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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. Kontrola plnenia uznesení. 

5. Prerokovanie a schválenie Správy o činnosti a stave FCHPT STU za rok 2020 (mat. č. 17-2021). 

6. Prerokovanie a schválenie Výročnej správy of hospodárení FCHPT STU za rok 2020 (mat. č. 18-
2021). 

7. Prerokovanie a schválenie Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o činnosti AS FCHPT STU 
za obdobie 16. marec 2019 až 15. marec 2020  (mat. č. 19-2021). 

8. Prerokovanie Harmonogram akademického roka 2021/22 – informácia (mat. č. 20-2021). 

9. Prerokovanie a schválenie Ďalších podmienok prijatia na štúdium bakalárskych študijných 
programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pre ak. r. 
2022/2023 (mat. č. 21-2021). 

10. Prerokovanie Ďalších podmienok prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na 
Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pre ak. r. 2022/2023 – 
konkrétne údaje pre prijímacie konanie na ak. r. 2022/2023 (mat. č. 22-2021). 

11. Prerokovanie a schválenie Zásad volieb členov študentskej časti Akademického senátu Fakulty 
chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (mat. č. 
23-2021). 

12. Prerokovanie a schválenie Volebnej komisie a harmonogramu doplňujúcich volieb členov 
študentskej časti Akademického senátu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pre funkčné obdobie 16. marec 2020 až 15. marec  
2024 (mat. č. 24-2021). 

13. Voľba podpredsedu za študentskú časť AS FCHPT STU. 

14. Otázky na akademických funkcionárov. 

15. Rôzne. 

 
Prítomní: podľa priloženého výpisu z Helios platformy 
Ospravedlnení: doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD., Bc. Daniel Ondra, Bc. Veronika Pash 
 
Neospravedlnení: - 
 
Na zasadnutí bolo prítomných celkom 24 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. Informoval 
prítomných členov akademického senátu, že všetci členovia AS FCHPT STU sú členmi akademickej obce.  
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K bodu 2: 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD. a Ing. Aleš Ház, 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 24 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 24     proti: 0  zdržali sa: 0 
 
Prof. Lukeš uviedol harmonogram zasadnutia a jeho jednotlivé body. Prof. Lukeš dal hlasovať za 
program zasadnutia.  
 
Hlasovania sa zúčastnilo 24 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 24  proti: 0  zdržali sa: 0 

K bodu 3: 
Predseda AS FCHPT STU na základe potvrdenia členov AS FCHPT STU v elektronickej prezenčnej listine 
skonštatoval, že senát je uznášaniaschopný. 
 
Prof. Lukeš zhrnul základné informácie, o ktorých sa diskutovalo na predchádzajúcich rokovaniach. 
Uviedol, že zasadnutia Vedenia fakulty boli späté s prípravou letného semestra, paralelne sa riešil chod 
fakulty počas epidémie, príprava prestavby starej budovy, prihlášky a prijímacie konania na štúdium.  
Na zasadnutí Predsedníctva FCHPT STU sa uviedli materiály, ktoré boli prerokované na zasadnutí 
Vedenia fakulty a Kolégia dekana – 2 volebné materiály a Správa o činnosti a stave FCHPT STU za rok 
2020. Diskutoval sa aj program tohto zasadnutia AS FCHPT STU.  
Na základe odvolania rektora univerzity, prof. Fikara, prezidentkou SR, boli na zasadnutí AS STU dňa 
03. 05. 2021 vyhlásené voľby kandidáta na rektora STU. Všetky podklady na voľby kandidáta na rektora 
STU sú zverejnené na webovom sídle univerzity. Momentálne prebieha navrhovanie kandidátov. Každý 
člen akademickej obce môže podať svoj návrh.  
Dňa 17. 05. 2021 sa na zasadnutí Predsedníctva AS FCHPT STU riešila aj otázka funkčnosti AS FCHPT 
STU vzhľadom na to, že niektorí študenti budú obhajovať svoje záverečné práce a ukončia tak štúdium 
na FCHPT STU. Elektronické voľby nie sú v súlade s internými dokumentmi fakulty a navyše, voľby 
nemôžu prebiehať ani prezenčnou formou kvôli epidemiologickej situácii. Navrhlo sa, že sa uplatnia 
mandáty náhradníkov a senát bude ďalej funkčný. Študent, ktorý bude obhajovať bakalársku prácu 
môže požiadať o prerušenie členstva v Akademickom senáte FCHPT STU. Na ďalšom plánovanom 
zasadnutí AS FCHPT STU dňa 22. 06. 2021 by mal byť senát uznášaniaschopný. 
 
Prof. Lukeš otvoril diskusiu. 
 
Diskusia: 
V diskusii neboli žiadne otázky. Prof. Lukeš uzatvoril tento bod.   
 
K bodu 4: 
Prof. Lukeš požiadal predsedníčku Legislatívnej komisie Ing. Barboru Kaliňákovú, PhD. o kontrolu 
plnenia terminovaných uznesení. 
Ing. Kaliňáková skonštatovala, že ku dňu 18. 05. 2021 neboli žiadne terminované uznesenia.  
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K bodu 5: 
Prof. Lukeš požiadal prof. Gatiala, dekana fakulty, o uvedenie materiálu č. 17-2021 (Správa o činnosti 
a stave FCHPT STU za rok 2020). 
Prof. Gatial povedal, že tento materiál bol prerokovaný na zasadnutí Kolégia dekana dňa 04. 05. 2021, 
následne bol zaslaný riaditeľom ústavov a členom Kolégia dekana. V ďalšom kroku bol prerokovaný 
Predsedníctvom AS FCHPT STU a po prijatí materiálu Predsedníctvom boli pozvaní na zasadnutie dňa 
13. 05. 2021 a 14. 05. 2021 aj členovia Ekonomickej a Pedagogickej komisie AS FCHPT STU.  Prof. Gatial 
uviedol, že dve tretiny materiálu tvorí pedagogická časť, ktorá bola informatívne predložená AS FCHPT 
STU na zasadnutí v decembri 2020, pretože ešte nebolo známe, v akej forme sa bude musieť táto 
správa podať. Forma odovzdávania správy sa nezmenila, preto je táto časť správy rovnaká ako 
v decembri 2020. Bola doplnená časť o dištančnom vzdelávaní. Na zasadnutí Pedagogickej 
a Ekonomickej komisie boli vznesené dve pripomienky na doplnenie, ktoré sa do materiálu prijali. 
Pripomienky sa týkali neúplných informácií ohľadom realizácie laboratórnych cvičení pre 
stredoškolských študentov a chýbajúcej informácie o aktivite Mini-Erazmus. 
V ďalších častiach sa hodnotila vedecko-výskumná činnosť FCHPT STU, kde sa ukázalo, že aj keď bol rok 
2020 kritický z hľadiska pandémie, stále sa podávali projekty VEGA a APVV, ktoré dosiahli dobré 
výsledky. V správe je uvedený prehľad získaných projektov a ich štatistika. 
Financie sú zhrnuté v tabuľke 72. Nosné sú APVV projekty, ktoré tvoria podstatnú časť tejto sumy. 
Z verejných výziev sme získali viac než 1,5 milióna eur. Prof. Gatial sa vyjadril, že sa treba viacej zamerať 
na získavanie financií zo zahraničných projektov, pretože tieto projekty tvoria významný podiel pri 
delení dotačných peňazí zo štátneho rozpočtu.  Za rok 2020 sme získali len približne 190 000 eur.  
Oproti roku 2019 sa v roku 2020 zvýšil počet karentovaných publikácií z 205 na 233. Počet publikácií 
v rámci kvartilov Q1 a Q2 narástol. 
Ďalej prof. Gatial poznamenal, že zasadnutie Vedeckej rady sa uskutočnilo len jedenkrát za rok 2020, 
pretože 09. 03. 2020 bol vyhlásený núdzový stav, takže zasadnutie sa zrušilo aj v marci aj máji 2020. 
Konalo sa len v septembri 2020.  
Dodal krátke informácie ku zvyšným kapitolám správy – edičná činnosť, podnikateľská činnosť, atď.  
 
Prof. Lukeš požiadal doc. Dvoranovú za Pedagogickú komisiu o vyjadrenie k materiálu. 
Doc. Dvoranová povedala, že materiál bol prerokovaný na spoločnom zasadnutí s Ekonomickou 
komisiou, pričom dve hlavné pripomienky spolu s vecnými pripomienkami boli v materiáli prijaté 
a navrhujú materiál prijať bez ďalších pripomienok.   
 
Prof. Lukeš požiadal prof. Čertíka o vyjadrenie za Ekonomickú komisiu. 
Prof. Čertík uviedol, že navrhujú prijať tento materiál bez pripomienok. 
 
Prof. Lukeš otvoril diskusiu. 
 
Diskusia: 
Doc. Paulen sa informoval o spôsobe znižovania vekovej štruktúry zamestnancov, ktorý bol uvedený 
ako hlavná časť vo Volebnom programe prof. Gatiala ako kandidáta na dekana FCHPT STU. Viedol 
otázku smerom požiadavky vysvetlenia z hľadiska zrušenia postdoktorandského programu. 
Prof. Gatial odpovedal, že postdoktorandský program bol v minulosti úspešný a väčšinou až 40 % 
účastníkov tohto programu ostalo ďalej pôsobiť na fakulte, ale vzhľadom na súčasný rozpočet nie je 
možné financovať tieto miesta. Navrhol, že by sa tieto miesta mohli vytvárať v rámci APVV projektov. 
Doc. Paulen dodal, že by sa mohla zvážiť možnosť podpory riešiteľov, aby podávali žiadosti na projekty 
APVV. 
Prof. Gatial odpovedal, že v rámci podávania domácich projektov je FCHPT najlepšia fakulta v rámci 
STU a v rámci aktuálnej výzvy sa podporí niekoľko APVV projektov, kde sú vytvorené takéto miesta.  
Prof. Čertík k diskusii dodal, že je pravda, že treba využívať možnosti projektov na pracovné miesta, ale 
bolo by možno vhodné vytvárať postdoktorandské miesta po optimalizácii počtu zamestnancov.  
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Prof. Gatial uviedol, že sa môže vyhlásiť reštrukturalizácia alebo sa budú musieť znižovať stavy, takže 
sa prestanú obnovovať miesta po odchode zamestnancov do dôchodku a po niekoľkých rokoch sa 
miesta pre mladých obnovia. Otázkou ostávajú zamestnanci s pracovnou zmluvou uzavretou na dobu 
neurčitú. V každom prípade by musela nastať zhoda, že sa pristúpi k redukcii počtu zamestnancov 
a budú finančné prostriedky pre prijímanie ľudí len na dobu určitú. 
Prof. Čertík povedal, že existuje ešte možnosť dohody o znížení úväzkov v rámci ústavu a vytvorenia 
tak jedného miesta pre postdoktoranda. 
Doc. Paulen sa informoval, koľko financií z objemu peňazí pre SCHK a jej rekonštrukciu sa použilo a za 
akým účelom. 
Prof. Gatial povedal, že zhruba v januári a februári každý rok predkladá riaditeľ knižnice vyhodnotenie 
prechádzajúceho kalendárneho roka s účelmi použitia finančných prostriedkov a zároveň predkladá 
plán na ďalší kalendárny rok. V máji sa predkladá po dohode s prodekanom výber priorít a návrhy, 
ktoré by sa chceli v danom kalendárnom roku určite zrealizovať. Tento plán sa Vedením fakulty schváli. 
Ing. Dzivák len upresnil, že vybudovanie siete nie je jednoduché, lebo základ siete celej fakulty je z roku 
2007 a jednorazové investície nepripadajú v úvahu. V kalendárnom roku 2020 boli preto kúpené aj 
switche, ktoré sú zatiaľ pripravené v sklade. Okrem nich sa bežne nakupujú niektoré veci na sklad, lebo 
nie je možné zapojiť do siete všetko naraz. Hlavné rozvody sú hotové, ale ešte nie sú dokončené optické 
rozvody v jednotlivých blokoch novej budovy. Dodal, že v nasledujúcom týždni (až dvoch) sa budú 
realizovať elektroinštalačné práce. 
Doc. Lakatoš požiadal všetkých o trpezlivosť na vybudovanie optickej siete v novej budove fakulty. 
Momentálne sa totiž začína robiť rekonštrukcia starej budovy a v budove prebieha sťahovanie. 
Zároveň je potreba rozšíriť počet internetových pripojení, pretože sa v miestnostiach zdržujú viacerí 
zamestnanci pracovísk k čomu sú potrební technickí pracovníci SCHK. 
K diskusii neboli žiadne ďalšie otázky.  
 
Prof. Lukeš navrhol formuláciu uznesenia. K formulácii uznesenia nebol žiaden protinávrh. 
 
Uznesenie č. 1/6-2021: 
AS FCHPT STU prerokoval a schválil materiál Správa o činnosti a stave FCHPT STU za rok 2020 (materiál 
č. 17-2021) bez pripomienok. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 24 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 23  proti: 0  zdržali sa: 1 
  
K bodu 6: 
Prof. Lukeš požiadal prof. Gatiala o uvedenie materiálu č. 18-2021 (Výročná správa o hospodárení 
FCHPT STU za rok 2020). 
Prof. Gatial v krátkosti popísal základnú podstatu materiálu. Uviedol, že hospodársky výsledok za rok 
2020 bol kladný, čo je zrejmé z tabuľky materiálu na strane 4. Stručne popísal tabuľky výnosov 
a nákladov za celú fakultu FCHPT STU. Najväčšie náklady boli na spotrebe materiálu. Valorizácia 
(navýšenie platov) súviselo s vyššími financiami pre zamestnancov a mzdu. Dotácia od štátu tvorí 
najväčšiu položku príjmov.  
 
Prof. Lukeš požiadal prof. Čertíka o vyjadrenie za Ekonomickú komisiu. 
Prof. Čertík uviedol, že na zasadnutie Ekonomickej komisie dňa 14. 05. 2021 pozvali aj Ing. Michalíkovú 
a Ing. Grančaya. Ekonomická komisia mala niekoľko otázok, ale všetky boli zodpovedané. Ekonomická 
komisia preto navrhuje prijať tento materiál bez pripomienok. 
 
Prof. Lukeš otvoril diskusiu. 
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Diskusia: 
Ing. Kaliňák povedal, že v závere je formulovaná veta o poklese čerpania položiek vrátane energií. 
Opýtal sa, či je táto formulácia myslená ako energetický alebo finančný pokles. V ostatných tabuľkách 
materiálu bol totiž uvedený nárast čerpania energií.  
Prof. Gatial odpovedal, že energie sú otázka zúčtovania. Možno síce fakulta spotrebuje menej energie, 
ale zaplatí viac kvôli cene, ktorá bola vysúťažená. 
Doc. Lakatoš dodal, že rektorát STU súťaží dodávateľa jednotlivých typov energie (kúrenie, voda, plyn) 
zvyčajne na tri roky. Následne sa dohodne paušálna platba, takže môžeme niektoré kalendárne roky 
čerpať menej alebo viac energie, avšak jednotková cena sa upravuje na výslednú paušálnu cenu. 
Zhrnul, že merných jednotiek čerpala FCHPT STU menej, ale jedna merná jednotka stála viac 
v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym rokom 2019.  
Prof. Gatial súhlasí, že sa môže formulácia upraviť tak, aby to bolo zrozumiteľné. 
K diskusii neboli žiadne ďalšie otázky. 
 
Uznesenie č. 2/6-2021: 
AS FCHPT STU prerokoval a schválil materiál Výročná správa o hospodárení FCHPT STU za rok 2020 
(materiál č. 18-2021) bez pripomienok. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 24 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 24  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
K bodu 7: 
Prof. Lukeš uviedol materiál Výročná správa o činnosti AS FCHPT STU za obdobie 16. marec 2020 až 
31. december 2020 (materiál č. 19-2021). 
Poznamenal, že táto správa nebola vypracovaná za obdobie od 16. marca do 15. marca nasledujúceho 
roka ako bolo zvykom, ale upravil sa koniec tohto obdobia na 31. december toho istého kalendárneho 
roka. Od roku 2021 sa bude táto správa vypracovávať za celý kalendárny rok ako ostatné materiály 
(Výročná správa o hospodárení fakulty alebo Správa o činnosti a stave fakulty). 
Prof. Lukeš uviedol, že materiál má štandardnú šablónu, zhodnocuje štruktúru senátu, dátumy 
zasadnutí, materiály, funkcie pracovných komisií. Vyhodnocuje aj spoluprácu zamestnaneckej 
a študentskej časti AS FCHPT STU a spoluprácu AS FCHPT STU s Vedením fakulty. Nakoniec uviedol 
závery a odporúčania.  
Dodal, že bol vytvorený nový rokovací poriadok, ktorý umožňuje elektronické hlasovanie. 
 
Vyzval predsedov komisií o doplnenie. 
 
Nikto z prítomných nemal pripomienky na doplnenie. 
 
Prof. Lukeš otvoril diskusiu. 
 
Diskusia: 
Ing. Kaliňák upozornil, že v kapitole 3.3 nie je jeho meno uvedené v Ekonomickej komisii.  
Prof. Lukeš to potvrdil a povedal, že meno Ing. Kaliňáka bude doplnené. 
 
Prof. Gatial poďakoval Predsedníctvu AS FCHPT STU aj ostatným členom Akademického senátu za 
korektné rokovania a prístupy vo vzájomnej spolupráci v rámci prijímania materiálov. 
 
Uznesenie č. 3/6-2021: 
AS FCHPT STU prerokoval a schválil materiál Výročná správa o činnosti AS FCHPT STU za obdobie 
16. marec 2020 až 31. december 2020 (materiál č. 19-2021) bez pripomienok. 
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Hlasovania sa zúčastnilo 24 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 24  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
K bodu 8: 
Prof. Lukeš poprosil pána dekana, prof. Gatiala o uvedenie materiálu Harmonogram akademického 
roka 2021/22 (materiál č. 20-2021), ktorý má len informačný charakter. 
Prof. Gatial požiadal doc. Rehákovú o detailnejšie uvedenie obsahu materiálu. 
Doc. Reháková prezentovala harmonogram štúdia FCHPT STU, ktorý korešponduje s dátumami na STU. 
Akademický rok začína dňa 20. 09. 2021. Oba semestre akademického roka 2021/2022 trvajú 13 
týždňov, skúškové obdobia trvajú šesť týždňov. Poznamenala, že všetky zápisy na štúdium prebehnú 
elektronicky. Úvod do štúdia bude pre študentov organizovaný v dňoch 16. – 17. 09. 2021. Vedenie 
FCHPT STU zároveň plánuje, že pred začiatkom akademického roka sa ponúkne študentom možnosť 
zúčastniť sa prezenčnej formy laboratórnych cvičení. Informácie budú zverejnené na webovom sídle 
fakulty. Uviedla dátumy, do ktorých je potrebné odovzdať záverečné práce. 
 
Prof. Lukeš otvoril diskusiu. 
 
Diskusia: 
Doc. Bírošová sa opýtala, či by nebolo možné presunúť odovzdávanie záverečných prác do systému AIS 
z nedele na piatok, aby študenti v rámci víkendu nepísali vedúcim záverečných prác. 
Doc. Reháková odpovedala, že študenti si majú zabezpečiť, aby komunikovali s vedúcim záverečnej 
práce cez pracovný deň. Záverečnú prácu (ZP) môžu vložiť do systému AIS v rámci ich osobného voľna 
a v pokoji. Dodala, že o tomto môže vedenie fakulty uvažovať, ale vzhľadom na to, že materiál už 
prešiel Vedeckou radou FCHPT STU aj Kolégiom dekana FCHPT STU, v tomto harmonograme sa to 
ponechá v pôvodnom stave, teda s odovzdaním ZP do nedele.  
Doc. Dvoranová doplnila, že nedele boli zvolené zrejme kvôli externému štúdiu. 
 
Uznesenie č. 4/6-2021: 
AS FCHPT STU prerokoval materiál Harmonogram akademického roka 2021/22 (materiál č. 20-2021). 
 
K bodu 9: 
Prof. Lukeš požiadal prof. Gatiala o uvedenie materiálu Ďalšie podmienky prijatia na štúdium 
bakalárskych študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave 
pre ak. r. 2022/2023 (materiál č. 21-2021). 
Prof. Gatial odovzdal slovo doc. Rehákovej. 
Doc. Reháková uviedla, že v predkladanom materiáli sa nič nemenilo a bude zverejnený v septembri 
2021 ako zvyčajne.  
 
Prof. Lukeš požiadal doc. Dvoranovú o vyjadrenie za Pedagogickú komisiu. 
Doc. Dvoranová povedala, že materiál bol prerokovaný a navrhujú materiál prijať bez pripomienok.  
 
Uznesenie č. 5/6-2021: 
AS FCHPT STU prerokoval a schválil materiál Ďalšie podmienky prijatia na štúdium bakalárskych 
študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pre ak. r. 
2022/2023 (materiál č. 21-2021) bez pripomienok. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 24 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 24  proti: 0  zdržali sa: 0 
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K bodu 10: 
Prof. Lukeš požiadal prof. Gatiala o uvedenie materiálu Ďalšie podmienky prijatia na štúdium 
bakalárskych študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave 
pre ak. r. 2022/2023 – konkrétne údaje pre prijímacie konanie na ak. r. 2022/2023 (materiál č. 22-
2021). 
Prof. Gatial odovzdal slovo doc. Rehákovej. 
Doc. Reháková uviedla, že tento materiál tvorí doplnok k predchádzajúcemu materiálu č. 21-2021 a AS 
FCHPT STU ho len prerokováva. Materiál je uvádzaný do AS FCHPT STU po prerokovaní Kolégiom 
dekana, pričom riaditelia jednotlivých pracovísk sa mohli k nemu vyjadriť a zaslať pripomienky. 
Materiál uvádza plánované počty prijatých uchádzačov a termíny prijímacích konaní. Prijímacie 
konania na bakalárske štúdium budú mať dve kolá. Kapacity na prijatie uchádzačov o štúdium sú 
dostatočné, v niektorých študijných programoch až nadbytočné.  
Doc. Reháková uviedla, že bola vznesená jedna pripomienka ohľadom nastavenia nízkeho počtu 
študentov, ktorých môže FCHPT STU prijať na študijný program Biochémia a biofyzikálna chémia 
(40 študentov). Dodala, že táto kapacita je dostatočná, FCHPT STU neočakáva až taký veľký záujem 
o tento program.  
 
Prof. Lukeš požiadal doc. Dvoranovú o vyjadrenie za Pedagogickú komisiu. 
Doc. Dvoranová povedala, že materiál bol prerokovaný Pedagogickou komisiou. Bola vznesená jedna 
poznámka ohľadom konverzného štúdia. Keďže už takmer rok sa študenti vzdelávajú na stredných 
školách dištančne kvôli epidemiologickej situácii, vyskytla sa otázka, či nie je potreba viac popularizovať 
konverzné štúdium a navýšiť počty študentov na konverzné programy, aby študenti upevnili svoje 
znalosti zo strednej školy.  
Prof. Drtil odpovedal, že je to správna úvaha a vo všetkých propagačných materiáloch je konverzné 
štúdium na prvom mieste. Konverzné štúdium je klasifikované ako hlavná výhoda. 
Doc. Reháková doplnila, že sa počíta s dostatočnou kapacitou v konverznom štúdiu.  
 
Diskusia: 
K tomuto materiálu nebola žiadna ďalšia diskusia. 
 
Uznesenie č. 6/6-2021: 
AS FCHPT STU prerokoval materiál Ďalšie podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných 
programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pre ak. r. 2022/2023 – 
konkrétne údaje pre prijímacie konanie na ak. r. 2022/2023 (materiál č. 22-2021). 
 
K bodu 11: 
Prof. Lukeš uviedol materiál Zásady volieb členov študentskej časti Akademického senátu Fakulty 
chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (materiál č. 23-
2021). 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš povedal, že materiál bol schvaľovaný pred dvomi alebo tromi 
rokmi, ale je potrebné ho inovovať. Materiál vypracovala Legislatívna a Volebná komisia 
a Bc. Smorádková. Nastala zmena v čl. 5, keďže fakulta funguje dištančne, navrhovanie kandidátov 
na člena AS FCHPT STU bolo modifikované. Čl. 6 umožňuje, aby bolo možné v prípade potreby 
realizovať voľby elektronicky. V bode 1 tohto čl. sa naformulovala možnosť elektronickej formy volieb, 
pričom sa primárne predpokladá prezenčná forma. Právomoc rozhodnutia typu volieb má Volebná 
komisia. V bode 3 je špecifikované, ako prebieha elektronická forma volieb.  
 
Ing. Kaliňáková doplnila, že hlasovací lístok je rovnaký aj pre prezenčnú aj dištančnú formu volieb, líšia 
sa len papierovou alebo elektronickou formou.  
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Prof. Lukeš doplnil, že v čl. 7 v bode 7 je uvedené, že ak sa komisia pre voľby nemôže zísť prezenčne, 
tak sa podpísané protokoly o voľbách zašlú poštou.  
 
Ing. Kaliňáková za Legislatívnu komisiu povedala, že k materiálu nie sú žiadne ďalšie pripomienky. 
Poznamenala, že k tomuto riešeniu sa muselo pristúpiť, pretože študenti nemajú počas 
epidemiologickej situácie prístup k ubytovaniu na študentských domovoch. Tento materiál zahŕňa 
predbežnú prípravu na zabezpečenie funkčnosti AS FCHPT STU, ak by sa voľby nedali realizovať 
prezenčne.  
 
Prof. Lukeš ešte uviedol, že celý proces je koordinovaný s vedením fakulty a ani zo strany Vedenia 
FCHPT STU nie sú voči takémuto uskutočneniu volieb námietky.  
Doc. Paulen ešte dodal, že v prípade nepriaznivých okolností prebehnú voľby elektronicky cez AIS. Táto 
možnosť je komunikovaná s integrátormi AIS s možnosťou dostupnosti pre všetkých študentov.  
 
Bc. Smorádková potvrdila, že všetky skutočnosti boli komunikované aj s ňou, pričom prebehla aj 
diskusia, že takéto voľby nebudú ani v rozpore s AS STU.  
 
Diskusia: 
Ing. Kaliňák sa opýtal na formu elektronického doručovania dokumentov, či ide o skenovanú verziu 
podpísaných dokumentov alebo je potrebný elektronický podpis. 
Ing. Kaliňáková odpovedala, že prebehla dlhá diskusia, či by aj navrhovanie kandidátov malo ísť cez 
systém AIS, ale je to technicky náročné zrealizovať. Zoznam kandidátov bude uverejnený a je možnosť 
počas vymedzeného časového obdobia vzniesť námietku v prípade, ak došlo k zneužitiu hlasovacieho 
práva alebo ak by niečo nebolo v poriadku. Bude to teda skenované a poslané e-mailom.  
 
Uznesenie č. 7/6-2021: 
AS FCHPT STU prerokoval a schválil materiál Zásady volieb členov študentskej časti Akademického 
senátu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
(materiál č. 23-2021) bez pripomienok. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 24 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 24  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
K bodu 12: 
Prof. Lukeš uviedol materiál Volebná komisia a harmonogram doplňujúcich volieb členov študentskej 
časti Akademického senátu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave pre funkčné obdobie 16. marec 2020 až 15. marec  2024  (materiál č. 24-2021). 
Materiál vypracovala Legislatívna a Volebná komisia a Bc. Smorádková.  
Prof. Lukeš odprezentoval harmonogram doplňujúcich volieb.  
Ing. Kaliňáková vyzvala členov AS FCHPT STU o vyjadrenie k návrhu členov Volebnej komisie.  
Bc. Smorádková sa opýtala, či je potrebných až 5 členov Volebnej komisie.  
Ing. Kaliňáková uviedla, že komisia by mala mať nepárny počet členov a počet 3 by nebol dostačujúci. 
Bc. Smorádková a senátorka Kubalcová súhlasili s piatimi členmi. 
Bc. Smorádková ešte dodala, že zo študentskej časti AS FCHPT STU už nik viac nemôže byť náhradník, 
keďže viacerí študenti končia bakalárske alebo inžinierske štúdium.  
 
Uznesenie č. 8/6-2021: 
AS FCHPT STU prerokoval a schválil materiál Volebná komisia a harmonogram doplňujúcich volieb 
členov študentskej časti Akademického senátu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pre funkčné obdobie 16. marec 2020 až 15. marec  2024  
(materiál č. 24-2021). 
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Hlasovania sa zúčastnilo 24 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 24  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
V tejto súvislosti bolo potrebné uskutočniť hlasovanie na predsedu a podpredsedu Volebnej komisie.  
Doc. Paulen navrhol Ing. Lisého za predsedu Volebnej komisie. 
Nikto z prítomných nepodal voči tomuto návrhu námietku. 
 
Voči verejnému hlasovaniu nemal nikto z prítomných žiadnu námietku. 
 
Hlasovanie členov Volebnej komisie za predsedu Volebnej komisie Ing. Antona Lisého: 
Hlasovania sa zúčastnilo 5 členov Volebnej komisie AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 5  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
Za podpredsedu Volebnej komisie bol navrhnutý doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD. 
 
Hlasovanie členov Volebnej komisie za podpredsedu Volebnej komisie doc. Ing. Radoslava 
Paulena, PhD: 
Hlasovania sa zúčastnilo 5 členov  Volebnej komisie AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 5  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
Predsedom Volebnej komisie je Ing. Anton Lisý a podpredsedom Volebnej komisie je doc. Ing. Radoslav 
Paulen, PhD. 
 
K bodu 13: 
Prof. Lukeš otvoril bod voľby podpredsedu AS FCHPT STU za študentskú časť. 
Bc. Smorádková ako podpredsedníčka AS FCHPT STU navrhla po predchádzajúcej dohode s ostatnými 
študentmi Júliu Kubalcovú, ktorá súhlasila s kandidatúrou. Ako ďalšia kandidátka bola navrhnutá 
Ing. Daniela Pavúková. 
 
Doc. Paulen pripravil hlasovanie v Helios platforme a oznámil detaily hlasovania. 
 
Hlasovanie členov študentskej časti AS FCHPT STU za podpredsedníčku AS FCHPT STU: 
Hlasovania sa zúčastnilo 7 členov študentskej časti AS FCHPT STU. 
 
kandidát      počet hlasov  
Júlia Kubalcová     6 
Ing. Daniela Pavúková   0 
Zdržal sa       1 
 
Júlia Kubalcová sa stane od 01. 06. 2021 podpredsedníčkou AS FCHPT STU. 
 
K bodu 14: 
Prof. Lukeš otvoril bod „Otázky na akademických funkcionárov“. 
 
Diskusia: 
Doc. Dvoranová sa opýtala akým spôsobom budú prebiehať bakalárske štátnice (dištančne alebo 
prezenčne) a navrhla na základe diskusie z Pedagogickej komisie, aby sa obhajoby bakalárskych prác 
konali dištančne, pretože študenti by docestovali do Bratislavy z celého Slovenska, kde je 
epidemiologická situácia rôzna, viacerí členovia skúšobných komisií ešte nebudú zaočkovaní a v starej 
budove FCHPT bude prebiehať rekonštrukcia, teda nie sú v nej k dispozícii vhodné priestory.  
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Prof. Gatial odpovedal, že v piatok 14. 05. 2021 boli vydané dodatky č. 4 k príkazu rektora č. 1/2021 
a 2/2021. Prvý z nich sa týka chodu univerzity a druhý hovorí o formách výučby a obhajoby. Podstata 
dodatkov je, že sa fakulta a internáty otvárajú pre doktorandov a doktorandi nastupujú na prezenčnú 
formu vyučovania. Dekanom fakúlt STU bola daná možnosť sa rozhodnúť, akou formou bude skúškové 
obdobie a štátne skúšky realizované. Dnes, 18. 05. 2021, sa vydal príkaz 5/2021, kde sa nariadili 
dištančné štátne skúšky. 
Ing. Grančay v chate zverejnil, kde bol tento príkaz zverejnený.  
Promócie sa pripravujú zatiaľ v pôvodných termínoch a budú prebiehať v súlade s platnými 
epidemiologickými pravidlami a pripravuje sa dotazník pre študentov, či sú ochotní prísť do Bratislavy 
aj napriek pretrvávajúcej epidemiologickej situácii. Univerzita pritom neponúka možnosť ubytovať sa.  
 
Doc. Dvoranová požiadala všetkých kolegov o spoluprácu s organizáciou a realizácii prezenčných 
laboratórnych cvičení v novej budove počas zimného semestra 2021/2022 vzhľadom na prebiehajúcu 
rekonštrukciu starej budovy fakulty.  
Zároveň uviedla, že v termíne 4. až 7. júla 2021 sa bude konať na FCHPT STU 44. Letná škola chemikov 
pre úspešných riešiteľov Chemickej olympiády v kategóriách B a C. Zároveň požiadala zúčastnených 
o poskytnutie možných kontaktov na sponzorov. 
 
Doc. Paulen sa opýtal, ako sa dospelo k súčasnej politike parkovania (5 parkovacích miest pre celú 
fakultu na krátkodobé parkovanie). 
Ing. Grančay odpovedal, že stavebná firma zabezpečujúca rekonštrukciu starej budovy potrebuje 
budovu na parkovisku ako sklad materiálu a kancelárske priestory. V tomto prípade im vyšiel Rektorát 
STU v ústrety a posunul pôvodne plánované búranie budovy. Fakulta má takto k dispozícii maximálne 
15 parkovacích miest. Uviedol, že tento počet sa môže zmeniť a zamestnancov o tom budú informovať.  
 
Prof. Čertík sa informoval, či majú doktorandi nastúpiť od pondelka na prezenčnú výučbu. 
Doc. Reháková odpovedala, že študenti sa môžu od pondelka ubytovať na internáty, pričom dostali 
presné pokyny, ako postupovať. Musia doniesť od dekana potvrdenie, že prichádzajú na internát kvôli 
prezenčnej forme výučby. Študenti sa majú obrátiť na Ing. Okoličányovú, ktorá zariadi, aby študent 
dostal potrebné tlačivo. 
 
Prof. Čertík sa ďalej opýtal, či je možné vybaviť vstup na parkovisko zo strany Strojníckej fakulty STU, 
ak by vznikla situácia, že vchod na parkovisko FCHPT STU bude zabarikádovaný. 
Ing. Grančay odpovedal, že z hľadiska bezpečnosti takáto situácia nemôže nastať. 
  
K bodu 15: 
Prof. Lukeš otvoril bod „Rôzne“. 
 
Prof. Lukeš poďakoval Bc. Smorádkovej za spoluprácu v prospech FCHPT STU aj na úrovni AS STU. 
Vyzdvihol aj jej spoluprácu v rámci propagácie fakulty. Zároveň poďakoval za spoluprácu aj 
študentom, ktorí obhajujú záverečné práce a končia štúdium na fakulte.  
 
Poďakoval aj senátorom za prítomnosť a trpezlivosť na dnešnom zasadnutí.  
Ďalšie zasadnutie  je plánované na 22. 06. 2021. 
 
Nikto z prítomných nemal žiadne otázky do tohto bodu.  
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V Bratislave 18. mája 2021 

Overili: 

 
 
doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.              Ing. Aleš Ház, PhD. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc., 
                          predseda AS FCHPT STU 
 


