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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. Terminované uznesenia. 

5. Prerokovanie a schválenie materiálu Zásady volieb kandidáta na dekana Fakulty chemickej a 
potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (materiál č. 41-2022). 

6. Prerokovanie a schválenie materiálu Volebná komisia a harmonogram pre voľby kandidáta na 
dekana Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v 
Bratislave na funkčné obdobie 2023–2027 (materiál č. 42-2022). 

7. Prerokovanie a schválenie materiálu Volebná komisia a harmonogram doplňujúcich volieb 
členov študentskej časti AS FCHPT STU pre funkčné obdobie 2020–2024 (materiál č. 43-2022). 

8. Otázky na akademických funkcionárov. 

9. Rôzne. 

 
Prítomní: podľa priloženého výpisu z AIS 
 
Ospravedlnení: Bc. Zuzana Dyrčíková, Ing. Aleš Ház, PhD., doc. Ing. Zuzana Labovská, PhD., Bc. Erika 

Pavlovičová, Bc. Marek Wadinger 
 
Neospravedlnení: - 
 
Prof. Lukeš požiadal doc. Paulena, aby spustil prezenciu. Všetci prítomní evidovali svoju účasť na 
prebiehajúcom zasadnutí prostredníctvom elektronického systému AIS. Na zasadnutí bolo na začiatku 
prítomných 21 členov, neskôr sa pripojila ešte jedna členka AS FCHPT STU a do konca zasadnutia bolo 
prítomných celkom 22 členov. Senát bol uznášaniaschopný.  

K bodu 1: 
Online zasadnutie AS FCHPT STU otvoril a viedol predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš. Privítal dekana, 
prof. Gatiala, členov vedenia fakulty, senátorov a prítomných hostí. Konštatoval, že zasadnutie je 
v zmysle VŠ zákona verejné a je zdieľané formou Google Meet a vysielané online aj na YouTube kanáli. 
 
Prof. Lukeš informoval prítomných, že nedošlo ku zmene na poste senátorov a že zápisnica 
z predchádzajúceho zasadnutia spolu s materiálmi sú uverejnené na webovom sídle fakulty a v AIS na 
dokumentovom serveri. Prof. Lukeš na základe prezenčnej listiny členov AS FCHPT STU skonštatoval, 
že senát je uznášaniaschopný. 

K bodu 2: 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnuté doc. Ing. Barbora Kaliňáková, PhD. a Júlia Kubalcová, ako 
zástupca študentskej časti AS FCHPT STU. Proti tomuto návrhu neboli vznesené žiadne protinávrhy ani 
vo verbálnej ani neverbálnej (chat) forme komunikácie. 
 
Prof. Lukeš otvoril verejné hlasovanie za navrhnutých overovateľov zápisnice prostredníctvom chatu. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 21 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 21     proti: 0  zdržali sa: 0 
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Prof. Lukeš v krátkosti zhrnul program dnešného zasadnutia a opýtal sa prítomných, či majú nejaké 
pripomienky alebo doplňujúce otázky k predloženému programu.  
Ing. Kaliňák, PhD. sa opýtal, ako je to s voľbou dekana, keďže sa aktuálne rokuje o novele VŠ zákona, 
podľa ktorej je postup voľby dekana iný. 
Prof. Lukeš odpovedal, že novela VŠ zákona ešte nebola schválená, takže voľba dekana fakulty bude 
prebiehať ako po minulé roky. Keďže nikto z prítomných nemal ďalšie otázky ani pripomienky, prof. 
Lukeš spustil verejné hlasovanie za program zasadnutia, opäť prostredníctvom chatu. 
 
K online zasadnutiu sa pripojila Bc. Veronika Pash. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 22 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 22  proti: 0  zdržali sa: 0 

K bodu 3: 
Prof. Lukeš informoval prítomných o predchádzajúcich zasadnutiach. Povedal, že zasadnutie 
predsedníctva AS STU bolo zrušené a to z toho dôvodu, že nebol žiaden materiál na rokovanie. Ďalej 
prof. Lukeš zhrnul dôležité body zo zasadnutia Vedenia FCHPT STU, ktoré sa uskutočnilo 01.03.2022. 
Primárne sa riešila propagácia štúdia, projekt ACCORD a prerábka starej budovy FCHPT, situácia 
ohľadom covid-u. Na zasadnutí bola prednesená aj správa za spolok CHEM a plány fakulty do budúcna. 
Prof. Lukeš spomenul, že pracovné skupiny vytvorené v rámci prebiehajúcej akreditácie ukončili svoju 
úlohu a výsledky boli postúpené na rektorát. Prof. Lukeš informoval aj o preberaných témach na 
predsedníctve AS FCHPT STU, ktoré sa uskutočnilo 14.03.2022. Na tomto zasadnutí sa preberala novela 
VŠ zákona a problém s voľbou dekana. Prítomní sa na tomto zasadnutí zhodli, že sa bude postupovať 
ako doteraz, keďže novela ešte nie je schválená a zároveň je dané, že ak sa voľby dekana začnú 
realizovať pred dátumom 31.03.2022, tak je možné postupovať ako doteraz. Prof. Lukeš poznamenal, 
že sa pripravujú aj smernice ohľadom platobných kariet a platieb faktúr. Prof. Lukeš vyzval prof. Gatiala 
o doplnenie informácií. 
Prof. Gatial doplnil, že stretnutia Vedenia FCHPT STU boli dve a dohodlo sa, aké akcie spolku CHEM 
fakulta podporí. Ako sa vyjadril prof. Gatial, verí, že sa po dvoch rokoch uskutočnia akcie pre študentov 
prezenčne a to aj tie, ktoré boli úplne zrušené (napr. Beánia chemikov a Chemday). Na druhom 
zasadnutí Vedenia FCHPT STU sa preberali pedagogické a vedeckovýskumné výkony jednotlivých 
ústavov, pretože majú priamy dosah na rozdeľovanie financií. Prof. Gatial poznamenal, že body 
ohľadom prípravy rozpočtu pre FCHPT museli byť odročené, pretože zatiaľ nie je pripravený ani rozpis 
dotácií STU, takže fakultný rozpis nemá z čoho vychádzať. 
 
Diskusia 
Prof. Lukeš otvoril diskusiu k tomuto bodu. K tomuto bodu neboli žiadne otázky ani pripomienky a tak 
predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, uzatvoril tento bod. 
 
K bodu 4: 
Prof. Lukeš otvoril bod Termínované uznesenia. 
 
Doc. Kaliňáková oznámila, že je jedno termínované uznesenie ohľadom zapracovania pripomienok do 
prílohy k materiálu č. 38-2021. Toto uznesenie sa presúva na aprílové zasadnutie AS FCHPT STU. 
Ing. Lisý sa opýtal, že ak má nejaké pripomienky k danej prílohe, komu ich má zaslať. 
Prof. Lukeš povedal, že pripomienky sa majú posielať priamo prof. Gatialovi. 
Prof. Gatial doplnil, že už obdržal nejaké pripomienky a ak má niekto ďalšie, tak mu ich má čo najskôr 
poslať, až sa stihnú zapracovať do materiálu. Tiež dodal, že termín plnenia tohto uznesenia je na prvom 
zasadnutí senátu v druhom štvrťroku 2022. 
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Doc. Dvoranová poznamenala, že by bolo vhodné túto prílohu k materiálu č. 38-2021 prerokovať na 
tom zasadnutí senátu, kde sa bude prerokovávať aj správa dekana, pretože obsahovo a koncepčne sú 
to podobné materiály. 
   
Prof. Lukeš uzavrel tento bod. 
 
K bodu 5: 
Prof. Lukeš otvoril ďalší bod programu a poznamenal, že ešte v polovici marca sa nevedelo ako 
dopadne hlasovanie k novele VŠ zákona, ale podľa aktuálnych informácií procesy začaté do 31.03.2022 
(pozmeňovacím návrhom posunuté do 24. apríla 2022) idú podľa doterajších pravidiel. Preto sa na 
zasadnutí P-AS FCHPT STU pripravili predkladané materiály. 
Prof. Gatial doplnil, že v návrhu novely VŠ zákona dodanom v januári do NR SR a vo schválenom 
pozmeňovacom návrhu poslancov NR SR je v prechodných ustanoveniach zapracovaný § 113al odsek 
(1), ktorý hovorí, že vysoké školy a fakulty najneskôr do konca augusta 2023 zosúladia svoje vnútorné 
predpisy s predpismi účinnými od 25. apríla 2022 a že až od 1. septembra 2023 sa rušia vnútorné 
predpisy fakúlt vydané do 24. apríla 2022, pokým dovtedy nebudú prijaté nové vnútorné predpisy 
v zmysle novely. Tiež odsek (3) tohto paragrafu hovorí, že funkčné obdobie rektorov, dekanov, členov 
kolektívnych orgánov vysokých škôl a členov kolektívnych orgánov fakúlt (t.j. aj nášho senátu), ktoré 
začalo plynúť podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022, sa dokončí podľa predpisov účinných do 
24. apríla 2022. 
Nachádza sa tam ale aj paragraf, ktorý spomenul prof. Lukeš a to že pokiaľ nebudú ustanovené nové 
orgány na fakultách, všetko funguje ako doposiaľ (§ 113al odsek (9)): Konanie akademického senátu 
fakulty, ktoré začalo a neskončilo do 24. apríla 2022, dokončí od 25. apríla 2022 do dňa svojho zrušenia 
... akademický senát fakulty podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022. 
Priamo k voľbe dekana je v tomto paragrafe ešte odsek (5), ktorý hovorí, že voľba kandidáta na dekana 
vyhlásená do 24. apríla 2022 sa dokončí podľa predpisov účinných do 24. apríla 2022. 
Na doplnenie je ešte možné poznamenať, že schválený pozmeňovací návrh poslancov NR SR umožňuje 
v paragrafe § 22 odsek (2) popri výberovom konaní aj voľbu dekana, ak tak ustanoví štatút vysokej 
školy: (2) Fakultu riadi dekan, ktorého vymenúva na štvorročné funkčné obdobie a odvoláva rektor. 
Na jednej fakulte môže tá istá osoba vykonávať funkciu dekana najviac v dvoch po sebe 
nasledujúcich funkčných obdobiach. Dekana vymenúva rektor na základe výberového konania, alebo 
ak tak určí štatút verejnej vysokej školy, na základe voľby. Na výberové konanie na obsadenie 
funkcie dekana sa vzťahuje osobitný predpis, 21b) ak odseky 3 a 4 neustanovujú inak. 
 
Prof. Lukeš začal rokovanie k materiálu Zásady volieb kandidáta na dekana Fakulty chemickej 
a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (materiál č. 41-2022) 
a poznamenal, že tento materiál je výsledkom rokovania volebnej a legislatívnej komisie. Prof. Lukeš 
požiadal doc. Kaliňákovú o uvedenie materiálu. 
 
Doc. Kaliňáková prítomným uviedla najdôležitejšie body materiálu a informovala, že v materiáli došlo 
na dvoch miestach ku zmenám formulácie viet. Konkrétne išlo o názov Čl. 4, kde sa pôvodný názov 
„Chystanie sa členov AS FCHPT na voľby kandidáta na dekana FCHPT“ zmenil na „Príprava volieb 
kandidáta na dekana FCHPT“. Druhá zmena bola vykonaná v Čl. 5, bode (6), odseku c) a pôvodná veta 
„V prípade, že kandidát na dekana FCHPT nie je zvolený 2. až 3. kolo volieb kandidáta na dekana FCHPT 
sa musia opakovať najneskôr do 14 dní“ bola nahradená vetou „V prípade, že kandidát na dekana 
FCHPT nie je zvolený v 2. až 3. kole volieb kandidáta na dekana FCHPT, voľby sa musia opakovať 
najneskôr do 14 dní“. 
Prof. Lukeš doplnil, že súčasťou materiálu je aj príloha, ktorá obsahuje vzorový formulár na návrh 
kandidáta na dekana FCHPT STU a zároveň vzor hlasovacieho lístka. Ďalej prof. Lukeš ozrejmil proces 
voľby dekana, kedy v prvom kroku senát získa žiadosti od kandidátov, potom senát vyberie maximálne 
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3 kandidátov, ktorí ďalej postúpia. Následne sa predpokladá verejná diskusia, prebehne ďalšie kolo kde 
sa bude redukovať počet kandidátov, až kým nebude zvolený jeden kandidát.  
 
Diskusia 
Prof. Lukeš otvoril diskusiu k tomuto bodu a opýtal sa prítomných na názor ohľadom vykonaných zmien 
v materiáli, či je potrebné ich schváliť alebo sa senát zhodne na tom, že sú to len gramatické a 
formulačné úpravy textu. Doc. Kaliňáková opäť pripomenula, že išlo len o preformulovanie viet. Nikto 
z prítomných nemal protinávrh a tak prítomní senátori súhlasili s hlasovaním za materiál v pozmenenej 
forme. 
 
V rámci diskusie nemal nikto z prítomných ďalšie pripomienky ani otázky a tak predseda komisie AS 
FCHPT STU uzatvoril diskusiu a formuloval uznesenie. Následne sa uskutočnilo hlasovanie. 
 
Uznesenie č. 1/41-2022 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje materiál Zásady volieb kandidáta na dekana Fakulty chemickej a 
potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (materiál č. 41-2022). 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 22 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 22  proti: 0  zdržali sa: 0 

K bodu 6: 
Prof. Lukeš prešiel k ďalšiemu bodu programu a stručne predstavil materiál Volebná komisia 
a harmonogram pre voľby kandidáta na dekana Fakulty chemickej a potravinárskej technológie 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na funkčné obdobie 2023–2027 (materiál č. 42-2022). Prof. 
Lukeš požiadal doc. Kaliňákovú o uvedenie materiálu. 
Doc. Kaliňáková pomocou zdieľanej obrazovky otvorila diskutovaný materiál, zhrnula základné termíny 
pre kandidátov na dekana FCHPT STU a menovite predstavila návrh volebnej komisie pre tieto voľby. 
Marek Kalanin upozornil na preklep v tituloch niektorých z navrhovanej komisie a doc. Kaliňáková 
vykonala potrebné úpravy. 
Prof. Lukeš sa prítomných opýtal, či súhlasia s navrhovanými termínmi. Keďže nikto nemal protinávrh, 
prof. Lukeš skonštatoval, že dátumy sa nebudú meniť. Na záver poznamenal, že za predsedníčku 
volebnej komisie bola doc. Kaliňáková navrhnutá na zasadnutí P-AS FCHPT STU. 
 
Diskusia 
Prof. Lukeš otvoril diskusiu k tomuto bodu. V rámci diskusie nemal nikto z prítomných pripomienky ani 
otázky a tak predseda komisie AS FCHPT STU uzatvoril diskusiu a formuloval uznesenie. Následne sa 
uskutočnilo hlasovanie. 
 
Uznesenie č. 2/42-2022 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje materiál Volebná komisia a harmonogram pre voľby kandidáta 
na dekana Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
na funkčné obdobie 2023–2027 (materiál č. 42-2022). 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 22 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 22  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
K bodu 7: 
Prof. Lukeš otvoril diskusiu k ďalšiemu bodu a poznamenal, že dôjde ku zmenám na poste senátorov 
študentskej časti, pretože niektorí z nich končia štúdium. Ak senátori končia inžinierske štúdium a aj 
plánujú pokračovať doktorandským stupňom, nedá sa preklenúť toto obdobie. Prof. Lukeš ďalej 
doplnil, že pre senátorov končiacich bakalársky stupeň sa dá podať návrh na preklenutie obdobia pred 
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nástupom na ďalší stupeň a môžu pokračovať na ich postoch senátorov. Na zasadnutí P-AS FCHPT STU 
sa spolu so študentmi rozhodli uskutočniť doplňujúce voľby do AS FCHPT STU, pričom sa uvažovalo aj 
nad vykonaním volieb online a aj prezenčne. Prof. Lukeš odovzdal slovo Júlii Kubalcovej a požiadal ju 
o uvedenie materiálu Volebná komisia a harmonogram doplňujúcich volieb členov študentskej časti AS 
FCHPT STU pre funkčné obdobie 2020–2024 (materiál č. 43-2022). 
 
Júlia Kubalcová stručne predstavila materiál a povedala, že študenti uprednostňujú a navrhujú online 
hlasovanie. Upozornila aj na jeden preklep v dátume v pôvodnom materiáli, pričom prítomných 
informovala o správnom dátume.  
Prof. Lukeš doplnil, že ako predsedníčka doplňujúcich volieb bola navrhnutá Júlia Kubalcová a ako 
podpredseda volebnej komisie bol navrhnutý doc. Paulen. 
 
Diskusia 
Prof. Lukeš otvoril diskusiu k tomuto bodu. V rámci diskusie nemal nikto z prítomných pripomienky ani 
otázky a tak predseda komisie AS FCHPT STU uzatvoril diskusiu a formuloval uznesenie. Následne sa 
uskutočnilo hlasovanie. 
 
Uznesenie č. 3/43-2022 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje materiál Volebná komisia a harmonogram doplňujúcich volieb 
členov študentskej časti AS FCHPT STU pre funkčné obdobie 2020–2024 (materiál č. 43-2022). 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 22 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 22  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
K bodu 8: 
Prof. Lukeš otvoril bod „Otázky na akademických funkcionárov“.  
 
Prof. Čertík sa v mene kolegov z ústavu opýtal, aké sú dátumy sťahovania starej budovy, aby vedeli ako 
si v lete rozplánovať dovolenku. Opýtal sa aj do akej miery môžu počítať s pomocou fakulty pri 
sťahovaní ťažkých vecí. 
Doc. Lakatoš odpovedal, že zo strany zhotoviteľa dostali časový harmonogram, ako bude prebiehať 
sťahovanie, odovzdanie a preberanie priestorov. Zopakoval hlavné termíny a doplnil, že tieto 
informácie zaslal riaditeľom jednotlivých ústavov. Čo sa týka pomoci, tak fakulta má podpísanú zmluvu 
s firmou, ktorá sa zaoberá sťahovaním zariadenia a aj prístrojov, aby nedošlo k ich poškodeniu. Doc. 
Lakatoš ďalej informoval, že pripájanie laboratórnych stolov sa bude riešiť centrálne, len zatiaľ nie je 
vysúťažená žiadna externá firma.  
Doc. Hudec skonštatoval, že najatie externej firmy na výpomoc pri sťahovaní je správny krok. Nadviazal 
ale otázkou, či sa budú môcť používať výťahy, pretože ich oddelenie je aktuálne presťahované do novej 
budovy FCHPT a teda sa budú musieť sťahovať aj medzi budovami. 
Doc. Lakatoš odpovedal, že primárne bude vysťahovanie ľudí a zariadenia z neprerobenej časti budovy 
„B“ do prerobenej časti budovy „A“, aby sa prestavbové práce mohli plynule preniesť na druhú časť 
budovy. Sťahovanie zamestnancov a zariadení z novej budovy späť do starej budovy sa uskutoční 
neskôr. Doplnil, že bude k dispozícii nový výťah na sťahovanie, ale zároveň bude funkčný aj starý výťah 
približne do konca júla – augusta v časti „B“, ktorý bude slúžiť na vypratávanie zariadenia. 
Doc. Hudec na záver skonštatoval, že pre ich oddelenie je dôležitý návrat do pôvodných priestorov, 
lebo sa z 10 funkčných laboratórií aktuálne presťahovali do 1,5 laboratória, majú zlé pracovné 
a kapacitné podmienky a problémy s prácou na jednotlivých APVV projektoch. 
 
Ing. Grančay, PhD. upozornil na aktuálny problém s odpadom, ktorý sa týka vyhadzovania obalov 
z chemikálií do plastového, prípadne komunálneho odpadu.  
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Doc. Lakatoš doplnil, že v nádobách na plastový odpad sa síce nachádzajú plastové fľaše z minerálnych 
vôd, sú však naplnené neznámym odpadom. Smetiari potom niekedy odmietnu vyviezť smetné 
nádoby, keď majú podozrenie že sa v nich nachádza nebezpečný odpad. Apeloval na všetkých 
prítomných, aby upozornili aj kolegov, aby nevyhadzovali obaly z chemikálií a ani samotné chemikálie 
do komunálneho odpadu. 
Prof. Gatial povedal, že smetné nádoby sú pod kamerovým dozorom a ak sa situácia bude opakovať, 
podľa kamier vedia zistiť kto vyhadzuje takýto odpadu a budú z toho vyvodené individuálne dôsledky. 
Doc. Kaliňáková sa opýtala, či nie je možné doplniť viac kontajnerov, keďže chcela vyhodiť nejaký odpad 
ale všetky smetné nádoby boli preplnené. 
Ing. Grančay, PhD. odpovedal, že to nie je problém s počtom kontajnerov. Tento problém vznikol pre 
to, že týždeň neboli vyvezené odpadky práve kvôli tomu, že dvakrát smetiari našli v odpadkoch 
chemikálie a tí to odmietli odviezť a odpad sa teda iba zhromažďoval. 
Prof. Gatial doplnil, že na nadchádzajúcom Kolégiu dekana sa môže prebrať aj možnosť objednania 
veľkokapacitných kontajnerov na starý nábytok, ktorý bude treba vyhodiť pri sťahovaní časti „B“ starej 
budovy. 
Ing. Grančay, PhD. povedal, že objednanie veľkokapacitných kontajnerov bolo v pláne aj pre novú 
budovu, čakalo sa však na lepšie počasie. 
Doc. Lakatoš povedal, že na objednávke sa už pracuje. 
 
Doc. Kaliňáková skonštatovala, že dvere do dvora sú zamknuté a vznikajú tak problémy s vynášaním 
odpadu zo starej budovy, ktorý je buď potrebné vyniesť naokolo cez novú budovu, alebo si zaobstarať 
kľúčik z vrátnice od bočného vchodu do dvora. 
Doc. Lakatoš odpovedal, že v pracovnom čase sú tieto dvere otvorené. Ak aj nie sú otvorené, nachádza 
sa pri nich kľúč, ktorým sa dajú odomknúť. Pripustil však, že už 3x došlo k odcudzeniu tohto kľúča. 
 
Doc. Dvoranová upozornila, že v nedávnom čase bol nízky tlak plynu v laboratóriách a bol problém 
s horákmi počas laboratórnych cvičení. 
Doc. Lakatoš ozrejmil, že to bola len jednorazová záležitosť kvôli zanesenému ventilu a bolo to čo 
najskôr odstránené. 
 
K tomuto bodu už neboli žiadne ďalšie otázky a tak prof. Lukeš uzatvoril tento bod. 
 
 
K bodu 9: 
Prof. Lukeš otvoril bod „Rôzne“. 
 
Prof. Hutňan sa vyjadril, že pravdepodobne uňho došlo k nejakému problému s financiami určenými 
na príspevky na stravu a na stravné lístky. 
Ing. Grančay, PhD. povedal, že sa pozrie na túto chybu, aby sa to mohlo napraviť. Dodal, že chyba 
možno nastala pri prechode na nový systém, ktorý sa uskutočnil na prelome januára a februára. 
Prof. Gatial vyzval prof. Hutňana, že ak vie ešte o niekom, kto mal podobné problémy, aby mu to 
oznámil, až sa tento problém vyrieši. 
 
Doc. Reháková informovala, že na oddelenia bola rozoslaná informácia ohľadom priebehu štátnych 
skúšok, ktoré sa budú tento rok konať prezenčnou formou. Doplnila, že ak by niekto zo zúčastnených 
(či už študent alebo člen komisie) ochorel, štátna skúška bude môcť prebehnúť hybridnou formou. 
Keďže oficiálne budú štátne skúšky prebiehať prezenčne, verejnosť má prístup na miesto konania a nie 
je teda potrebné zverejňovať link. Doplnila, že záverečné práce sa budú odovzdávať iba v elektronickej 
forme, netreba predkladať vytlačenú prácu komisii pri štátnej skúške, nakoľko sa zabezpečilo, že 
členovia komisie majú dostatočný čas na prečítanie daných prác v elektronickej forme. 
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Prof. Čertík sa opýtal, ako postupovať so študentmi pochádzajúcimi z Ukrajiny. 
Doc. Reháková odpovedala, že všetci boli vyzvaní na to, aby komunikovali svoje problémy (či už 
finančné alebo študijné) s kompetentnými ľuďmi. Informovala, že zo štipendijného fondu 
z mimodotačných zdrojov bolo na základe žiadostí vyplatených doposiaľ 17 600€ (200 €/študent), išlo 
najmä o prípady, kedy rodičia študentov prišli o prácu. Ďalšie financie z vytvoreného transparentného 
účtu STU má na starosti zriadený výbor, z ktorého môžu byť na základe žiadostí vyplatené príspevky na 
stravu a na ubytovanie na študentskom domove. Príspevky na stravovanie sú vyriešené, študentom 
budú pridelené stravné lístky vyplatené z transparentného účtu. Ako doc. Reháková informovala, nie 
sú ešte doriešené príspevky na ubytovanie, ale pracuje sa na tom. Zvažuje sa možnosť odpustenia 
platby bytného, ak sa im však odpustí táto povinnosť, študentské domovy pôjdu do straty. Doc. 
Reháková povedala, že sa rokuje aj s MŠVVaŠ SR, aby sa finančne podporili univerzity s cieľom hradiť 
platby za ubytovanie študentov pochádzajúcich z Ukrajiny. Zatiaľ v rámci dočasného riešenia ak 
študenti nebudú mať zaplatené za ubytovanie, nebudú sankcionovaní a ani nebudú vyhostení 
z internátu. Doc. Reháková ďalej uviedla, že sa rieši aj možnosť sprostredkovania brigád pre študentov, 
prípadne aj ich rodiny. Čo sa týka vzdelávania, tak doc. Reháková povedala, že má zo študijného 
oddelenie informácie o viacerých problémoch študentov s plnením študijných povinností. Apeluje na 
vytváranie individuálnych študijných plánov, aktuálne však doc. Reháková eviduje iba jednu žiadosť. 
 
Prof. Gatial na záver stretnutia ešte upozornil, že rozpis dotácií pre STU ešte nie je uzavretý a teda nie 
je vypracovaný ani rozpočet pre fakultu. 
 
Prof. Lukeš oznámil prítomným, že o konaní aprílového zasadnutia AS FCHPT STU sa rozhodne na 
aprílovom predsedníctve a senátori budú potom informovaní. Na záver zasadnutia poďakoval 
prítomným členom AS FCHPT STU, členom vedenia FCHPT STU a hosťom za účasť, za preštudovanie 
a prerokovanie materiálov a ukončil zasadnutie. 

V Bratislave 29. marca 2022 

Overili: 
 
 
 
 
 
doc. Ing. Barbora Kaliňáková, PhD.              Júlia Kubalcová 
 
 
 
 
 
  
 
 prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc., 
                          predseda AS FCHPT STU 
 
 
 
 
Príloha č.1: Prezenčná listina zo zasadnutia AS FCHPT STU zo dňa 29.03.2022 
 


