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1. Zastúpenie akademického senátu 

V poradí desiaty zvolený Akademický senát Fakulty chemickej a potravinárskej technológie 
(AS FCHPT) Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) v druhom roku svojho 
volebného obdobia pracoval v zložení, v ktorom zastupuje pracoviská a študentov fakulty. 
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 
hodnoteného obdobia tvorí prílohu č. 1 tejto správy. 

Predsedníctvo (P-AS FCHPT STU) pracovalo v druhom 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 (do mája 2021), Júlia Kubalcová (od júna 2021) – podpredsedníčka 
AS FCHPT za študentskú časť;  
doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD. – predsedníčka Komisie pre pedagogiku, vedu a výskum; 
doc. 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 Mastiľak-Cagardová, PhD. (do augusta 
2021) a Ing. Monika Biela (od septembra 2021)  

Začiatkom júna 2021 ukončili členstvo v akademickej obci FCHPT STU senátori Ing. Daniel 
Ondra, Ing. Michaela Roháčová a Ing. Kristína Smorádková úspešnou obhajobou diplomovej 
práce. Bc. Patrik Beke ukončil bakalárske štúdium úspešnou obhajobou bakalárskej práce 
(28.6.2022), pričom nepožiadal o prerušenie členstva v akademickej obci FCHPT STU. Na 
základe výsledkov doplňujúcich volieb zo dňa 14. až 16. 6. 2021 nahradili senátorov Bc. Patrika 
Bekeho, Ing. Daniela Ondru, Ing. Kristínu Smorádkovú a Ing. Michaela Roháčovú novozvolení 
senátori Bc. Zuzana Dyrčíková, Marek Kalanin, Bc. Erika Pavlovičová a Dominika Rudinská. 
  

2. Zasadnutia akademického senátu 

V období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 mal AS FCHPT STU celkom 
5 plánovaných pracovných zasadnutí a jedno mimoriadne. Na každom z týchto 
zasadnutí bol senát uznášaniaschopný a príslušné zápisnice zo zasadnutí boli 
zverejnené na webovom sídle 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. Aj rok 2021 bol kritický z dôvodu protiepidemiologických opatrení, ktoré 
mali obmedziť šírenie choroby COVID-19. Verejnosť zasadnutia bola dosiahnutá tak, 
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že prenos bol vysielaný kanálom youtube. Termín zasadnutia bol zverejnený týždeň 
vopred aj na webovom sídle fakulty. Ani v roku 2021 nebola vznesená žiadna námietka 
k on line formám zasadnutí a nebolo ani spochybňované hlasovanie senátorov. Tajné 
hlasovanie sa uskutočňovalo pomocou funkcionality v Akademickom informačnom 
systéme.  

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 11 krát, z toho štyri 
zasadnutia boli aj prezenčnou formou.  

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

1. Zasadnutie AS FCHPT STU - 19.01. 2021 
Prerokovanie a schválenie Pravidiel hodnotenia vedeckovýskumných výkonov 
pracovísk FCHPT STU (materiál č. 15-2020). 
Informácia o pripravovanej akreditácii – reorganizované študijné programy na FCHPT 
STU (materiál č. 16-2020). 
 
2. Zasadnutie AS FCHPT STU - 18.05. 2021 
Prerokovanie a schválenie Správy o činnosti a stave FCHPT STU za rok 2020 (mat. 
č. 17-2021). 
Prerokovanie a schválenie Výročnej správy of hospodárení FCHPT STU za rok 2020 
(mat. č. 18-2021). 
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). 
Prerokovanie Harmonogram akademického roka 2021/22 – informácia (mat. č. 20-
2021). 
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). 
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). 
Prerokovanie a schválenie Zásad volieb členov študentskej časti Akademického 
senátu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave (mat. č. 23-2021). 
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). 
Voľba podpredsedu za študentskú časť AS FCHPT STU. 
 
 
3. Zasadnutie AS FCHPT STU - 29.06. 2021 
Zaradenie nových členov senátu do pracovných komisií. 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). 
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Prerokovanie a schválenie Návrhu rozdelenia dotačných mzdových prostriedkov na 
Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave na rok 2021 (mat. č. 
26-2021). 
 
Mimoriadne zasadnutie PAS FCHPT STU - 30.09. 2021 
Prerokovanie a schválenie materiálu Volebná komisia a harmonogram doplňujúcich 
volieb členov študentskej časti AS STU, pre funkčné obdobie 2019-2023 (materiál č. 
27-2021). 
Prerokovanie a schválenie materiálu Volebná komisia a harmonogram volieb člena a 
náhradníkov do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) (materiál č. 28-2021-PAS). 
 
4. Zasadnutie AS FCHPT STU - 19.10. 2021 
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-29-2021). 
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. 2022/2023 (materiál-
30-2021). 
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-31-2021, materiál-
31-2021-úplná-verzia). 
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-32-2021). 
Prerokovanie Ďalších podmienok prijatia na štúdium doktorandských študijných 
programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pre ak. 
r. 2021/2022 – konkrétne údaje pre prijímacie konanie na ak. r. 2022/2023 (materiál-
33-2021). 
Prerokovanie a schválenie Návrhu rozpočtu nedotačných zdrojov na Fakulte 
chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pre rok 2021 (materiál-34-
2021). 
 
 
5. Zasadnutie (mimoriadne) AS FCHPT STU - 19.10. 2021 
 
Prerokovanie aktuálnej situácie k navrhnutej novele zákona (materiál-35-2021). 
 
6. Zasadnutie AS FCHPT STU - 19.10. 2021 
Prerokovanie a schválenie Správa o vzdelávacej činnosti FCHPT STU v Bratislave za 
akademický rok 2020/2021 (materiál-36-2021). 
Prerokovanie a schválenie členov Disciplinárnej komisie FCHPT STU (materiál-37-
2021). 
Prerokovanie a schválenie Dlhodobého zámeru rozvoja Fakulty chemickej a 
potravinárskej technológie STU v Bratislave na roky 2021 až 2027 (materiál-38-2021). 
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3. Práca komisií Akademického senátu a zástupcu 

v Rade vysokých škôl 

V druhom 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 ako aj AS 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 druhom 
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., doc. Ing. Zuzana Labovská, PhD.; RNDr. 
Naďa Krivoňáková, PhD.; prof. Ing. Ľubomír Švorc, DrSc. a za študentskú časť AS boli 
Ing. Daniela Pavúková a Patrik Beke (do júna 2021) a Bc. Zuzana Dyrčíková (od júna 
2021). 
 
V roku 2021 mala PK dve on-line zasadnutia (13. 06. 2021 a 01. 12. 2021) 
k predkladaným materiálom. Pripomienky a návrhy PK boli zapracované do 
materiálov, ktoré následne predložené do senátu na schválenie (zasadnutia AS 
FCHPT 18. 05. 2021 a 07. 12. 2021). Materiály predkladané na AS FCHPT 19. 10. 
2021 boli prerokované a pripomienkované elektronicky. Okrem štandardne 
predkladaných materiálov, ktoré sa každoročne prerokúvajú a schvaľujú (materiály 
č. 17-2021, 20-2021, 21-2021, 22-2021, 29-2021, 30-2021, 32-2021, 33-2021) sa 
schvaľoval aj materiál 31-2021 (Dodatok č. 5 k smernici dekana č. 3/2015 zo dňa 24. 
03. 2015), kde sa modifikovali pravidlá na prijímanie študentov na doktorandské 
štúdium. V rámci zasadnutí PK sa preberali aj otázky a problémy týkajúce sa 
vyučovania vzhľadom na prebiehajúcu akreditáciu, epidemiologickú situáciu 
a rekonštrukciu starej budovy.  Okrem toho sa členovia komisie vyjadrovali počas roka 
k aktuálnym problémom vo všetkých troch stupňoch štúdia. 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 dekanom fakulty prof. Gatialom. 

3.2 Legislatívna komisia 

Legislatívna komisia (LK) AS FCHPT pracovala v zložení: za zamestnaneckú časť AS: 
doc. Ing. Barbora Kaliňáková, PhD. (predsedníčka); doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.; 
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prof. Ing. Ján Moncoľ, PhD.; doc. Ing. Jozef Švorec, PhD. a za študentskú časť AS: 
Bc. Veronika Pash a Bc. Marek Wadinger. 

Spolu s Volebnou komisiou AS FCHPT STU pripravila upravené znenie Zásad volieb 
členov študentskej časti Akademického senátu Fakulty chemickej a potravinárskej 
technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (mat. č. 23-2021), ďalej 
Volebná komisia a harmonogram doplňujúcich volieb členov študentskej časti AS 
FCHPT STU pre funkčné obdobie 2020-2024 (mat. č. 24-2021), Volebná komisia 
a harmonogram doplňujúcich volieb členov študentskej časti AS STU pre funkčné 
obdobie 2019-2023 (mat. č. 27-2021) a Volebná komisia a harmonogram volieb člena 
a náhradníkov do ŠR VŠ (mat. č. 28-2021-PAS). 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 január 2021 až december 2021 
viedol jej predseda prof. Ing. Milan Čertík, PhD. Komisia ďalej pracovala v zložení: za 
zamestnaneckú časť AS - Ing. Aleš Ház, PhD.; prof. Ing. Miroslav Hutňan, PhD.; Ing. 
Ladislav Staruch, PhD. a za študentskú časť AS boli Bc. Daniel Ondra (do mája 2021), 
Dominika Rudinská (od júna 2021)  a Ing. Anton Lisý. 

 

V priebehu tohto obdobia sa činnosť EK sústredila na prerokovanie nasledovných 
materiálov: 

Dňa 15.01. 2021 bolo stretnutie EK s prodekanom prof. Ing. Milanom Polakovičom, 
PhD ohľadne prerokovania pravidiel hodnotenia VV výkonov na FCHPT, EK v 
uznesení odporučila prijať materiál (č. 15-2020) bez pripomienok. Dňa 14.05.2021 
bolo stretnutie EK s dekanom prof. Ing. Antonom Gatialom, DrSc., s vedúcou 
ekonomického oddelenia Ing. Zuzanou Michalíkovou a tajomníkom Ing. Martinom 
Grančayom, PhD ohľadne prerokovania Výročnej správy o hospodárení FCHPT STU 
za rok 2020 (materiál č. 18-2021). Pripomienky a návrhy EK boli zapracované do 
materiálov a boli prerokované na zasadnutí AS dňa 18.05.2021. EK v uznesení 
odporučila prijať a schváliť predkladaný materiál bez pripomienok. Dňa 21.06.2021 
bolo stretnutie EK s dekanom prof. Ing. Antonom Gatialom, DrSc. a s vedúcou 
ekonomického oddelenia Ing. Zuzanou Michalíkovou ohľadne prerokovania dvoch 
materiálov: 1) Návrh rozdelenia dotačných prostriedkov (bez mzdových prostriedkov) 
na FCHPT STU v Bratislave pre rok 2021 (materiál č. 25-2021) a 2) Návrh rozdelenia 
dotačných mzdových prostriedkov na FCHPT STU v Bratislave na rok 2021 (materiál 
č. 26-2021). Na základe rokovania, EK v uznesení na zasadnutí AS dňa 29.06.2021 
odporučila prijať a schváliť predkladané materiály bez pripomienok. Na zasadnutí AS 
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dňa 19.10.2021 odporučila EK schváliť Návrh rozpočtu nedotačných zdrojov na 
FCHPT STU pre rok 2021 (materiál č. 34-2021) 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 aj v druhom roku jej činnosti doc. 
Ing. Radoslav Paulen, PhD. Za zamestnaneckú časť AS bol ďalším jej členom Ing. 
Michal Horňáček, PhD., a za študentskú časť AS FCHPT boli Júlia Kubalcová, Bc. 
Michaela Roháčová (do mája 2021), Bc. Erika Pavlovičová (od júna 2021) Bc. Kristína 
Smorádková (do mája 2021) a Marek Kalanin (od júna 2021). 

 

V druhom roku svojej činnosti AS FCHPT STU VK zabezpečovala spolu s členmi 
Legislatívnej komisie AS FCHPT STU doplňujúce voľby do AS FCHPT STU – 
študentská časť (14. až 16. júna 2021), doplňujúce voľby do AS STU – študentská 
časť (19. a 20. októbra 2021) a voľby do Študentskej rady VŠ SR (19. a 20. októbra 
2021). Vzhľadom na už vyššie spomínané obmedzenia sa doplňujúce voľby do AS 
FCHPT STU realizovali on line formou systémom v AIS. VK takisto administrovala per 
rollam hlasovanie AS FCHPT STU o uznesení AS FCHPT STU k návrhu novely 
vysokoškolského zákona (23. až 25. februára 2021) cez systém 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 2021 sa uskutočnilo jedno zasadnutie RVŠ, a viaceré 
pripomienkovania navrhovaných zákonov a dokumentov. Významnú časť rokovaní 
RVŠ bola spojená s diskusiami ohľadom prípravy novely Vysokoškolského zákona  
 
 
Zasadnutie predsedníctva a pléna Rady vysokých škôl SR v dňoch 8. a 9. 11.2021 
Zasadnutie predsedníctva a pléna rady sa takmer výlučne dotýkalo novely zákona o 
vysokých školách a ďalších súvisiacich zákonov. Rada opätovne zásadne odmietla 
predloženú verziu novely zákona o vysokých školách, pretože je založená na 
obmedzení samosprávy a autonómie vysokých škôl a ich fakúlt. Prítomní sa zhodli, že 
novela vôbec nereflektuje aktuálne problémy vysokého školstva ako je predovšetkým 
odliv študentov do zahraničia a tiež podporu kvality vysokoškolského vzdelávania. 
Kritizovalo sa aj to, ako sa prostredníctvom médií účelovo vytvára negatívny obraz o 
slovenskom vysokom školstve vo verejnosti. Opätovne sa kritizovalo zneužitie 



 

 7 

Akademický senát, 17. 05. 2022 
Správa o činnosti Akademického senátu Fakulty chemickej a potravinárskej 
technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za obdobie od 1. 
januára 2021 do 31. decembra 2021 
Predkladateľ: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. 

kontaktnej skupiny k novele zákona, ktorej závery sa nereflektovali do finálnej verzie 
návrhu. 
 
Rada vyzvala akademické obce vysokých škôl a širokú verejnosť k podpore a 
propagácii petície Za zachovanie akademickej samosprávy, ktorú spustila Slovenská 
technická univerzita v Bratislave. A tiež vyzvala k účasti na Zodpovednom proteste za 
slobodné univerzity, ktorý sa plánuje na 16. novembra 2021. 
RVŠ SR vyzvala na prípravu nového návrhu zákona o vysokých školách. Rada sa 
zhodla na základných princípoch takéhoto zákona (uznesenie č.4) a poverila svoju 
Legislatívnu komisiu, aby princípy implementovala do  aktuálne prebiehajúceho 
medzirezortného pripomienkového konania. 
 
 
Všetky materiály, ktoré boli posielané z RVŠ zástupcovi v RVŠ za FCHPT STU na 
vyjadrenie, doc. Hudec posielal podľa potreby členom vedenia FCHPT, členom 
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 (do mája 2021), Júlii 
Kubalcovej (od júna 2021) 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 január 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 

http://www.radavs.sk/
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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 Berkeš, PhD. bol pravidelne 
prizývaný na zasadnutie AS. 

6. Závery a odporúčania 

Akademický senát FCHPT STU si v druhom roku svojho funkčného obdobia dôsledne 
plnil úlohy, ktoré mu vyplývajú z Vysokoškolského zákona (VZ). Ide najmä 
o schvaľovanie rozpočtu fakulty na rok 2021, výročnej správy o činnosti a o 
hospodárení fakulty za rok 2020. Vzhľadom na silný tlak rôznych politických 
a  záujmových skupín výrazne obmedziť akademickú samosprávu univerzít 
a spravovanie ich majetku, členovia AS FCHPT STU ako aj akademická obec fakulty 
sa intenzívne zapojili do aktuálneho diania. V súčinnosti s AS STU vyjadrili podporu 
zástupcom v Rade vysokých škôl SR a protestovali proti spôsobom rokovania 
predkladateľov vtedy pripravovanej novely s reprezentáciami VŠ.    
 
Predseda AS FCHPT STU si dovoľuje vysloviť poďakovanie všetkým senátorom ako 
aj tajomníčke AS FCHPT STU, Ing. Denise Mastiľak-Cagardovej, PhD. a Ing. Monike 
Bielej za prácu v Akademickom senáte. Zápisnice z rokovaní senátu ako aj táto správa 
sú zverejnené na webovom sídle 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.  
Vzhľadom na prijatú novelu Vysokoškolského zákona bude musieť AS FCHPT STU 
intenzívne spolupracovať s AS STU a vedením univerzity ako aj fakulty pri tvorbe 
nových legislatívnych predpisov STU.  
 
 
 
v Bratislave 17. 05. 2022 

 

 

 

       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 18. 05. 2021 
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Zloženie Akademického senátu FCHPT STU a pracovných komisií k 29. 06. 2021 
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Zloženie Akademického senátu FCHPT STU a pracovných komisií k 19. 10. 2021 

 

 
 
 
 
 
 


