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Program: 

1. Otvorenie, prezencia. 

2. Schválenie programu a overovateľov zápisnice. 

3. Odovzdanie dekrétov o zvolení novým senátorom a zaradenie nových senátorov do pracovných 
komisií. 

4. Voľba zástupcu v Rade vysokých škôl za FCHPT STU. 

5. Informácie z rokovaní P-AS FCHPT STU, P-AS STU, AS STU, Vedenia FCHPT STU, Kolégia dekana 
FCHPT STU, VR FCHPT STU. 

6. 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. 53-2022). 

7. Prerokovanie a schválenie materiálu Ďalšie podmienky prijatia na štúdium inžinierskych 
študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pre ak. 
r. 2023/2024 (materiál č. 54-2022). 

8. Prerokovanie a schválenie materiálu Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských 
študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pre ak. 
r. 2023/2024 (materiál č. 55-2022). 

9. Prerokovanie a schválenie materiálu 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 – dodatok č. 6 (materiál č. 56-
2022). 

10. Aktuálne otázky a problémy FCHPT STU, STU a ostatných vysokých škôl. 

11. Otázky na akademických funkcionárov. 

12. Rôzne. 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení: prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc., doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD., Bc. Martina 

Jancíková 
Neospravedlnení: – 
 
Na začiatku zasadnutia sa prezentovalo 24 členov AS FCHPT STU, ktorí boli prítomní počas celého 
zasadnutia. Senát bol uznášaniaschopný.  

K bodu 1: 
Zasadnutie otvoril a viedol predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš. Na začiatku privítal všetkých 
prítomných členov AS FCHPT STU, dekana prof. Gatiala, prodekanov a ďalších prítomných hostí. Na 
základe prezenčnej listiny skonštatoval, že senát je uznášaniaschopný.  

K bodu 2: 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD. a doc. Ing. Jozef Švorec, PhD. 
Proti tomuto návrhu neboli vznesené žiadne protinávrhy ani pripomienky a tak prof. Lukeš otvoril 
hlasovanie za navrhnutých overovateľov zápisnice. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 24 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 23     proti: 0  zdržali sa: 1 
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Prof. Lukeš predstavil program zasadnutia a poznamenal, že nedošlo k jeho zmene. Opýtal sa 
prítomných, či majú nejaké pripomienky alebo doplňujúce otázky k predkladanému programu. 
Prof. Lukeš poznamenal, že k dnešnému dňu nie sú žiadne termínované uznesenia a preto sa ani 
nenachádzajú v programe. Doc. Kaliňáková, predsedníčka Legislatívnej komisie, to potvrdila. Keďže 
neboli vznesené žiadne otázky ani pripomienky, prof. Lukeš otvoril hlasovanie za program zasadnutia. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 24 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 24  proti: 0  zdržali sa: 0 

K bodu 3: 
Prof. Lukeš skonštatoval, že všetci senátori sú členmi akademickej obce a prítomných informoval 
o situácii v senáte. Upozornil, že došlo k zmene na miestach senátorov v študentskej časti AS FCHPT 
STU. Svoje pôsobenie v AS ukončili Ing. Anton Lisý a Ing. Daniela Pavúková, na ich miesta boli 
vymenovaní náhradníci zvolení v posledných voľbách – Ing. Monika Biela a Ing. Richard Nadányi. 
Prof. Lukeš odovzdal novým senátorom menovacie dekréty a taktiež tieto dekréty odovzdal aj 
senátorom, ktorí neboli prítomní na poslednom prezenčnom zasadnutí. Súčasťou tohto bodu bolo aj 
zaradenie študentov do jednotlivých komisií. Prof. Lukeš predstavil návrh: Legislatívna komisia – 
Ing. M. Biela, Pedagogická komisia – Ing. R. Nadányi. Proti tomuto návrhu nikto z prítomných 
senátorov nevzniesol pripomienku a tak prof. Lukeš otvoril hlasovanie. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 24 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 24     proti: 0  zdržali sa: 0 
 
K bodu 4: 
Prof. Lukeš otvoril ďalší bod zasadnutia. Pripomenul, že doc. Ing. Pavol Hudec, CSc. viackrát avizoval 
potrebu voľby nového zástupcu v Rade vysokých škôl Slovenskej republiky (RVŠ SR) za FCHPT STU. 
Prof. Lukeš vyzval prítomných senátorov a hostí, aby predniesli svoje návrhy. Prof. Lukeš navrhol 
prof. Ing. Milana Polakoviča, CSc. a prof. Čertík navrhol doc. Ing. Radka Tiňa, PhD., pričom obaja 
kandidáti súhlasili s ich navrhnutím. 
 
Prof. Lukeš vyzval doc. Paulena a členov Volebnej komisie na uskutočnenie volieb. Doc. Paulen vysvetlil 
princíp hlasovania. Prítomným senátorom sa po podpise vydali hlasovacie lístky a uskutočnilo sa tajné 
hlasovanie. Po ukončení hlasovania a spočítaní hlasov doc. Paulen skonštatoval, že bolo vydaných 
a následne odovzdaných 24 hlasovacích lístkov. Z 24 hlasovacích lístkov získal prof. Polakovič 12 hlasov 
a doc. Tiňo 12 hlasov. Doc. Paulen skonštatoval, že bude potrebné uskutočniť druhé kolo hlasovania. 
Prof. Polakovič sa v druhom kole vzdal kandidatúry. 
 
Doc. Paulen otvoril druhé kolo tajného hlasovania. Po tajnom hlasovaní doc. Paulen skonštatoval, že 
bolo vydaných a následne odovzdaných 24 hlasovacích lístkov a doc. Tiňo získal 21 hlasov. Tri 
hlasovacie lístky boli neplatné. Na základe hlasovania prof. Lukeš vyhlásil, že novým zástupcom 
v RVŠ SR za FCHPT STU do 31. 05. 2023 bude doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.  
 
Následne sa uskutočnilo hlasovanie o odvolaní doc. P. Hudeca z funkcie zástupcu v RVŠ SR za FCHPT 
STU. Doc. Paulen vyzval prítomných senátorov k tajnému hlasovaniu. Po odhlasovaní skonštatoval, že 
bolo vydaných a následne odovzdaných 24 hlasovacích lístkov, pričom za odvolanie doc. P. Hudeca 
bolo 23 senátorov a 1 bol proti, nikto sa nezdržal hlasovania. Na základe týchto výsledkov bolo 
schválené odvolanie doc. P. Hudeca z tejto pozície.   
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Prof. Lukeš poďakoval za realizáciu volieb a poďakoval aj doc. P. Hudecovi za jeho doterajšiu činnosť 
a reprezentáciu FCHPT v Rade vysokých škôl SR. Skonštatoval, že doc. Hudec bol odvolaný z jeho postu 
ku dňu 31. 10. 2022 a doc. Tiňo ho nahradí ku dňu 01. 11. 2022. 
 
K bodu 5: 
Prof. Lukeš zosumarizoval, že na stretnutí Vedenia FCHPT v auguste sa preberal projekt ACCORD, 
propagácia fakulty a výber firmy na propagáciu, preberala sa správa o čerpaní financií v prvom polroku 
2022, stav prijímacieho konania, ankety, príprava semestra, imatrikulácie a špeciálnej schémy na 
podporu študentov, ktorí zostanú po maturite študovať na Slovensku, podporovanej MŠVVaŠ SR, 
cieľom ktorej je finančne podporovať talentovaných študentov na štúdium na slovenských vysokých 
školách. Doc. Reháková doplnila, že na FCHPT STU je zapísaných 21 takýchto študentov, pričom dotácia 
na štipendiá je 9000 EUR na 3 roky na študenta. Prof. Lukeš ďalej informoval, že AS STU sa momentálne 
zaoberá konštituovaním Správnej rady STU, ktorá má začať fungovať k 01. 12. 2022. Zo strany STU už 
prebehli všetky potrebné záležitosti a teraz sa čaká na vyjadrenie zo strany MŠVVaŠ SR. Prof. Lukeš 
vyzval prof. Gatiala o doplnenie informácií. 
 
Prof. Gatial doplnil, že objem čerpania financií fakulty za prvý polrok 2022 je porovnateľný 
s predchádzajúcim rokom, keďže rozdiel v sume financií na dotačnom účte v porovnaní s minulým 
rokom kopíruje plánovaný pokles v dôsledku nižšej (okolo 4%) pridelenej dotácie na tento rok. 
Upozornil ale, že v najbližšom čase sa budú realizovať určité platby, napríklad doplatenie rekonštrukcie 
rozvodov v novej budove. Ďalej oznámil, že na septembrovom stretnutí vedenia FCHPT sa preberali 
ankety, pretože je snaha zvýšiť percento priebežného vypĺňania týchto ankiet študentmi. Povedal, že 
jednou z hlavných príčin nevypĺňania ankiet je nedôvera študentov v anonymitu, keď ich vypisujú cez 
systém AIS a preto pani prodekanka, doc. Reháková, pripravuje zmeny v systéme ankiet tak, aby sa 
táto nedôvera eliminovala. Preberalo sa aj ubytovanie študentov, kde oproti minulému roku nie je 
ubytovaných 100 % študentov z FCHPT na internátoch. Prof. Gatial ďalej informoval, že podľa 
uznesenia Slovenskej konferencie rektorov (SRK) sa plánuje prerušenie vyučovania od 17. 11. 2022, ak 
MŠVVaŠ SR nesplní tri podmienky, ktoré SRK formulovala. Jedna z týchto podmienok už bola splnená, 
zvýšili sa dotácie na energie. Dve podmienky k súčasnému dátumu nie sú ešte splnené. Prof. Gatial 
ďalej informoval, že sa pripravuje smernica na čerpanie mzdových prostriedkov pre zahraničné 
projekty. Cieľom je zvýšiť záujem o vypisovanie žiadostí na zahraničné projekty. Na záver prof. Gatial 
povedal, že vznikli dve pracovné skupiny na úrovni STU – Bezemisná komisia a Komisia pre rodovú 
rovnosť na STU, ktorej predsedníčkou sa stala doc. Bírošová z našej fakulty. 
 
Diskusia 
Prof. Lukeš otvoril diskusiu k tomuto bodu. 
 
Doc. Reháková informovala, že aktuálne je v prvom ročníku bakalárskeho stupňa štúdia zapísaných 
422 študentov (z toho 180 zahraničných študentov), pričom poznamenala, že reálne číslo nastúpených 
študentov je nižšie. Niektorí ukrajinskí študenti majú problém pri prechode hraníc na Slovensko 
a s vybavovaním víz. V inžinierskom stupni štúdia je zapísaných 180 študentov, z toho 22 zahraničných. 
V tomto stupni však nie je problém s nastúpením študentov do školy. Na doktorandskom stupni bolo 
prijatých 32 uchádzačov, 30 je aj reálne zapísaných na štúdium. Opäť sa tu vyskytujú študenti zo 
zahraničia s problémami s príchodom na Slovensko (hlavne s vybavovaním víz).  
Bc. Kalanin sa opýtal, či tých 422 študentov zapísaných v prvom ročníku Bc. štúdia zahŕňa aj študentov 
opätovne zapísaných na štúdium. 
Doc. Reháková odpovedala, že áno. 
 
Prof. Lukeš vyzval doc. Kaliňákovú, predsedníčku Volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana 
FCHPT STU, aby oboznámila členov AS FCHPT STU s aktuálnou situáciou. Doc. Kaliňáková oznámila, že 
štyria kandidáti na dekana odovzdali potrebnú dokumentáciu a spĺňajú stanovené podmienky. 
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Kandidátmi v abecednom poradí sú: prof. Ing. Anton Gatial, DrSc., Ing. Ján Janošovský, PhD., Ing. 
Martin Klaučo, PhD. a prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. Zároveň povedala, že 18. 10. 2022 je termín na 
odovzdanie prehľadových charakteristík, pre ktoré sa pripravila jednotná forma. Následne budú tieto 
charakteristiky zverejnené a dostupné k nahliadnutiu akademickej obci a verejnosti. Doc. Kaliňáková 
na záver poznamenala, že 15. 11. 2022 na zasadnutí AS FCHPT STU bude prvé kolo volieb, kde sa zo 
štyroch kandidátov budú vyberať traja, ktorí postúpia do ďalšieho procesu voľby kandidáta na dekana. 
Prof. Lukeš poznamenal, že prehľadové charakteristiky budú po skompletizovaní a dodaní dostupné na 
dokumentovom serveri AIS a aj na webovom sídle fakulty.  
 
K tomuto bodu nemal nikto ďalšie pripomienky ani otázky a tak prof. Lukeš uzavrel tento bod. 

K bodu 6: 
Prof. Lukeš otvoril ďalší bod 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. 53-2022). 
 
Prof. Gatial informoval, že AS FCHPT každý rok schvaľuje materiál s ďalšími podmienkami na prijatie na 
štúdium a materiál, v ktorom sa uvádzajú počty prijatých uchádzačov. Uvedené materiály boli 
schválené a prerokované na zasadnutí AS FCHPT STU dňa 28. 06. 2022, ale vzhľadom na to, že bolo 
možné doplniť do daného materiálu potvrdenie o znalosti slovenského jazyka, resp. vyžadovať 
prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka, sa navrhuje úprava tohto materiálu. Prítomným povedal, že 
materiál bol prerokovaný aj na Kolégiu dekana dňa 11. 10. 2022. Prof. Gatial vyzval doc. Rehákovú, aby 
sa bližšie vyjadrila k predkladanému materiálu. 
Doc. Reháková dodala, že sa k čl. 4 doplnil bod 10, v ktorom sa hovorí o potrebe dodania certifikátu 
alebo absolvovaní prijímacej skúšky zo slovenského jazyka na 3-ročné bakalárske štúdium už od 
nasledujúceho akademického roka 2023/2024 (zatiaľ je na STU nepovinné a je na fakultách či si ho 
zavedú už teraz), na konverzné štúdium sa uvedené zmeny nevzťahujú. Od akademického roka 
2024/2025 sa zavedú povinné prijímacie skúšky zo slovenského jazyka, ak študent neabsolvoval 
maturitu zo slovenského alebo českého jazyka, resp. nie je držiteľom certifikátu so znalosťami jazyka 
na úrovni B1/A2. Doc. Reháková skonštatovala, že keby sa táto podmienka zaviedla všeobecne, 
pravdepodobne by došlo k výraznému poklesu zahraničných študentov od roku 2023/2024. Preto sa 
dospelo ku kompromisu, že to bude vyžadované len pre trojročné bakalárske štúdium. Pre študentov 
konverzného štúdia táto podmienka neplatí. Na záver upozornila na možné nedostatky a problémy 
takéhoto riešenia. 
 
Prof. Lukeš poďakoval doc. Rehákovej za predstavenie materiálu a povedal, že materiál bol 
prerokovaný Pedagogickou komisiou. Prof. Lukeš požiadal doc. Dvoranovú o vyjadrenie sa k materiálu 
za Pedagogickú komisiu. Doc. Dvoranová povedala, že materiál bol prerokovaný Pedagogickou 
komisiou bez pripomienok. Pedagogická komisia navrhuje prijať tento materiál. Doc. Dvoranová 
zároveň oznámila, že bola vypracovaná krátka analýza ohľadom vyučovania zahraničných študentov 
v 1. ročníku konverzného štúdia na predmete Základy laboratórnej techniky, ktorá môže v budúcnosti 
napomôcť pri zvyšovaní kvality vzdelávania.   
 
Diskusia 
Prof. Lukeš otvoril diskusiu k tomuto bodu. 
 
Doc. Kaliňáková poznamenala, že formulácia „zahraničný študent“ jej príde nesprávna. Napríklad ak 
príde niekto zo zahraničia a získa tu trvalý pobyt, automaticky to neznamená, že rozumie po slovensky 
a takýchto študentov materiál neberie do úvahy. 
Doc. Reháková odpovedala, že táto zmena sa týka akademického roka 2023/2024. Dodala, že STU 
poskytuje kurzy slovenského jazyka, ktoré sa končia úrovňou B2. 
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Ing. Nadányi sa opýtal, či to je iba na nasledujúci akademický rok. 
Prof. Gatial odpovedal, že to je iba na akademický rok 2023/2024, lebo od akademického roka 
2024/2025 sa uvažuje zaradiť prijímacie konanie pre všetkých študentov na STU, ktorí nemajú 
maturitu  zo slovenského alebo českého jazyka, resp. nie sú držiteľmi príslušného certifikátu. Teda 
podľa toho budú upravené príslušné materiály na daný akademický rok.  
 
V rámci diskusie nemal nikto z prítomných pripomienky ani otázky a tak predseda AS FCHPT STU 
uzatvoril diskusiu a formuloval uznesenie. Následne sa uskutočnilo hlasovanie. 
 
Uznesenie č. 1/53-2022 
AS FCHPT STU ruší platnosť uznesenia k 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), zároveň 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. 53-2022). 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 24 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 23  proti: 0  zdržali sa: 1 
 
K bodu 7: 
Prof. Lukeš otvoril ďalší bod a požiadal doc. Rehákovú o uvedenie materiálu Ďalšie podmienky prijatia 
na štúdium inžinierskych študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU 
v Bratislave pre ak. r. 2023/2024 (materiál č. 54-2022).  
 
Doc. Reháková informovala, že tento materiál je bezo zmeny oproti minulému roku a Kolégiom dekana 
dňa 11. 10. 2022 prešiel bez pripomienok. Poznamenala, že takto formulované znenie materiálu je už 
osvedčené.  
 
Prof. Lukeš poďakoval doc. Rehákovej za predstavenie materiálu a povedal, že materiál bol 
prerokovaný Pedagogickou komisiou. Prof. Lukeš požiadal doc. Dvoranovú o vyjadrenie sa k materiálu 
za Pedagogickú komisiu. Doc. Dvoranová povedala, že materiál bol prerokovaný Pedagogickou 
komisiou bez pripomienok. Pedagogická komisia navrhuje prijať tento materiál. 
 
Diskusia 
Prof. Lukeš otvoril diskusiu k tomuto bodu. V rámci diskusie nemal nikto z prítomných žiadne 
pripomienky ani otázky a tak predseda AS FCHPT STU uzatvoril diskusiu a formuloval uznesenie. 
Následne sa uskutočnilo hlasovanie. 
 
Uznesenie č. 2/54-2022 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje materiál Ďalšie podmienky prijatia na štúdium inžinierskych 
študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pre ak. r. 
2023/2024 (materiál č. 54-2022). 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 24 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 24  proti: 0  zdržali sa: 0 

K bodu 8: 
Prof. Lukeš otvoril ďalší bod a požiadal doc. Rehákovú o uvedenie materiálu Ďalšie podmienky prijatia 
na štúdium doktorandských študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie 
STU v Bratislave pre ak. r. 2023/2024 (materiál č. 55-2022). 
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Doc. Reháková informovala, že aj tento materiál je bezo zmeny. Osvedčili sa úpravy z predchádzajúcich 
rokov a nastavili sa vhodné bodové podmienky na prijatie študentov na doktorandské štúdium, ktoré 
nie je potrebné v súčasnosti upravovať. 
 
Prof. Lukeš poďakoval doc. Rehákovej za predstavenie materiálu a povedal, že materiál bol 
prerokovaný Pedagogickou komisiou. Prof. Lukeš požiadal doc. Dvoranovú o vyjadrenie sa k materiálu 
za Pedagogickú komisiu. Doc. Dvoranová povedala, že materiál bol prerokovaný Pedagogickou 
komisiou bez pripomienok. Pedagogická komisia navrhuje prijať tento materiál. 
 
Diskusia  
Prof. Lukeš otvoril diskusiu k tomuto bodu.  
 
Prof. Čertík poznamenal, že mali na oddelení uchádzačov na doktorandské štúdium, ktorí sa hlásili 
z praxe a nespĺňali podmienku získania 50 % bodov. 
Doc. Reháková odpovedala, že o takýchto uchádzačoch hovorí čl. 5 (bod 12 a 13) tohto materiálu, kde 
sa po doložení potvrdenia z praxe študentom pripočítajú body do prijímacieho konania. 
 
V rámci diskusie nemal nikto z prítomných žiadne ďalšie pripomienky ani otázky a tak predseda AS 
FCHPT STU uzatvoril diskusiu a formuloval uznesenie. Následne sa uskutočnilo hlasovanie. 
 
Uznesenie č. 3/55-2022 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje materiál Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských 
študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pre ak. r. 
2023/2024 (materiál č. 55-2022). 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 24 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 24  proti: 0  zdržali sa: 0 

K bodu 9: 
Prof. Lukeš otvoril ďalší bod a vyzval dekana, prof. Gatiala o uvedenie materiálu 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 – 
dodatok č. 6 (materiál č. 56-2022). 
 
Prof. Gatial uviedol, že obvykle spolu s materiálmi č. 54-2022 a č. 55-2022 sa predkladajú materiály, 
ktoré obsahujú konkrétne údaje pre prijímacie konanie na inžiniersky stupeň a doktorandský stupeň 
štúdia, ktoré AS FCHPT STU prerokúva. Z dôvodu úpravy výpočtu na počet prijímaných študentov na 
doktorandský stupeň štúdia na jednotlivé študijné programy ako aj rokovaniach s garantami 
inžinierskych študijných programov ohľadom počtu študentov prijímaných na inžinierske stupne 
štúdia, budú tieto materiály predložené na jednom z najbližších zasadnutí AS FCHPT STU. Prof. Gatial 
skonštatoval, že sa hlási málo študentov do niektorých bakalárskych študijných programov, napr. na 
študijné programy B-CHEMAT/B-CHEMAT4 a teda niektoré oddelenia môžu mať problém pri 
prihlasovaní a  zápise študentov na inžinierske štúdium. Preto odporúča zamestnancom, aby štúdium 
v inžinierskych študijných programoch  zameraných  prevažne pre študentov, ktorí majú ukončené 
študijné programy B-CHEMAT/B-CHEMAT4, navrhovali aj študentom z bakalárskych študijných 
programov B-BIOT/B-BIOT4 a B-BBFFCH/B-BBFFCH4.  
Prof. Gatial oznámil, že sa mení formulácia bodu týkajúca sa počtu prijatých uchádzačov na 
doktorandské štúdium. Prof. Gatial požiadal doc. Rehákovú o doplnenie informácií. Doc. Reháková 
skonštatovala, že pôvodný materiál je z roku 2015 a obsahuje veľa dodatkov. Tiež upozornila na čl. 2, 
kde sa uvádza podľa čoho sa počítajú počty plánovaných prijatých študentov. Ďalej stručne spomenula 
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zvyšné zmeny vykonané v materiáli a aj prečo k týmto zmenám prišlo. Materiál bol prerokovaný aj na 
Kolégiu dekana dňa 11. 10. 2022.  
 
Prof. Lukeš poďakoval prof. Gatialovi a doc. Rehákovej za predstavenie materiálu a požiadal doc. 
Dvoranovú o vyjadrenie sa k materiálu za Pedagogickú komisiu. Doc. Dvoranová povedala, že materiál 
bol prerokovaný Pedagogickou komisiou a nemajú k nemu pripomienky. Pedagogická komisia navrhuje 
prijať tento materiál. 
 
Diskusia  
Prof. Lukeš otvoril diskusiu k tomuto bodu. V rámci diskusie nemal nikto z prítomných pripomienky ani 
otázky a tak predseda AS FCHPT STU uzatvoril diskusiu a formuloval uznesenie. Následne sa uskutočnilo 
hlasovanie. 
 
Uznesenie č. 4/56-2022 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje dodatok č. 6 pre 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 – dodatok č. 6 (materiál č. 56-2022). 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 24 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 24  proti: 0  zdržali sa: 0 

K bodu 10: 

Prof. Lukeš otvoril bod Aktuálne otázky a problémy FCHPT STU, STU a ostatných vysokých škôl a vyzval 
prof. Gatiala o informovanie prítomných ohľadom pripravovaných aktivít Slovenskou rektorskou 
konferenciou ohľadom situácie vo vysokom školstve.  
Prof. Gatial povedal, že sa pripravuje rokovanie SRK s vládou. Problémom je splnenie požiadavky na 
dofinancovanie 72 miliónov eur, o ktoré vláda postupne kráti rozpočet pre vysoké školy. Tretiu 
nesplnenú podmienku, dofinancovanie štrukturálnych fondov, je podľa prof. Gatiala pravdepodobné 
splniť. Po nesplnení požiadaviek kladených SRK by sa malo prestať vyučovať na vysokých školách. 
Ing. Nadányi sa opýtal, či toto zastavenie vyučovania sa bude týkať aj doktorandov. 
Prof. Gatial odpovedal, že to nie je vyjasnené a bude záležať na rozhodnutí rektora v akom rozsahu 
nariadi prípadné prerušenie štúdia.  
Bc. Kalanin sa opýtal, či sa po zastavení výučby preruší štatút študentom a či študenti budú môcť ostať 
na internátoch a či sa bude sa predlžovať akademický rok. 
Prof. Gatial odpovedal, že sa uvažuje aj o tejto možnosti, ale je z jeho pohľadu veľmi nepravdepodobná 
a hovorí sa aj o možnosti predĺženia akademického roka. Podľa prof. Gatiala k dnešnému dňu SRK 
nevydala konkrétne postupy, ako to bude vyzerať po zatvorení škôl, takže nevie s istotou odpovedať 
na žiadnu z položených otázok. 
Prof. Lukeš sa opýtal, aký postoj má k tomuto problému Študentská rada vysokých škôl (ŠR VŠ). 
Bc. Kubalcová odpovedala, že ŠR VŠ podporila SRK a trvá na splnení všetkých troch podmienok bez 
kompromisov. 
Prof. Lukeš sa opýtal doc. P. Hudeca, aké závery vyvodila ohľadom tejto situácie RVŠ SR. 
Doc. P. Hudec odpovedal, že RVŠ SR podporila SRK.  

 

Prof. Lukeš vyzval Bc. Kubalcovú, aby v skratke slovne zosumarizovala informácie z e-mailu zaslaného 
senátorom, v ktorom boli závery pracovných skupín vytvorené na Valnom zhromaždení ŠRVŠ, ktoré sa 
konalo v októbri. 
Bc. Kubalcová informovala, že na Valnom zhromaždení sa volilo nové predsedníctvo a diskutovalo sa 
o problémoch univerzít. Stručne informovala prítomných o priebehu tohto stretnutia. Na záver dodala, 
že bol spustený formulár pre študentov, aby sa mohli pýtať otázky ohľadom protestu plánovaného od 
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17. novembra 2022, pričom zaznamenali množstvo otázok, na ktoré sa snažia momentálne postupne 
odpovedať. 
 
Prof. Gatial informoval, že projekt ACCORD je momentálne zastavený, pretože firma AVA-stav 
jednostranne odstúpila od zmluvy. Problém je v tom, že v zmluve sú ceny vysúťažené pred dvoma 
rokmi, ale firma musí platiť za materiály ceny aktuálne, ktoré sú vyššie a sú preto v strate. Prof. Gatial 
povedal, že je potrebné prijať dodatok, aby sa firme vedeli vykompenzovať dodané materiály a služby. 
Aktuálne sa čaká na posudok z Ústavu súdneho znalectva SvF STU. V prípade, ak by firma odstúpila od 
zmluvy, bolo by nutné zriadiť nové výberové konanie a celá prestavba by bola na dlhší čas zastavená. 
Doc. Lakatoš dodal, že ešte firma úplne neodstúpila od zmluvy, lebo by to vyžadovalo obojstranné 
odstúpenie od zmluvy. Ústav súdneho znalectva SvF STU by mal do 21. 10. 2022 vypracovať posudok, 
podľa ktorého sa rozhodne, ako je možné riešiť doplatky za zvýšené ceny a či je možné na prestavbe 
pokračovať. Na základe posudku je potom možné vypracovanie dodatku na dofinancovanie materiálov 
a služieb. Na záver doc. Lakatoš dodal, že december 2023 je definitívny dátum ukončenia tohto 
projektu. 

K bodu 11: 
Prof. Lukeš otvoril bod „Otázky na akademických funkcionárov“. 
 
Doc. Švorec sa opýtal, aké kroky sa plánujú na to, aby sa na určité bakalárske študijné programy (B-
CHEMAT/B-CHEMAT4) nehlásil nízky počet študentov. 
Prof. Gatial odpovedal, že je snaha o zatraktívnenie týchto študijných programov. Poznamenal, že 
v budúcnosti sa uvažuje aj o zovšeobecnení bakalárskych programov, aby sa znížil ich terajší počet 
a zároveň aby sa dalo voľnejšie prestupovať medzi jednotlivými študijnými programami. 
 
Doc. Paulen sa opýtal, ako teraz fungujú jedálne a prečo nefunguje kaviareň na prízemí v novej budove. 
Ing. Grančay, PhD. odpovedal, že toto nie je len otázka našej fakulty, ale aj iných fakúlt STU. Zmluvnou 
stranou voči prevádzkovateľovi jedální na viacerých fakultách STU (medzi nimi aj voči FCHPT) je 
rektorát. 
Prof. Gatial poznamenal, že semester je už v normálnej forme a študenti sú späť v školách a tak by 
prevádzkovateľ mal zvážiť otvorenie kaviarne. 
Ing. Grančay, PhD. odpovedal, že kaviareň argumentuje tým, že aj minulý rok boli študenti v škole 
a kaviareň mala aj napriek tomu minimálne tržby. 
Ing. Staruch, PhD. poznamenal, že niektoré dni bola tržba v kaviarni nižšia ako jej prevádzkové náklady. 
Bc. Kalanin na záver dodal, že minulý rok ale prebiehala bloková výučba, pričom teraz študenti trávia 
viac času v škole. 
 
K tomuto bodu už neboli žiadne ďalšie otázky a tak prof. Lukeš uzatvoril tento bod. 

K bodu 12: 
Prof. Lukeš otvoril bod „Rôzne“. 
 
K tomuto bodu neboli otázky ani pripomienky a tak prof. Lukeš na záver zasadnutia poďakoval 
prítomným členom AS FCHPT STU, členom vedenia FCHPT STU a hosťom za účasť, za preštudovanie 
a prerokovanie materiálov. Pripomenul, že najbližšie sa senát stretne 15. 11. 2022 pri príležitosti 
prvého kola volieb kandidáta na dekana FCHPT STU (výber užšieho okruhu kandidátov na základe 
predložených materiálov) a ukončil zasadnutie. 
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V Bratislave 18. októbra 2022 

Overili: 
 
 
 
 
 
 
doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.            doc. Ing. Jozef Švorec, PhD. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. 
                          predseda AS FCHPT STU 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č.1: Prezenčná listina zo zasadnutia AS FCHPT STU zo dňa 18. 10. 2022 


