 31-2021 aj s dodatkom bude dostupný cez 
dokumentový server AIS v úplnom znení.  
 
V rámci diskusie neboli ďalšie pripomienky. Predseda komisie AS FCHPT STU uzatvoril diskusiu 
a formuloval uznesenie, následne sa uskutočnilo hlasovanie. 
 
Uznesenie č. 3/31-2021 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje materiál Dodatok č. 5 k smernici dekana č. 3/2015 zo dňa 24.03. 
2015 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 (materiál č. 31-2021, materiál č. 31-2021-úplná-verzia). 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 22 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 22  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
K bodu 7: 
Prof. Lukeš požiadal doc. Rehákovú o uvedenie materiálu Ďalších podmienok prijatia na štúdium 
doktorandských študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU 
v Bratislave pre ak. r. 2022/2023 (materiál č. 32-2021). 
 
Doc. Reháková predstavila daný materiál a hlavne upozornila na navrhované zmeny pri prideľovaní 
bodov v prijímacom konaní na tretí stupeň štúdia. 
 
Prof. Lukeš vyzval doc. Dvoranovú o vyjadrenie sa k materiálu za pedagogickú komisiu. Doc. Dvoranová 
uviedla, že materiály boli zaslané členom Pedagogickej komisie, ale neboli vznesené žiadne 
pripomienky. Pedagogická komisia navrhuje prijať tento materiál bez pripomienok. 
 
Diskusia 
Prof. Lukeš otvoril diskusiu.  
 
Prof. Čertík mal pripomienku k bodovému hodnoteniu diplomových prác – práce písané v anglickom 
jazyku majú vyššie bodové ohodnotenie ako diplomové práce vypracované v slovenskom jazyku, čo 
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nemusí reflektovať ich kvalitu vyjadrenú bodovým rozdielom. Prodekanka uviedla, že kvalita je 
vyjadrená predovšetkým známkou z obhajoby diplomovej práce a ak je udelená známka rovnaká, 
diplomová práca a jej obhajoba prebiehajúca v anglickom jazyku je náročnejšia. 
Prof. Polakovič doplnil, že pri písaní prác v anglickom jazyku sú problémy s vysokým percentom zhody 
s odbornou literatúrou. 
Doc. Dvoranová a doc. Moncoľ uviedli, že diplomové práce písané v anglickom jazyku sú hlavne vhodné 
pre študentov so záujmom o doktorandské štúdium, lebo ich lepšie pripravia na písanie vedeckých 
článkov. Doc. Dvoranová uviedla, že súčasné programy používané na kontrolu originality prác písaných 
v anglickom jazyku nie sú ešte optimalizované, lebo vykazujú zhody vo frázach, ktoré sa v odbornej 
literatúre bežne vyskytujú a nie je možné ich inak sformulovať a tým navyšujú percentá zhody.  
 
V rámci diskusie neboli ďalšie pripomienky. Predseda komisie AS FCHPT STU uzatvoril diskusiu 
a formuloval uznesenie, následne sa uskutočnilo hlasovanie. 
 
Uznesenie č. 4/32-2021 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje materiál Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských 
študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pre ak. r. 
2022/2023 (materiál č. 32-2021). 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 23 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 23  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
K bodu 8: 
Prof. Lukeš požiadal doc. Rehákovú o predstavenie materiálu 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. 2022/2023 (materiál č. 33-
2021). 
 
Doc. Reháková krátko predstavila daný materiál a vyjadrila sa k rozdeleniu študentov v jednotlivých 
odboroch na doktorandskom stupni štúdia v súlade s metodikou stanovenou Smernicou dekana 
č. 3/2015 v znení dodatkov 1–5.  
 
Prof. Lukeš vyzval doc. Dvoranovú o vyjadrenie sa k materiálu za pedagogickú komisiu. Doc. Dvoranová 
uviedla, že materiály boli zaslané členom Pedagogickej komisie, ale neboli vznesené žiadne 
pripomienky. Pedagogická komisia navrhuje prijať tento materiál bez pripomienok. 
 
Diskusia 
Prof. Lukeš otvoril diskusiu.  
 
Prof. Čertík mal otázku týkajúcu sa plánovania počtu prijatých študentov na tretí stupeň štúdia na 
externé vzdelávacie inštitúcie (EVI). Prodekanka objasnila, že tieto počty stanovujú samotné EVI podľa 
svojich finančných a personálnych možností.  
 
V rámci diskusie už nemal nikto z prítomných pripomienky. Predseda komisie AS FCHPT STU uzatvoril 
diskusiu a formuloval uznesenie. 
 
Uznesenie č. 5/33-2021 
AS FCHPT STU prerokoval materiál 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. 2022/2023 (materiál č. 33-2021). 
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K bodu 9: 
Prof. Lukeš požiadal dekana o predstavenie materiálu Návrh rozpočtu nedotačných zdrojov na Fakulte 
chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pre rok 2021 (materiál č. 34-2021). 
 
Prof. Gatial podrobnejšie predstavil materiál č. 34-2021 a ozrejmil v ňom doplnené tabuľky výdavkov 
a príjmov fakulty. 
 
Prof. Lukeš vyzval prof. Čertíka o vyjadrenie sa k materiálu za ekonomickú komisiu. Prof. Čertík uviedol, 
že materiály mali k dispozícii všetci členovia ekonomickej komisie, ale neboli vznesené žiadne 
pripomienky. Ekonomická komisia navrhuje prijať tento materiál bez pripomienok. 
 
Diskusia 
Prof. Lukeš otvoril diskusiu. V rámci diskusie nemal nikto z prítomných pripomienky. Predseda komisie 
AS FCHPT STU uzatvoril diskusiu a formuloval uznesenie, následne sa uskutočnilo hlasovanie. 
 
Uznesenie č. 6/34-2021 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje materiál Návrh rozpočtu nedotačných zdrojov na Fakulte 
chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pre rok 2021 (materiál č. 34-2021). 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 23 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 23  proti: 0  zdržali sa: 0 

K bodu 10: 
Prof. Lukeš otvoril bod „Otázky na akademických funkcionárov“. 
 
Doc. Dvoranová otvorila diskusiu otázkou, či sa nepripravia exkurzie po oddeleniach a laboratóriách 
pre študentov tretieho ročníka prvého stupňa štúdia formou Dňa otvorených dverí. Uviedla, že aktuálni 
študenti v bakalárskom stupni štúdia z dôvodu dištančného vzdelávania nemajú dostatočnú predstavu 
a informácie o vedeckovýskumnej činnosti a témach bakalárskych prác na jednotlivých 
ústavoch/oddeleniach na FCHPT STU a tým menšiu variabilitu pri zapájaní sa do vedeckovýskumnej 
činnosti už v nižších ročníkoch.  
Prof. Drtil odpovedal, že takáto požiadavka bola vznesená už minulý rok a na základe toho vznikli 
podcasty s predstaviteľmi niekoľkých ústavov/oddelení. Do chatu poslal odkaz na webovú stránku s 
podcastami (https://www.fchpt.stuba.sk/sk/diani-na-fchpt/aktuality/podcasty.html?page_id=4517). 
Doc. Reháková doplnila, že takáto požiadavka vzišla nielen od pedagógov, ale aj samotných študentov. 
Zároveň dodala, že vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu obmedzujúcu konanie hromadných 
akcií, sú podcasty optimálne riešenie. 
Marek Kalanin dodal, že by bolo vhodné upozorniť na tieto podcasty študentov všetkých ročníkov 
prvého stupňa štúdia (nielen absolventského) prostredníctvom hromadných emailov poslaných cez 
AIS, pre možnosť skorého rozhodovania sa o výbere témy bakalárskej práce, príp. oblasti ďalšieho 
štúdia. 
 
Prof. Čertík sa opýtal otázku ohľadom prestavby starej budovy, v akom stave budú odovzdané 
jednotlivé laboratóriá.  
Doc. Lakatoš odpovedal, že laboratóriá sa budú dokončovať postupne – najskôr budú dokončené 
laboratórne miestnosti určené na výučbu študentov a neskôr sa dokončia aj vedeckovýskumné 
laboratóriá. 
Prof. Gatial doplnil, že laboratóriá určené na výučbu budú zariadené príslušným laboratórnym 
nábytkom a funkčnou infraštruktúrou. Vedeckovýskumné laboratóriá budú zariaďované laboratórnym 
nábytkom podľa aktuálnej finančnej situácie na FCHPT STU. 
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Doc. Kaliňáková sa opýtala, či sa plánuje spoločný postup pri hľadaní náhradných priestorov v novej 
budove na vyučovanie laboratórnych cvičení, ktoré sa vyučovali v starej budove, na letný semester 
2021/2022.  
Prof. Gatial odpovedal, že do konca januára 2022 by mali byť k dispozícii v starej budove laboratóriá 
určené na výučbu študentov. 
 
Ing. Ryba sa opýtal, či sa plánuje v rámci prestavby starej budovy s vylepšením internetu v starej 
budove vzhľadom na to, že počas dištančnej výučby boli problémy s internetovým pripojením. 
Doc. Lakatoš odpovedal, že vylepšenie internetového pripojenia je súčasťou plánov prerábky.  
 
K tomuto bodu už neboli žiadne ďalšie otázky a tak prof. Lukeš uzatvoril tento bod. 
 
K bodu 11: 
Prof. Lukeš otvoril bod „Rôzne“. 
 
Diskusia 
Prof. Čertík adresoval otázku pani prodekanke ohľadom počtu zahraničných študentov. Doc. Reháková 
odpovedala konkrétnymi údajmi. 
 
Prof. Lukeš a prof. Gatial informovali o presune termínu najbližšieho zasadnutia AS FCHPT STU a to 
z 23.11.2021 na 07.12.2021. Prítomní nemali k tejto zmene pripomienky. 
 
Prof. Lukeš na záver zasadnutia poďakoval všetkým prítomným za účasť na stretnutí a diskusii a ukončil 
zasadnutie AS FCHPT STU. 
 
 
 V Bratislave 19. októbra 2021 

Overili: 

 

 
doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.            prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc. 
 
 
 
 
 
  
 
 prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc., 
                          predseda AS FCHPT STU 
 
 
 
 
 
Príloha č.1: Prezenčná listina zo zasadnutia AS FCHPT STU zo dňa 19.10.2021 


