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Program: 

1. Otvorenie, prezencia. 

2. Schválenie programu a overovateľov zápisnice. 

3. Odovzdanie dekrétov o zvolení.  

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

5. Prerokovanie a schválenie materiálu Návrh rozdelenia dotačných prostriedkov (bez mzdových 
prostriedkov) na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pre rok 2022 
(materiál č. 47-2022). 

6. Prerokovanie a schválenie materiálu Návrh rozdelenia dotačných mzdových prostriedkov na 
Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave na rok 2022 (materiál č. 48-
2022). 

7. Prerokovanie a schválenie materiálu Návrh rozpočtu nákladov a výnosov na Fakulte chemickej 
a potravinárskej technológie STU v Bratislave na rok 2022 (materiál č. 49-2022). 

8. Prerokovanie a schválenie materiálu Ďalšie podmienky prijatia na štúdium bakalárskych 
študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pre ak. 
r. 2023/2024 (materiál č. 50-2022). 

9. Prerokovanie materiálu Ďalšie podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných 
programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pre ak. r. 
2023/2024 – konkrétne údaje pre prijímacie konanie na ak. r. 2023/2024 (materiál č. 51-2022). 

10. Prerokovanie a schválenie materiálu Návrh na člena Disciplinárnej komisie FCHPT STU v 
Bratislave (materiál č. 52-2022). 

11. Terminované uznesenia. 

12. Otázky na akademických funkcionárov. 

13. Rôzne. 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení: Ing. Róbert Fischer, PhD.; Ing. Aleš Ház, PhD.; prof. Ing.  Ľubomír Švorc, DrSc.; Bc. Patrik 

Valábek 
 
Neospravedlnení: - 
 
Prof. Lukeš požiadal doc. Paulena, aby spustil prezenciu. Všetci prítomní evidovali svoju účasť na 
prebiehajúcom zasadnutí prostredníctvom elektronického systému AIS. Na prezenčnej listine je 
evidovaných 19 členov, pričom niektorí museli počas zasadnutia AS FCHPT STU odísť, prípadne mali 
technické problémy, ale vždy bolo prítomných minimálne 17 členov. Nikto zo zúčastnených senátorov 
nevzniesol pripomienku k jednotlivým hlasovaniam. Senát bol uznášaniaschopný.  

K bodu 1: 
Online zasadnutie AS FCHPT STU otvoril a viedol predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš. Na úvod privítal 
dekana, prof. Gatiala, členov vedenia fakulty, senátorov a ostatných hostí. Konštatoval, že zasadnutie 
je v zmysle VŠ zákona verejné a je zdieľané formou Google Meet a vysielané online aj na YouTube 
kanáli. 
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Prof. Lukeš na začiatok prítomných informoval o situácii v senáte. Upozornil, že 4 senátori z dôvodu 
ukončenia štúdia na fakulte ukončili aj svoje mandáty v AS FCHPT STU. Na ich miesta boli dosadení 
zvolení náhradníci – Bc. Martina Jancíková, Bc. Lucia Mencáková, Kristína Pecárová a Bc. Patrik 
Valábek. Ďalej prof. Lukeš informoval, že z dôvodu ukončenia bakalárskeho stupňa si 4 členovia podali 
a doručili žiadosť o dočasné pozastavenie členstva v AS FCHPT STU – Bc. Martina Jancíková, Bc. Marek 
Kalanin, Bc. Júlia Kubalcová a Bc. Dominika Rudinská. Prof. Lukeš povedal, že aj napriek tomu boli títo 
senátori pozvaní na dnešné zasadnutie, hlasovania sa však zúčastniť nemôžu. Na záver prof. Lukeš 
skonštatoval, že v zamestnaneckej časti senátu nedošlo ku zmenám na postoch senátorov a že 
zápisnica z predchádzajúceho zasadnutia spolu s materiálmi sú uverejnené na webovom sídle fakulty 
a v AIS na dokumentovom serveri. 

K bodu 2: 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. a Ing. Ladislav Staruch, PhD. 
Proti tomuto návrhu neboli vznesené žiadne protinávrhy ani pripomienky a tak prof. Lukeš otvoril  
verejné hlasovanie za navrhnutých overovateľov zápisnice prostredníctvom chatu. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 17 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 17     proti: 0  zdržali sa: 0 
 
Prof. Lukeš stručne zhrnul program dnešného online zasadnutia. Opýtal sa prítomných, či majú nejaké 
pripomienky, návrhy na doplnenie alebo otázky k predkladanému programu. Keďže neboli vznesené 
žiadne otázky ani pripomienky, prof. Lukeš otvoril hlasovanie za program zasadnutia prostredníctvom 
chatu. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 17 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 17  proti: 0  zdržali sa: 0 

K bodu 3: 
Prof. Lukeš otvoril ďalší bod programu. Skonštatoval, že na začiatku júna vyhotovil 4 dekréty o zvolení 
za člena AS FCHPT STU v Bratislave za študentskú časť a tieto dekréty zaslal emailom. Originály budú 
odovzdané senátorom na najbližšom prezenčnom zasadnutí AS FCHPT STU. Pripomenul, že náplňou 
tohto bodu programu je aj hlasovanie o zaradení študentských senátorov do pracovných komisií. Prof. 
Lukeš do chatu poslal návrh zaradenia zo strany študentov a to nasledovne: legislatívna komisia – Bc. 
Patrik Valábek, pedagogická komisia – Kristína Pecárová, volebná komisia – Bc. Martina Jancíková 
a ekonomická komisia – Bc. Lucia Mencáková. Prof. Lukeš sa opýtal prítomných senátorov, či sa bude 
hlasovať za všetky zaradenia naraz. Nikto z prítomných senátorov nevzniesol pripomienku a tak prof. 
Lukeš spustil hlasovanie, opäť prostredníctvom chatu.  
 
Hlasovania sa zúčastnilo 17 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 17  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
K bodu 4: 
Prof. Lukeš zosumarizoval informácie zo zasadnutia predsedníctva AS FCHPT STU. Pripravil sa program 
na dnešné zasadnutie a preberala sa predstava o budúcej samospráve fakulty podľa novely zákona. Na 
zasadnutí AS STU boli vyhlásené voľby do AS STU, lebo na niektorých fakultách končí funkčné obdobie 
fakultných senátov. Rozbehla sa aj voľba do správnej rady. Ďalej prof. Lukeš informoval, že z projektu 
ACCORD sú zastavené práce na fakulte. Ministerstvo školstva plánuje skrátenie dotácií pre školy na 
budúci rok o 27 miliónov eur. Na záver poznamenal, že STU eviduje viac prihlášok na štúdium na 
bakalárskom a inžinierskom stupni, na PhD. však evidujú menej záujemcov. Prof. Lukeš požiadal prof. 
Gatiala o doplnenie informácií. 
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Prof. Gatial doplnil, že sa uzavrela nová akreditácia študijných programov, aj v rámci celej STU. 
Poznamenal, že prof. Lukeš spomenul všetko podstatné. 
 
Diskusia 
Prof. Lukeš otvoril diskusiu k tomuto bodu. 
 
Ing. Lisý sa opýtal, aká je situácia na postoch študentských senátorov v AS STU? 
Prof. Lukeš odpovedal, že Ing. Zuzana Dyrčíková požiadala o dočasné pozastavenie členstva. Plánuje 
však pokračovať na PhD. a aj v jej mandáte opäť od septembra. Budú sa však vyhlasovať doplňujúce 
voľby do AS STU. 
Doc. Paulen poznamenal, že sú zvolení náhradníci do AS STU. 
 
K tomuto bodu neboli ďalšie otázky ani pripomienky a tak predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, 
uzatvoril tento bod. 
 
K bodu 5: 
Prof. Lukeš otvoril ďalší bod a vyzval dekana, prof. Gatiala, o uvedenie materiálu Návrh rozdelenia 
dotačných prostriedkov (bez mzdových prostriedkov) na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie 
STU v Bratislave pre rok 2022 (materiál č. 47-2022). 
 
Prof. Gatial prezentoval najdôležitejšie tabuľky z predkladaného materiálu. Upozornil na pokles dotácií 
zo strany ministerstva školstva. Konkrétne FCHPT pozoruje pokles financií za pedagogiku a vedu o cca 
411 tisíc eur a po odpočítaní účelových prostriedkov vo vede je to o 686 tisíc eur menej. Ide o pokles 
výkonnostnej dotácie, pričom tieto dotácie sú používané na chod fakulty. Na záver skonštatoval, že 
rozpočet bežných výdavkov na TaS z dotácií na vzdelávanie a vedu je približne 739 tisíc eur. Prof. Gatial 
upozornil, že v tabuľke materiálu sú doplnené aj náklady na propagáciu fakulty. Doteraz neboli priamo 
súčasťou rozpočtu, ale na základe finančnej kontroly z rektorátu je odporúčané, aby rozpočet takúto 
položku obsahoval. 
 
Prof. Lukeš poďakoval prof. Gatialovi za predstavenie materiálu a povedal, že materiál bol prerokovaný 
ekonomickou komisiou. Prof. Lukeš požiadal prof. Čertíka o vyjadrenie sa k materiálu za ekonomickú 
komisiu. Prof. Čertík poznamenal, že tento materiál bol prerokovaný ekonomickou komisiou. 
Ekonomická komisia navrhuje prijať tento materiál bez pripomienok. 
 
Diskusia 
Prof. Lukeš otvoril diskusiu k tomuto bodu. 
 
Doc. Paulen povedal, že v materiáli nevidel nedotačné financie. 
Prof. Čertík odpovedal, že senát schvaľuje dotácie zo strany štátu a nie to, čo príde z projektov.  
Doc. Paulen poznamenal, že z toho mu ale nie je jasné, či je fakulta v pluse alebo v mínuse. Zároveň 
vidí nedostatky vo financovaní knižnice na fakulte. 
Prof. Gatial povedal, že financie z nedotačných zdrojov sa nachádzajú v ďalšom materiáli. Tento 
materiál obsahuje len dotačné financie. Ide iba o návrh toho, čo sa bude financovať z dotačných 
zdrojov. Čo sa fakulte nepodarí zafinancovať z dotačných zdrojov, potom dofinancuje z nedotačných 
zdrojov. V rozpočte knižnice sú zahrnuté aj náklady na zabezpečenie IKT na fakulte a aj náklady na chod 
vydavateľstva. Všetky objednávky z knižnice sú schvaľované na základe do vedenia predloženého 
rozpočtu knižnice na daný rok prodekanom a tajomníkom fakulty. Nedočerpané plánované finančné 
prostriedky knižnice zostávajú v rozpočte fakulty. 
Prof. Hutňan poznamenal, že počas roka niekedy vzniknú situácie, ktoré sa musia zaplatiť 
z nedotačných peňazí. 
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Doc. Paulen ešte poznamenal, že stránka knižnice nie je aktuálna a zároveň neexistuje jej anglický 
variant. 
Prof. Lukeš na záver povedal, že rozpočet knižnice je podrobne rozpísaný a prerokovaný každoročne 
vo vedení fakulty, ale vidí problém v neaktuálnosti ich webovej stránky. 
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. 1/47-2022 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje materiál Návrh rozdelenia dotačných prostriedkov (bez mzdových 
prostriedkov) na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pre rok 2022 (materiál 
č. 47-2022). 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 17 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 17  proti: 0  zdržali sa: 0 

K bodu 6: 
Prof. Lukeš otvoril ďalší bod a poznamenal, že materiál prešiel po vedení drobnou úpravou a takto 
upravený materiál bude dnes schvaľovaný. Prof. Lukeš vyzval dekana, prof. Gatiala o uvedenie 
materiálu Návrh rozdelenia dotačných mzdových prostriedkov na Fakulte chemickej a potravinárskej 
technológie STU v Bratislave na rok 2022 (materiál č. 48-2022). 
 
Prof. Gatial prezentoval predkladaný materiál a skonštatoval, že obsahuje tabuľku zdrojov na pokrytie 
mzdových nákladov. Informoval, že na základe novely VŠ zákona pribudla položka na vyplatenie 
odstupného len pre učiteľov, ktorí dosiahnu vek 70 rokov, lebo doteraz im nebolo odstupné vyplácané. 
Stručne predstavil aj zvyšné tabuľky materiálu a spomenul najpodstatnejšie informácie. Ako povedal 
prof. Gatial, predkladaný návrh kryje potrebu dotačných mzdových finančných prostriedkov na FCHPT 
STU na rok 2022 v plnej výške. Ďalej sa prof. Gatial vyjadril k refundácií miezd z projektov ASS8 a CEVIS, 
ktoré predstavujú sľubný príjem finančných prostriedkov. Jedným z návrhov na dofinancovanie je aj 
nepredlžovanie pracovných pomerov na ústavoch s nízkou výkonnosťou zamestnancov a 
reštrukturalizácia pracovných miest. Na záver sa prof. Gatial vyjadril, že fakulta nemôže prenajímať 
nedávno rekonštruované priestory financované z EÚ, prichádzalo by do úvahy teda presunutie 
pracovísk z NB do SB, ktorá bude zrekonštruovaná. Od rekonštrukcie NB už ubehlo 5 rokov, z toho 
vyplýva možnosť prenajímania týchto priestorov.  
 
Prof. Lukeš poďakoval prof. Gatialovi za predstavenie materiálu a povedal, že materiál bol prerokovaný 
ekonomickou komisiou. Prof. Lukeš požiadal prof. Čertíka o vyjadrenie sa k materiálu za ekonomickú 
komisiu. Prof. Čertík poznamenal, že tento materiál bol prerokovaný ekonomickou komisiou. 
Ekonomická komisia navrhuje prijať tento materiál bez pripomienok. 
 
Diskusia 
Prof. Lukeš otvoril diskusiu k tomuto bodu. 
 
Doc. Paulen poznamenal, že schvaľuje reštrukturalizáciu pracovných miest a že nebude dochádzať ku 
skracovaniu pracovných úväzkov. 
Prof. Gatial povedal, že niektoré ústavy rozdeľujú pracovné miesta aj pre doktorandov, ktoré by sa 
mohli využiť inak. 
Ing. Lisý poznamenal, že by bolo vhodné najskôr zistiť výkon daných zamestnancov a doktorandov. 
Prof. Gatial povedal, že ak je nejaké pracovné miesto, kde daný človek neprispieva k výkonu, tak 
v takom prípade je lepšie rozdeliť to pracovné miesto doktorandom, ale musia za to vykazovať 
adekvátnu pracovnú činnosť. 
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Doc. Reháková povedala, že sa to dá aj porovnať cez pedagogický výkon, existujú vzorce na výpočet 
výkonnosti a tak sa dá usúdiť, či sa to oplatí. 
Doc. Kaliňáková povedala, že doktorandi na ich ústave majú úväzky ako laboranti. Jedno laborantské 
miesto je rozdelené pre dvoch doktorandov, lebo na miesto laboranta za ponúkanú pracovnú mzdu 
nikto nechce ísť pracovať. 
Prof. Gatial povedal, že je rozdiel, keď sa rozdelí laborantské a vedecko-výskumné miesto. Uvedomuje 
si, že za ten plat je naozaj ťažké nájsť človeka na pozíciu laboranta na plný pracovný úväzok. 
 
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. 2/48-2022 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje materiál Návrh rozdelenia dotačných mzdových prostriedkov na 
Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave na rok 2022 (materiál č. 48-2022). 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 17 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 17  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
K bodu 7: 
Prof. Lukeš otvoril ďalší bod a vyzval dekana, prof. Gatiala, o uvedenie materiálu Návrh rozpočtu 
nákladov a výnosov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave na rok 2022 
(materiál č. 49-2022). 
 
Prof. Gatial informoval prítomných, že materiál vypracovala Ing. Michalíková. Nakoľko sa už schválil 
rozpočet pre STU, senát môže schvaľovať rozpočet pre fakultu. Tabuľky výdavkov sú naplánované na 
základe výdavkov z minulého roka. Prof. Gatial predstavil tabuľky, ktoré boli predstavené aj 
ekonomickej komisii. Ďalej prof. Gatial spomenul aj čiastku, ktorá bude potrebná na riešenie 
havarijných problémov v NB. Dokument obsahuje aj údaje z hospodárskej správy FCHPT STU za rok 
2021. Na záver prof. Gatial upozornil, že predkladaný materiál je len prediktívny. 
 
Prof. Lukeš poďakoval prof. Gatialovi za predstavenie materiálu a povedal, že materiál bol prerokovaný 
ekonomickou komisiou. Prof. Lukeš požiadal prof. Čertíka o vyjadrenie sa k materiálu za ekonomickú 
komisiu. Prof. Čertík poznamenal, že tento materiál bol prerokovaný ekonomickou komisiou. 
Ekonomická komisia navrhuje prijať tento materiál bez pripomienok. 
 
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. 3/49-2022 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje materiál Návrh rozpočtu nákladov a výnosov na Fakulte 
chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave na rok 2022 (materiál č. 49-2022). 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 17 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 17  proti: 0  zdržali sa: 0 

K bodu 8: 
Prof. Lukeš otvoril ďalší bod programu a vyzval dekana, 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. 2023/2024 (materiál č. 50-2022). 
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Prof. Gatial požiadal doc. Rehákovú o uvedenie materiálu. 
Doc. Reháková prezentovala materiál cez zdieľanú obrazovku. Doplnené časti v dokumente mala 
zvýraznené červenou farbou. Upozornila najmä na zmenu názvu v Čl. 2, kde pôvodný názov „Základná 
podmienka prijatia na štúdium“ sa zmenila na „Základné podmienky prijatia na štúdium“. Táto zmena 
bola vykonaná najmä kvôli uchádzačom pochádzajúcim z Ukrajiny, ktorí sú v azyle na Slovensku. Títo 
študenti museli náhle opustiť domovy a nemajú pri sebe potvrdenia o ukončení strednej školy. 
V takomto prípade je potrebné čestné prehlásenie o ukončení strednej školy a absolvovanie testu 
všeobecných študijných predpokladov. Na záver doc. Reháková povedala, že ostatné zmeny 
v dokumente sú len formálneho charakteru.  
 
Prof. Lukeš poďakoval doc. Rehákovej za predstavenie materiálu. Prof. Lukeš požiadal doc. Dvoranovú 
o vyjadrenie sa k materiálu za pedagogickú komisiu. Doc. Dvoranová povedala, že materiál bol 
prerokovaný pedagogickou komisiou a navrhujú prijať tento materiál bez pripomienok. 
 
Diskusia  
Prof. Lukeš otvoril diskusiu k tomuto bodu.  
 
Prof. Gatial doplnil, že tento materiál sa predkladá o mesiac neskôr, lebo sa diskutoval na úrovni STU 
a doplnili sa tam nejaké časti, aby bola štruktúra materiálu jednotná v rámci celej STU.  
 
K diskusii 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. 4/50-2022 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje materiál Ďalšie podmienky prijatia na štúdium bakalárskych 
študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pre ak. r. 
2023/2024 (materiál č. 50-2022). 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 17 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 17  proti: 0  zdržali sa: 0 

K bodu 9: 
Prof. Lukeš otvoril ďalší bod programu a vyzval dekana, 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. 2023/2024 – konkrétne údaje pre prijímacie 
konanie na ak. r. 2023/2024 (materiál č. 51-2022). 
 
Prof. Gatial požiadal doc. Rehákovú o uvedenie materiálu. 
Doc. Reháková informovala, že boli určené doplňujúce informácie k ďalším podmienkam prijatia na 
štúdium bakalárskych študijných programov na akademický rok 2023/2024, týkajúce sa termínov 
prijímacieho konania a plánovaného počtu prijatých uchádzačov. Zmena oproti súčasnému stavu je pri 
študijnom programe Riadenie procesov, ktorý je možné študovať buď v slovenskom alebo anglickom 
jazyku (je to v súlade s akreditačnými spismi). Zmena nastala tiež v počte plánovaných prijatých 
uchádzačov v študijných programoch poskytovaných v anglickom jazyku, kde namiesto 20 je plánovaný 
počet 10 prijatých študentov.  
 
Prof. Lukeš poďakoval doc. Rehákovej za predstavenie materiálu. Prof. Lukeš požiadal doc. Dvoranovú 
o vyjadrenie sa k materiálu za pedagogickú komisiu. Doc. Dvoranová povedala, že materiál bol 
prerokovaný pedagogickou komisiou a navrhujú prijať tento materiál bez pripomienok. 
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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. 
 
Uznesenie č. 5/51-2022 
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. 2023/2024 – 
konkrétne údaje pre prijímacie konanie na ak. r. 2023/2024 (materiál č. 51-2022). 

K bodu 10: 
Prof. Lukeš otvoril ďalší bod programu. Prítomných senátorov upovedomil, že sa bude hlasovať za 
nového člena disciplinárnej komisie. Opýtal sa, či chce niekto zo senátorov hlasovať tajne, alebo sa 
hlasovanie opäť uskutoční verejne, prostredníctvom chatu. Nikto z prítomných nenamietal proti 
verejnému hlasovaniu. Prof. Lukeš vyzval doc. Rehákovú, aby sa vyjadrila k návrhu nového člena 
disciplinárnej komisie. 
 
Doc. Reháková informovala, že predchádzajúca členka DK, Ing. Daniela Roľková, úspešne ukončila 
štúdium na FCHPT a je ju teda potrebné nahradiť v študentskej časti. Ako náhrada je navrhovaná Bc. 
Karolína Gubišová, ktorá však práve ukončila bakalárske štúdium a teda členkou DK sa stane de facto 
až v septembri, po nástupe na inžinierske štúdium. 
 
Prof. Lukeš poďakoval doc. Rehákovej za informácie. Prof. Lukeš požiadal doc. Kaliňákovú o vyjadrenie 
sa k materiálu za legislatívnu komisiu. Doc. Kaliňáková povedala, že návrh kandidátky do DK je bez 
pripomienok. 
 
Diskusia  
Prof. Lukeš otvoril diskusiu k tomuto bodu a poznamenal, že navrhovaná študentka je veľmi šikovná, 
s dobrým priemerom. Doc. Reháková doplnila, že navrhovaná študentka bola odporúčaná zo strany 
samotných študentov. V rámci diskusie nemal nikto z prítomných pripomienky ani otázky a tak 
predseda komisie AS FCHPT STU uzatvoril diskusiu a formuloval uznesenie. 
 
Uznesenie č. 6/52-2022 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje materiál Návrh na člena Disciplinárnej komisie FCHPT STU v 
Bratislave (materiál č. 52-2022). 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 17 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 17  proti: 0  zdržali sa: 0 

K bodu 11: 
Prof. Lukeš otvoril bod Termínované uznesenia. 
 
Prof. Lukeš vyzval doc. Kaliňákovú aby sa vyjadrila k tomuto bodu. Doc. Kaliňáková požiadala prof. 
Gatiala o uvedenie bližších informácií. 
 
Prof. Gatial informoval, že došlo k doplneniu prílohy k materiálu č. 38-2021. Spomenul niektoré zmeny 
vykonané v grafoch a údajoch. Ďalej doplnil, že došlo aj k aktualizácii tohto materiálu, doplnili sa údaje 
za rok 2021. Na záver prof. Gatial upozornil, že je to iba príloha k dlhodobému zámeru fakulty. 
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Diskusia  
Prof. Lukeš otvoril diskusiu k tomuto bodu. 
 
Doc. Paulen poznamenal, že vidieť zlepšenie v tejto prílohe. Ako upozornil, nebol si však vedomý toho, 
že jedným z cieľov fakulty je zníženie počtu bakalárskych študijných programov. 
Prof. Gatial povedal, že takáto požiadavka vzišla z diskusií v Kolégiu dekana. Doplnil, že kedysi boli na 
bakalárskom stupni iba dva programy. 
Doc. Reháková doplnila,  že sa takto uvažuje vzhľadom na efektivitu výučby. Základ a preberané učivo 
niektorých predmetov je totiž približne rovnaký pre viaceré študijné programy a napríklad aj prednášky 
sa musia vyučovať pre každý program zvlášť.  
 
Ing. Lisý poznamenal, že vidí formálne nedostatky v dokumente a aj v úprave grafov. Niektoré veci sú 
potom ťažko čitateľné. No napriek tomu došlo k zlepšeniu tohto dokumentu. 
Bc. Mencákovej boli nejasné niektoré údaje v grafe, prof. Gatial všetko objasnil. 
 
Prof. Lukeš požiadal prof. Gatiala, aby sa vyjadril k h-faktorom zamestnancov FCHPT. 
Prof. Gatial povedal, že sa začali sledovať citácie na vedecké články za posledných 5 rokov, v 
kompetencii to má prof. Polakovič. Prof. Gatial informoval, že existuje zoznam slovenských vedcov 
a vedcov pochádzajúcich zo Slovenska, ktorí majú h-faktor 30 a viac a dostali sa tam viacerí 
zamestnanci FCHPT. Prof. Gatial poznamenal, že podľa jeho informácií by mal byť fakultný priemer h-
faktoru okolo 13–15, pričom pri poslednej akreditácii bol h-faktor 18 považovaný za veľmi dobrý, takže 
možno konštatovať, že na fakulte sa nachádzajú vedecky vysoko hodnotení zamestnanci. 
Prof. Polakovič dodal, že dokončuje hodnotenie za roky 2014–2019 a môže povedať, že za tieto roky 
boli publikované aj veľmi kvalitné práce, ktoré sú citované, ale zároveň aj také, ktoré nie sú citované 
vôbec.   
 
Prof. Lukeš poďakoval za vypracovanie a upravenie materiálu. Skonštatoval, že materiál bol 
prerokovaný senátom a uzavrel bod Termínované uznesenia. 

K bodu 12: 
Prof. Lukeš otvoril bod „Otázky na akademických funkcionárov“. 
 
Prof. Čertík sa opýtal, že dokedy bude v SB uzavretý východ na parkovisko. Podotkol, že by mohol byť 
otvorený aspoň na čipové karty zamestnancov, lebo keď príde nejaký tovar, musí sa to všetko nosiť 
naokolo cez novú budovu. 
Prof. Gatial odpovedal, že aj napriek tomu, že sa aktuálne v SB nepracuje, stále je vedená ako stavba. 
Takže by sa tam nemali pohybovať zamestnanci školy. 
Ing. Grančay, PhD. povedal, že pre prípad preberania tovaru bol prítomný pri tomto východe kľúč, ktorý 
bol však 3x odcudzený. 
Prof. Gatial dodal, že tento východ nebude dostupný na bežné používanie, v prípade potreby je možné 
si vybaviť vchod cez vrátnicu, kde vedia vchod otvoriť. 
 
Ing. Lisý sa opýtal, či v prípade vysokých teplôt je povolené iba skrátenie pracovnej doby a či by sa 
radšej v takomto počasí nemohol zamestnancom povoliť home office. 
Prof. Gatial odpovedal, že treba využívať nariadenie v súlade s pracovnými podmienkami, ktoré rieši 
vysoké teploty a skrátenie pracovnej doby v takýchto dňoch na 6 hodín. Home office ostáva naďalej 
ako možnosť iba pre zamestnancov SB, kde je dvojnásobná koncentrácia ľudí. Udelenie home officu je 
na riaditeľoch jednotlivých ústavov. 
 
K tomuto bodu už neboli žiadne ďalšie otázky a tak prof. Lukeš uzatvoril tento bod. 
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K bodu 13: 
Prof. Lukeš otvoril bod „Rôzne“. 
 
Prof. Gatial poďakoval senátorom za účasť na dnešnom zasadnutí aj vzhľadom na to, že sa uskutočnilo 
na konci júna. Ako však prof. Gatial skonštatoval, senát sa musel uskutočniť v takomto nezvyčajnom 
čase kvôli len nedávno schválenému rozpočtu STU. Na záver prof. Gatial všetkým zaželal príjemné 
prázdniny a poznamenal, že zamestnanci SB môžu aj v júli čerpať dovolenku, keďže sa sťahovanie 
budovy odkladá. 
 
Prof. Lukeš na záver zasadnutia poďakoval prítomným členom AS FCHPT STU, členom vedenia FCHPT 
STU a hosťom za účasť, za preštudovanie a prerokovanie materiálov. Všetkým prítomným zaželal 
pekné prázdniny a ukončil zasadnutie. 

V Bratislave 28. júna 2022 

Overili: 
 
 
 
 
 
 
doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.            Ing. Ladislav Staruch, PhD. 
 
 
 
 
 
  
 
 prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc., 
                          predseda AS FCHPT STU 
 
 
 
Príloha č.1: Prezenčná listina z online zasadnutia AS FCHPT STU zo dňa 28.06.2022 
 


