
  
 
 

Zápis z 1. a ustanovujúceho zasadnutia Priemyselnej rady FCHPT  
konaného dňa 28.11.2019 o 14,00 na FCHPT STU Bratislava 

 

 
1. Zasadnutia sa zúčastnilo 15 členov Priemyselnej rady (počet členov Priemyselnej rady je 24; 9  
sa ospravedlnili; prítomná bola nadpolovičná väčšina; prezenčná listina je archivovaná). Zároveň 
sa zasadnutia zúčastnili aj prodekanka pre štúdium a vzdelávanie doc. Milena Reháková, PhD. 
a prodekan pre vedecko – výskumnú činnosť prof. Milan Polakovič, PhD. 
 
2. Dekan FCHPT prof. Anton Gatial DrSc. otvoril zasadnutie, poďakoval členom Priemyselnej rady 
za ich súhlas s členstvom a pomoc fakulte. Následne odovzdal členom Priemyselnej rady 
menovacie dekréty. Zoznam členov Priemyselnej rady je prílohou tohoto zápisu.  
 
3. Prítomní členovia Priemyselnej rady jednohlasne schválili Štatút a rokovací poriadok  
Priemyselnej fakulty. Schválený text je prílohou tohoto zápisu. 
 
4. Prof. Miloslav Drtil, Phd. predstavil pedagogický a výskumný proces na fakulte, jej aktivity,  
smerovanie, súčasné pozitíva aj negatíva. (Pozn.: v prípade požiadavky adresovanej na  
miloslav.drtil@stuba.sk prezentáciu o FCHPT STU pošleme členom Priemyselnej rady emailom).  
Prof. Milan Polakovič, PhD. predstavil možnosti spoločných vedecko - výskumných projektov  
fakulty a priemyselných podnikov. Doc. Milena Reháková, PhD. predstavila pripravovanú  
akreditáciu vysokých škôl a uvažovanú účasť odborníkov z praxe v tomto procese. 
 
5. Diskusiu otvoril zástupca spolku študentov Chem Bc. Attila Múčka, ktorý predstavil študentskú 
akciu Chemday. Jedná sa o každoročnú výstavu priemyselných podnikov prezentujúcich svoje  
aktivity a ponúkajúcich aj možnosti zamestnania pre absolventov fakulty. Budúcoročný ChemDay  
bude 24.3. 2020 a študenti pozývajú členov Priemyselnej rady aj s ich firmami / podnikmi /  
inštitúciami na návštevu akcie, prípadne aj na aktívnu účasť.  
 
6. V diskusii ďalej zaznelo: 
- prítomní zástupcovia priemyslu neevidujú zvýšený počet študentov z českých vysokých škôl  
zaujímajúcich sa o prácu, resp. už zamestnaných, ktorí by konkurovali  absolventom slovenských  
vysokých škôl vrátane FCHPT STU 
- absolventov bakalárkeho štúdia s titulom Bc. je na slovenskom trhu práce v chemickom  
a potravinárskom priemysle minimum. V podstate všetko sú absolventi s titulmi Ing. resp. Ing. +  
PhD. 
- nedostatočný je počet stredoškolsky vzdelaných zamestnancov, napr. v odbore chemik operátor. 
Počty študentov na stredných odborných školách so zameraním na chemický a potravinársky  
priemysel stále klesajú. Podniky si musia nových zamestnancov doškolovať sami. Chémia na  
stredných školách  sa stala nepopulárnou, aj keď je v SR perspektíva zamestnania sa. Absolventi  
bakalárskeho štúdia s titulom Bc. by mohli byť jednou z alternatív, ako doplniť chýbajúcu ponuku  
týchto zamestnancov  
- profesijné bakalárske programy by mohli reálne doplniť počty vysokoškolsky vzdelaných a  
uplatniteľných absolventov; aj v prípade, že by študenti museli stráviť 2 semestre v priemyselných 
podnikoch (diskutovaná bola napr. oblasť ochrany, úpravy a čistenia vôd atď.). Atraktívnosť 
profesijného bakalára by mohla zvýšiť multidisciplinarita štúdia, ktorú vie FCHPT spolu s ďalšími  
fakultami STU zabezpečiť (napr. spojenie vzdelávania v predmetoch z FCHPT, Stavebnej fakulty  
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a Strojníckej fakulty) 
- členovia Priemyselnej rady potvrdili ochotu spolupracovať a pomôcť študentom pri záverečných  
prácach, exkurziách, odbornej praxi, ponukou externých učiteľov, pri oceňovaní najlepších  
študentov (samozrejme podľa aktuálnych možností). Diskutované boli aj formy spolupráce  
s priemyslom z iných vysokých škôl, napr. formou start-upov 
- zástupcovia fakulty zdôraznili výnimočnosť laboratórneho vybavenia FCHPT a odbornosť  
svojich zamestnancov, ktoré môžu byť využiteľné nielen v spoločných vedecko-výskumných  
projektoch, ale aj v aplikovanom výskume konkrétnych problémov priemyselných podnikov 
- 1.zasadnutie Priemyselnej rady malo informačný a zoznamovací charakter a nemohlo riešiť  
všetky problémy. Podpredseda rady prof. Drtil vyzval prítomných, aby neváhali osloviť s podnetmi  
zástupcov fakulty napr. cez email miloslav.drtil@stuba.sk. Všeky nápady aj návrhy budú evidované  
a diskutované na ďalších zasadnutiach Priemyselnej rady. 
 
Najbližšie zasadnutie Priemyselnej rady bude 24.3.2020 v poobedňajších hodinách (pozvánka  
a detaily programu budú zaslané začiatkom februára 2020). Tento deň budú môcť členovia  
Priemyselnej rady navštíviť aj študentmi organizovanú výstavu Chemday, prípadne sa jej aj  
aktívne zúčastniť. 
 
 
 
Zapísal: prof. Miloslav drtil, PhD. 
 
 
Zápis overili: Ing. Vladimír Krajči a Ing. Marian Lesanský 
 
 
 
 
 
 
 
3.12.2019      prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. 
      Predseda Priemyselnej rady FCHPT 
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Štatút a rokovací poriadok Priemyselnej rady FCHPT STU 
 

Článok 1: postavenie a poslanie Priemyselnej rady 

 
1/ Priemyselná rada Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave (ďalej 

PR) je poradným orgánom akademickej samosprávy fakulty. 
2/ PR: 

a) prerokúva najmenej raz za rok úroveň fakulty vo vzdelávacej a vedeckovýskumnej 
činnosti, 

b) prerokúva najmenej raz za rok študijné programy v bakalárskom, inžinierskom 
a doktorandskom stupni, 

c) prerokúva a predkladá návrhy na zlepšenie a zabezpečenie vzdelávacej činnosti 
v oblasti letnej odbornej praxe, definovanie tém diplomových a bakalárskych prác, 
infraštruktúry laboratórnych prác, 

d) prerokúva najmenej raz za rok profil, adaptáciu a uplatnenie absolventov, 
e) prerokúva a predkladá návrhy tém a platforiem na spoločné vzdelávacie a odborné 

projekty, 
f) prerokúva a predkladá návrhy na podnikové štipendia, 
g) schvaľuje na návrh predsedu priemyselnej rady fakulty rokovací poriadok priemyselnej 

rady fakulty. 
  

Článok 2: zloženie Priemyselnej rady 
 

1/ Predsedom PR je dekan. Podpredsedom je prodekan pre vzťahy s verejnosťou a 

propagáciu fakulty.  
2/ Členov priemyselnej rady fakulty vymenúva a odvoláva dekan. Funkčné obdobie členov 

priemyselnej rady je štvorročné. 
3/ Riadnymi členmi PR s právom hlasovať sú významní predstavitelia chemického, 

biochemického, petrochemického, potravinárskeho, farmaceutického priemyslu 
a relevantných výskumných organizácií.  
  

Článok 3: zabezpečenie činnosti Priemyselnej rady 

 
1/ Činnosť PR fakulty sa riadi rokovacím poriadkom. 
2/ Dekan môže určiť na práce spojené s rokovaním PR tajomníka, ktorý nie je členom PR.  
3/ Písomný materiál na PR musí byť doručený jej členom najneskôr týždeň pred zasadnutím.  
4/ Zápisnicu z PR overujú 2 riadni členovia a podpisuje predseda PR. 

  
Článok 4: rokovanie Priemyselnej rady 

 
1/ Rokovanie PR sa uskutočňuje najmenej 1-krát ročne.  
2/ PR je uznášania schopná, ak je ak je v dobe oznámenia zahájenia prítomná nadpolovičná 

väčšina jej riadnych členov. Pokiaľ tomu tak nie je, začne sa rokovať podľa programu 

navrhnutého v pozvánke, pričom PR sa stáva uznášania schopná pol hodinu po oznámení 

zahájenia a pri hlasovaní sa vychádza z počtu skutočne prítomných členov. 

a) Uznesenia sa považujú za prijaté, ak pri verejnom hlasovaní s návrhom súhlasila 
nadpolovičná väčšina prítomných riadnych členov PR. 

b) Ak PR rozhodne, hlasovanie môže byť aj tajné. 
c) V prípade požiadavky časového dodržania termínov možno rozhodnutie PR zabezpečiť  
formou korešpondenčného hlasovania. 

 
Rokovací poriadok PR bol schválený na zasadnutí PR fakulty 28.11.2019. 

  
Prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. 
predseda priemyselnej rady 
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Zoznam členov Priemyselnej rady FCHPT STU  
 

1. Ing. Branislav Brežný, generálny riaditeľ, Výskumný ústav chemických technológií a.s.  
 

2. Ing. Ján Durec, PhD. riaditeľ výskumu a vývoja, Mc Carter a.s., Bratislava 
 

3. Ing. Martin Dzivák, výrobný riaditeľ, Zeocem a.s., Bystré  
 

4. Alžbeta Grácová, riaditeľka útvaru ľudské zdroje, Slovnaft a.s., Bratislava 
 

5. Ing. Miroslav Havlík, riaditeľ, Evonik Fermas s.r.o., Slovenská Ľupča  
 

6. Mgr. Richard Hercek, PhD., Head of API Plant, Saneca Pharmaceuticals a.s., Hlohovec 
 

7. Ing. Dušan Janíček, riaditeľ pre vonkajšie vzťahy, Slovenské cukrovary, s.r.o., Sereď  
 

8. JUDr. Silvia Karásiková, personálna riaditeľka, Duslo, a.s., Šaľa 
 

9. Ing. Roland Keseli, projektový manažér, ProCS, s.r.o., Śaľa 
 

10. Ing. Ľubica Kopčová, PhD., generálna riaditeľka, Výskumný ústav vodného 

hospodárstva,  Bratislava 
 

11. Ing. Vladimir Krajči, výrobný riaditeľ, Mondi SCP, a.s., Ružomberok  
 

12. Ing. Marian Lesanský, riaditeľ, PreVaK, s.r.o., Stará Turá  
 

13. Ing. Pavel Martauz, riaditeľ, Úsek riaditeľa kvality a stratégie, Považské cementárne, a.s., 

Ladce 
 

14. Ing. Martin Minárik, riaditeľ, Axxence Slovakia s.r.o., Bratislava 
 

15. Ing. Peter Novoroľník, výrobný riaditeľ, RAJO a.s., Bratislava 
 

16. Ing. Ľudevít Paulíny, generálny riaditeľ Aluprint s.r.o, Vrútky 
 

17. Ing. Peter Plekanec, výkonný viceprezident, Asociácia priemyselnej ekológie na 

Slovensku,  Trenčín 
 

18. Klaudia Sokolová, HR Manager, Mecom Group s.r.o., Humenné 
 

19. Ing. Dávid Šariský, Manager of Dept. technology and innovations, Chemosvit Folie a.s., 

Svit 
 

20. Ing. Jozef Šesták, CSc., konateľ,  Výskumný ústav textilnej chémie - Chemitex s.r.o., 

Žilina  
 

21. Ing. Štefan Vodný, CSc., konateľ, Eurofins Bel / Novamann s.r.o., Nové Zámky 
 

22. Doc. Ing. Dr. Peter Vrábel, výrobno - technický riaditeľ, Rona, a.s., Lednické Rovne  
 

23. Prof. Ing. Anton Gatial, DrSc., dekan FCHPT STU Bratislava – predseda Priemyselnej 

rady  
 

24. Prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD., prodekan FCHPT STU Bratislava – podpredseda 

Priemyselnej rady 


