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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. Informácia volebnej komisie pre Voľby kandidáta na dekana o plnení harmonogramu volieb 
(materiál č. 57-2022). 

6. Prvé kolo volieb kandidáta na dekana. 

7. Prerokovanie materiálu Ďalšie podmienky prijatia na štúdium inžinierskych 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. 58-2022). 

8. Prerokovanie materiálu Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských 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. 59-2022). 

9. Otázky na akademických funkcionárov. 

10. Rôzne. 

 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení: doc. Ing. Zuzana Labovská, PhD. 
 
Neospravedlnení: – 
 
Na začiatku zasadnutia sa prezentovalo 26 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, kandidátov na dekana a ďalších 
hostí. Na základe prezenčnej listiny skonštatoval, že senát je uznášaniaschopný.  
 
Prof. Lukeš skonštatoval, že nedošlo ku zmene na poste senátorov, všetci senátori sú členmi 
akademickej obce a že zápisnica z predchádzajúceho zasadnutia spolu s materiálmi sú uverejnené na 
webovom sídle fakulty a v AIS na dokumentovom serveri. Prof. Lukeš odovzdal zvyšné dekréty 
o vymenovaní za senátorov tým, ktorí neboli prítomní na poslednom zasadnutí. 

K bodu 2: 
Za overovateľov zápisnice boli na základe rokovania PAS FCHPT STU navrhnutí Ing. Michal Horňáček, 
PhD., prof. Ing. Ján Moncoľ, DrSc. a za študentskú časť akademického senátu Ing. Richard Nadányi. 
Proti tomuto návrhu neboli vznesené žiadne protinávrhy ani pripomienky a tak prof. Lukeš otvoril 
hlasovanie za navrhnutých overovateľov zápisnice. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 26 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 26     proti: 0  zdržali sa: 0 
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Prof. Lukeš stručne zhrnul program dnešného zasadnutia. Opýtal sa prítomných, či majú nejaké 
pripomienky alebo doplňujúce otázky k predkladanému programu. Keďže neboli vznesené žiadne 
otázky ani pripomienky, prof. Lukeš otvoril hlasovanie za program zasadnutia. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 26 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 26  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
K bodu 3: 
Prof. Lukeš na úvod informoval, že je vymenovaný nový minister školstva, ktorý deklaroval snahu 
o zlepšenie situácie v školstve, takže protesty vysokých škôl sa zatiaľ nepripravujú, ale ostávajú 
v štrajkovej pohotovosti. Ďalej prof. Lukeš povedal, že 16. 11. 2022 bude mimoriadne zasadnutie AS 
STU, kde sa budú zaoberať návrhmi členov do správnej rady. V tento deň bude aj PAS FCHPT STU, kde 
sa pripravujú materiály na najbližšie zasadnutie AS FCHPT STU. Prof. Lukeš ďalej prítomných 
informoval, že doc. Dvoranová sa stala predsedníčkou Pedagogickej komisie na rektorátnej úrovni. 
Prof. Lukeš upovedomil prítomných, že 07. 11. 2022 bolo Vedenie FCHPT STU, kde sa preberal projekt 
ACCORD, pričom prebiehajú rokovania medzi firmou Ava-stav a rektorátom. Prebehlo aj výberové 
konanie na novú firmu, ktorá bude propagovať fakultu. Na tomto zasadnutí sa preberali aj jedálne 
a kaviarne na fakultách. Na záver prof. Lukeš informoval, že do júna bude tajomníka fakulty zastupovať 
Ing. Branislav Pastucha, PhD. Poznamenal aj, že na dnešnom zasadnutí ospravedlnil svoju účasť nový 
zástupca do Rady VŠ – doc. Ing. Radko Tiňo, PhD. Prof. Lukeš vyzval dekana, prof. Gatiala, o doplnenie 
informácií. 
Prof. Gatial poznamenal, že na Vedení FCHPT STU sa preberali jedálne na fakulte, pretože firma 
zabezpečujúca stravovanie poľavila zo štandardu. Rozmýšľa sa o vypovedaní zmluvy, ktorá je však 
uzatvorená medzi rektorátom a majiteľom jedální. Preto vypovedanie zmluvy je potrebné riešiť cez 
rektorát. Na tomto zasadnutí sa dohodli, že sa budú snažiť aj o otvorenie kaviarne na fakulte, keďže 
v škole sú už prítomní študenti všetkých stupňov štúdia. Prof. Gatial ďalej informoval, že bola vytvorená 
pracovná skupina pre aplikáciu Novely VŠ zákona, pretože touto novelou boli pôvodné právomoci 
fakulty zrušené a ich právomoci sú zadefinované nanovo. Prof. Gatial skonštatoval, že dekani 
niektorých fakúlt nesúhlasia s právomocami akademických senátov, chcú aby fakultné senáty 
materiály iba prerokovávali a následne aby materiály boli schvaľované rektorátom. Na záver prof. 
Gatial informoval, že firma Ava-stav požadovala dofinancovanie za projekt ACCORD vo výške 2,5 mil. 
eur, Ústav súdneho znalectva na SvF STU však dospel k cca polovičnej výslednej sume. 
 
Diskusia 
Prof. Lukeš otvoril diskusiu k tomuto bodu. 
 
Prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. poznamenal, že právomoci fakúlt sú podľa Novely VŠ zákona 
značne oklieštené. 
Prof. Gatial vyjadril súhlas a povedal, že dekani fakúlt STU a rektor mali stretnutie ohľadom Novely VŠ 
zákona a dávajú návrhy ohľadom fungovania fakúlt do pracovnej skupiny. Je však potrebné dosiahnuť 
súhlas všetkých siedmich fakúlt STU. 
 
K tomuto bodu neboli žiadne ďalšie 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 k dnešnému dňu nie sú evidované žiadne termínované uznesenia a tak 
prof. Lukeš následne uzavrel tento bod. 
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K bodu 5: 
Prof. Lukeš otvoril ďalší bod programu, opäť privítal prítomných kandidátov na dekana FCHPT STU 
a vyzval predsedníčku legislatívnej komisie, doc. Kaliňákovú, aby prítomných informovala o plnení 
harmonogramu volieb kandidáta na dekana FCHPT STU. 
Doc. Kaliňáková povedala, že ako na zasadnutí AS FCHPT STU dňa 18. 10. 2022 konštatovali, evidujú 4 
kandidátov na dekana, ktorí splnili potrebné náležitosti. Zároveň títo kandidáti odovzdali aj prehľadové 
charakteristiky, ktoré kandidáti vyplnili v pripravenom jednotnom formáte, aby boli prehľadné. Ďalej 
doc. Kaliňáková skonštatovala, že tieto materiály boli dňa 25. 10. 2022 poskytnuté senátorom, boli 
uverejnené na webovom sídle fakulty a aj v dokumentovom serveri AIS.  Na základe týchto 
prehľadových charakteristík sa uskutoční prvé kolo voľby kandidáta na dekana FCHPT STU, kde členovia 
AS FCHPT STU zvolia troch kandidátov, ktorí postúpia do ďalšieho kola. Doc. Kaliňáková vyzvala Bc. 
Kubalcovú, aby doplnila informácie. 
Bc. Kubalcová informovala prítomných, že dňa 09. 11. 2022 prebehla diskusia s kandidátmi na dekana 
FCHPT STU, ktorej sa zúčastnili všetci kandidáti. Počas tejto diskusie im boli kladené otázky, ktoré boli 
naformulované po diskusiách so študentmi a senátormi. Na záver diskusie kandidáti odpovedali na 
otázky, ktoré mohli prítomní položiť anonymne cez aplikáciu SLIDO. 
Prof. Lukeš na záver dodal, že táto akcia nebola súčasťou harmonogramu volieb kandidáta na dekana 
FCHPT STU, bolo to organizované študentskou časťou AS FCHPT STU. 
 
Diskusia 
Prof. Lukeš otvoril diskusiu k tomuto bodu. 
 
Doc. Švorec sa opýtal, či bude prístupný záznam z diskusie s kandidátmi na dekana, ktorú organizovala 
študentská časť AS FCHPT STU. 
Bc. Kubalcová odpovedala, že došlo k technickej chybe a tento záznam sa nepodarilo uložiť a teda 
záznam z diskusie nebude dostupný. 
 
V rámci diskusie nemal nikto z prítomných ďalšie pripomienky ani otázky a tak predseda komisie AS 
FCHPT STU, prof. Lukeš, uzatvoril diskusiu k tomuto bodu.  
 
Uznesenie č. 1/57-2022 
K prezentovanému postupu nebola vznesená žiadna námietka, AS FCHPT STU zobral na vedomie 
materiál Prehľadová charakteristika pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti, zámer rozvoja FCHPT 
STU navrhnutých kandidátov v súlade s Dlhodobým zámerom a poslaním FCHPT STU pre Voľbu 
kandidáta na dekana FCHPT STU pre roky 2023–2027 (materiál č. 57-2022) s prílohami. 
 
K bodu 6: 
Prof. Lukeš otvoril ďalší bod programu a vyzval doc. Kaliňákovú na uskutočnenie prvého kola volieb 
kandidáta na dekana FCHPT STU. 
 
Doc. Kaliňáková prítomným ozrejmila, že hlasovací lístok obsahuje abecedný zoznam kandidátov na 
dekana FCHPT STU. Ďalej vysvetlila, ako bude prebiehať samotné hlasovanie a ukázala prázdnu urnu. 
Doc. Kaliňáková upozornila, že je k dispozícii aj plenta, ktorú môžu senátori využiť na voľbu. Následne 
bol senátorom AS FCHPT STU po podpise vydaný hlasovací lístok, na ktorom mohli zakrúžkovať 
maximálne troch kandidátov. Uskutočnilo sa tajné hlasovanie. 
Doc. Kaliňáková po ukončení volieb skonštatovala, že bolo vydaných a následne aj zozbieraných 26 
hlasovacích lístkov. Kandidáti získali nasledovný počet hlasov: 
Prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. – 20 hlasov 
Ing. Ján Janošovský, PhD. – 8 hlasov 
Ing. Martin Klaučo, PhD. – 15 hlasov 
Prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. – 13 hlasov 
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Prof. Lukeš poďakoval Legislatívnej komisii za zorganizovanie prvého kola volieb kandidáta na dekana 
a zároveň poďakoval Ing. Janošovskému, PhD. za kandidatúru. 
Ing. Janošovský, PhD. poďakoval za možnosť kandidovať a zvyšným kandidátom poprial šťastie 
v ďalších kolách. 

K bodu 7: 
Prof. Lukeš prešiel k ďalšiemu bodu programu a vyzval prof. Gatiala o predstavenie materiálu Ďalšie 
podmienky prijatia na štúdium inžinierskych 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. 58-2022). 
 
Prof. Gatial uviedol, že dva nasledovne predkladané materiály obsahujú informácie o plánovaných 
počtoch prijatých uchádzačov na inžinierske a doktorandské štúdium, ako bolo avizované na 
poslednom zasadnutí AS FCHPT STU. Prof. Gatial vyzval doc. Rehákovú o uvedenie prvého materiálu, 
ktorý hovorí o plánovanom počte prijatých uchádzačov na inžinierske štúdium. 
Doc. Reháková ozrejmila, že došlo k miernej redukcii počtu plánovaných prijatých študentov na 
inžinierske štúdium, pretože klesajú počty končiacich bakalárov. Ďalej doc. Reháková informovala, že 
sa rovnomernejšie distribuovali počty plánovaných prijatých študentov na jednotlivé študijné 
programy. Študenti, ktorí vypracovali bakalársku prácu na určitom študijnom programe a podajú si 
prihlášku na pokračujúci inžiniersky študijný program, získajú 20 bodov k prijímaciemu konaniu. 
 
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 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.  
 
Uznesenie č. 2/58-2022 
AS FCHPT STU prerokoval materiál Ďalšie podmienky prijatia na štúdium inžinierskych 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. 58-2022). 

K bodu 8: 
Prof. Lukeš prešiel k ďalšiemu bodu programu a vyzval prof. Gatiala o predstavenie materiálu Ďalšie 
podmienky prijatia na štúdium doktorandských 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. 59-2022). 
 
Prof. Gatial vyzval doc. Rehákovú o predstavenie materiálu. 
Doc. Reháková informovala, že na ostatnom zasadnutí AS bol schválený dodatok č. 6 k smernici, podľa 
ktorej sa počíta počet prijatých študentov na jednotlivé odbory dennej formy doktorandského stupňa 
štúdia. Podľa tohto dodatku boli vypočítané počty prezentované v materiáli č. 59-2022. Na záver doc. 
Reháková dodala, že počty plánovaných prijatých uchádzačov na externú formu štúdia ostali oproti 
minulému roku nezmenené.   
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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 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.  
  
Uznesenie č. 3/59-2022 
AS FCHPT STU prerokoval materiál Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských 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. 59-2022). 

K bodu 9: 
Prof. Lukeš otvoril bod „Otázky na akademických funkcionárov“. 
 
Prof. Lukeš vyzval doc. Lakatoša, aby prítomných informoval o projekte ACCORD. 
Doc. Lakatoš povedal, že Ústav súdneho znalectva na SvF STU vypracoval posudok, ako už prof. Gatial 
spomenul na začiatku zasadnutia. Momentálne sa čaká na vyjadrenie k tomuto posudku od firmy AVA-
stav, ktorí si na zváženie vyžiadali kompletný, cca 350 stranový, posudok. Uvažuje sa aj nad novým 
výberovým konaním na firmu, ktorá by dokončila prestavbu SB. V takomto prípade je ale možné, že by 
sa nestihli termíny na dokončenie prestavby (koniec roka 2023). 
 
Doc. Paulen oznámil, že dostal podnet z oddelenia matematiky, na lepšiu koordináciu predmetov pre 
študentov, ktorí prestúpili na fakultu zo zahraničia. Ako vysvetlil, jedna študentka si v polovici semestra 
dala uznať predmet, na ktorý musel byť alokovaný vyučujúci na prednášky a aj na cvičenia. 
Doc. Reháková vysvetlila, že ich študentka až v 7. týždni semestra informovala, že absolvovala na 
predchádzajúcej škole určité predmety v ukrajinskom jazyku. Doc. Reháková zhodnotila, že v sylabách 
je značný súhlas a aj študentka preukázala náležité vedomosti. Následne teda študentke odsúhlasili 
uznanie jedného predmetu. Úväzok za vyučovanie bude však započítaný ústavu. Ako doc. Reháková 
skonštatovala, nevie ovplyvniť uznávanie predmetov, pokiaľ o tom samotní študenti neinformujú. 
 
Bc. Rudinská sa opýtala, či chodia zahraničným študentom maily posielané hromadne v anglickom 
jazyku. 
Doc. Reháková odpovedala, že ak chodia hromadné maily, tak im prídu po slovensky. Takýchto 
študentov má však na starosti prof. Drtil, ktorý im tieto maily posiela aj v anglickom jazyku. 
 
Ing. Martin Klaučo, PhD. sa opýtal, ktorá firma bola vybratá na propagáciu fakulty. 
Prof. Drtil odpovedal, že sa prihlásili dve firmy. Po poradách s vedením a študentmi bola vybratá firma 
Promiseo s.r.o., ktorá by do konca novembra mala predstaviť scenár novej propagácie fakulty. 
Ing. Martin Klaučo, PhD. doplnil, že by bolo vhodné oživiť činnosť na sociálnych sieťach, pretože 
prichádza čas, kedy sa budú stredoškoláci rozhodovať kam sa prihlásia na vysokú školu. Navrhuje 
pridávať na sociálne siete videá a príspevky propagujúce fakultu a zobrazujúce možnosti štúdia. 
Prof. Drtil odpovedal, že zistí v akom stave sú sociálne siete a kompetentných upozorní na potrebu 
vyššej aktivity. 
 
K tomuto bodu už neboli žiadne ďalšie otázky a tak prof. Lukeš uzatvoril tento bod. 
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K bodu 10: 
Prof. Lukeš otvoril bod „Rôzne“. 
 
K tomuto bodu nemal nikto z prítomných pripomienky otázky a tak prof. Lukeš pripomenul, že 
najbližšie sa AS FCHPT STU stretne 22. 11. 2022 pri príležitosti verejnej rozpravy a prezentácii 
volebných programov kandidátov na dekana FCHPT STU. Prof. Lukeš pozval všetkých prítomných, aj 
hostí, na toto stretnutie. Zároveň informoval, že pozvánku na túto Verejnú rozpravu pošle senátorom 
do mailu spolu s pozvánkou na najbližšie zasadnutie AS FCHPT STU, ktoré sa uskutoční 29. 11. 2022.  
 
Prof. Lukeš 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 15. novembra 2022 

Overili: 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Michal Horňáček, PhD.    prof. Ing. Ján Moncoľ, DrSc.     Ing. Richard Nadányi 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. 
                          predseda AS FCHPT STU 
 
 
 
 
Príloha č.1: Prezenčná listina zo zasadnutia AS FCHPT STU zo dňa 15.11.2022 


