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Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie neverejného rokovania VR 

2. Voľba overovateľov zápisnice a skrutátorov hlasovania 

3. Návrh na vymenúvacie konanie za profesora na 

- doc. Ing. Tomáša Mackuľaka, PhD. v odbore chemické technológie 

4. Návrh na vymenovanie prof. PhDr. Miroslava Bobríka, CSc. za emeritného profesora 

5. Správa o vzdelávacej činnosti FCHPT STU v Bratislave za akademický rok 2020/2021 

6. Správa o dlhodobom zámere rozvoja FCHPT STU v Bratislave na roky 2021-2027 

7. Aktuálne otázky pedagogickej činnosti 

8. Rozličné 

 

K bodu 1: Otvorenie neverejného rokovania VR 

Online zasadnutie VR FCHPT otvoril a viedol predseda VR prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. Uvítal prítom-

ných členov a predložil program rokovania VR, ktorý bol prijatý bez pripomienok. Prítomní členovia sa 

na výzvu predsedu VR prezentovali prostredníctvom e-formulára. Online zasadnutia sa zúčastnilo 

24 členov, z toho 21 členov bolo s hlasovacím právom. 

 

K bodu 2: Voľba overovateľov zápisnice a skrutátorov hlasovania 

Predseda VR prof. Gatial navrhol za overovateľov zápisnice prof. Ing. Ľudovíta Jelemenského, DrSc. a 

doc. Ing. Milenu Rehákovú, PhD. 

 

Výsledok hlasovania cez AIS za návrh na prof. Ing. Ľudovíta Jelemenského, DrSc. za overovateľa zápis-

nice: 

Počet členov VR FCHPT s hlasovacím právom:     24 

Počet prítomných členov, ktorým bol zaslaný formulár na hlasovanie:  20 

Za:          19 

Proti:            0 

Zdržal sa:           1 

 

Výsledok hlasovanie cez AIS za návrh na doc. Ing. Milenu Rehákovú, PhD. za overovateľku zápisnice: 

Počet členov VR FCHPT s hlasovacím právom:     24 

Počet prítomných členov, ktorým bol zaslaný formulár na hlasovanie:  20 

Za:          19 

Proti:            0 

Zdržal sa:           1 
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Uznesenie č. 1/7/2021 

Vedecká rada FCHPT STU verejným hlasovaním väčšinou hlasov hlasujúcich členov odsúhlasila 

za overovateľov zápisnice prof. Ing. Ľudovíta Jelemenského, DrSc. a doc. Ing. Milenu Rehákovú, 

PhD. 

 

Predseda VR prof. Gatial navrhol na skrutátorov hlasovania prof. Ing. Mariana Komana, DrSc., doc. Ing. 

Borisa Lakatoša, PhD. a prof. Ing. Ivana Špánika, DrSc. 

 

Výsledok hlasovania cez AIS za návrh na prof. Ing. Mariana Komana, DrSc. za skrutátora hlasovania: 

Počet členov VR FCHPT s hlasovacím právom:     24 

Počet prítomných členov, ktorým bol zaslaný formulár na hlasovanie:  20 

Za:          19 

Proti:            0 

Zdržal sa:           1 

 

Výsledok hlasovania cez AIS za návrh na doc. Ing. Borisa Lakatoša, PhD. za skrutátora hlasovania: 

Počet členov VR FCHPT s hlasovacím právom:     24 

Počet prítomných členov, ktorým bol zaslaný formulár na hlasovanie:  20 

Za:          19 

Proti:            0 

Zdržal sa:           1 

 

Výsledok hlasovania cez AIS za návrh na prof. Ing. Ivana Špánika, DrSc. za skrutátora hlasovania  

Počet členov VR FCHPT s hlasovacím právom:     24 

Počet prítomných členov, ktorým bol zaslaný formulár na hlasovanie:  20 

Za:          19 

Proti:            0 

Zdržal sa:           1 

 

Uznesenie č. 2/7/2021 

Vedecká rada FCHPT STU verejným hlasovaním väčšinou hlasov hlasujúcich členov odsúhlasila 

za skrutátorov hlasovania prof. Ing. Mariana Komana, DrSc., doc. Ing. Borisa Lakatoša, PhD. a 

prof. Ing. Ivana Špánika, DrSc. 

 

K bodu 3: Návrh na vymenúvacie konanie za profesora na doc. Ing. Tomáša Mackuľaka, PhD. 

v odbore chemické technológie 

Predseda VR prof. Gatial vyzval podpredsedu VR prof. Polakoviča, aby uviedol návrh na vymenúvacie 

konanie doc. Ing. Tomáša Mackuľaka, PhD., docenta z Ústavu chemického a environmentálneho 

inžinierstva FCHPT STU za profesora. Prof. Polakovič predstavil uchádzača, zhodnotil jeho pedagogickú 

a publikačnú činnosť a konštatoval, že doc. Mackuľak presahuje kritériá na udelenie titulu profesor. 

Prof. Polakovič predniesol návrh na predsedu a členov inauguračnej komisie. 

 

Výsledok hlasovania cez AIS za návrh na predsedu a členov inauguračnej komisie  

Počet členov VR FCHPT s hlasovacím právom:     24 

Počet prítomných členov, ktorým bol zaslaný formulár na hlasovanie:  20 
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Za:          20 

Proti:            0 

Zdržal sa:           0 

 

Ďalej prof. Polakovič predniesol návrh na oponentov inauguračnej komisie. 

 

Výsledok hlasovania cez AIS za návrh na oponentov inauguračnej komisie  

Počet členov VR FCHPT s hlasovacím právom:     24 

Počet prítomných členov, ktorým bol zaslaný formulár na hlasovanie:  20 

Za:          20 

Proti:            0 

Zdržal sa:           0 

 

Výsledok hlasovania cez AIS za začatie vymenúvacieho konania doc. Mackuľaka za profesora  

Počet členov VR FCHPT s hlasovacím právom:     24 

Počet prítomných členov, ktorým bol zaslaný formulár na hlasovanie:  20 

Za:          19 

Proti:            0 

Zdržal sa:           1 

 

Výsledok hlasovania cez AIS za tému inauguračnej prednášky  

Počet členov VR FCHPT s hlasovacím právom:     24 

Počet prítomných členov, ktorým bol zaslaný formulár na hlasovanie:  20 

Téma č. 1:         14 

Téma č. 2:           6 

 

Uznesenie č. 3/7/2021 

Vedecká rada FCHPT STU väčšinou hlasov odsúhlasila žiadosť o začatie vymenúvacieho konania 

za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania chemické technológie, 

doc. Ing. Tomáša Mackuľaka, PhD. a pre prípravu tohto konania schválila inauguračnú komisiu 

a oponentov v zložení: 

 

 Predseda: prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD., ÚCHEI FCHPT STU v Bratislave 

 Členovia: prof. Ing. Dagmar Samešová, PhD., Technická univerzita Zvolen 

   prof. Mgr. Ondřej slavík, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Prahe, CZ  

   prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc., Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach 

 Oponenti: prof. Ing. Petr Hlavínek, PhD., Stavebná fakulta VUT Brno, CZ 

prof. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR, 

Praha, CZ 

prof. Ing. Milan Oravec, PhD., Strojnícka fakulta TU v Košiciach 

 

Vedecká rada FCHPT STU schválila uchádzačovi tému inauguračnej prednášky s názvom 

Odpadové vody ako zdroj informácií o zdravotnom stave populácie a potreba ich účinného 

čistenia. 
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K bodu 4: Návrh na vymenovanie prof. PhDr. Miroslava Bobríka, CSc. za emeritného profe-

sora 

Predseda VR prof. Gatial predniesol návrh na vymenovanie prof. PhDr. Miroslava Bobríka, CSc. za 

emeritného profesora, ktorý vypracovala prodekanka doc. Reháková. Zhodnotil jeho pedagogickú 

prácu aj jeho vedecký profil. Vyzdvihol jeho pozitívny prínos nielen pre fakultu, ale aj STU. V diskusii 

k návrhu prof. Híveš, prof. Jelemenský a prof. Hudec podporili predmetný návrh.  

 

Výsledok tajného hlasovania za návrh na vymenovanie prof. PhDr. Miroslava Bobríka, CSc. za emerit-

ného profesora: 

Počet členov VR fakulty:      32 

Počet členov VR oprávnených hlasovať:    24 

Počet prítomných členov VR fakulty:     24 

Počet prítomných členov VR oprávnených hlasovať:   21 

Počet hlasujúcich členov VR fakulty     21 

Počet kladných hlasov:      20 

Počet záporných hlasov:        0 

Počet zdržaných hlasov:        1 

Počet neplatných hlasov:        0 

 

Uznesenie č. 4/7/2021 

Vedecká rada FCHPT STU tajným hlasovaním hlasujúcich členov schválila predložený návrh na 

vymenovanie prof. PhDr. Miroslava Bobríka, CSc. za emeritného profesora väčšinou hlasov. 

 

Vedecká rada FCHPT STU, na základe výsledku tajného hlasovania, poveruje predsedu vedeckej 

rady predložiť návrh na vymenovanie prof. PhDr. Miroslava Bobríka, CSc. za emeritného 

profesora rektorovi STU. 

 

K bodu 5: Správa o vzdelávacej činnosti FCHPT STU v Bratislave za akademický rok 

2020/2021 

Predseda VR vyzval prodekanku doc. Rehákovú o oboznámenie so správou. P. prodekanka uviedla, že 

správa je pomerne rozsiahla, niektoré kapitoly sú venované štatistickému prehľadu doplnených 

textovou časťou, ktorá ďalej môže slúžiť ako podklad pre analýzu hodnotenia kvality vzdelávacieho 

procesu do budúceho obdobia. Akademický rok 2020/2021 mal dve špecifiká. Prvým z nich bola 

zvláštna situácia v spojení s pandemickou situáciou na Slovensku a môžeme povedať, že rok 2020/2021 

môžeme považovať za rok dištančnej výučby. Druhou významnou udalosťou boli intenzívne prípravy 

a práce na novom akreditačnom procese v tzv. programe zosúladenia. Čo sa týka študijných programov 

v ak. roku 2020/2021 sme poskytovali 6 bakalárskych, 12 inžinierskych a 20 doktorandských študijných 

programov. Z hľadiska počtu študentov zápasíme s poklesom počtu študentov, ktorý môže byť spojený 

s demografickou krivkou. Počet zahraničných študentov sa zvyšuje. Nárast prijatých študentov oproti 

minulému ak. roku. Z hľadiska absolventov Bc. štúdia v minulom roku sme zaznamenali niektoré 

špecifiká takt isto ich možno pripísať pandemickej situácií úspešne ukončilo 60 percent študentov. V 

Ing. štúdiu sme zaznamenali zvýšené percento študentov, ktorí boli vylúčení zo štúdia. 

V doktorandskom štúdiu úspešne ukončilo štúdium 31 študentov. Dištančné vzdelávanie prebiehalo 

na platforme Google Suite bolo zabezpečované rôznymi materiálmi. Zvýšilo sa percento ubytovaných 

študentov. Intenzívne pokračovala aj spolupráca študentov združených v spolku študentov združenia 
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CHEM. Časopis Radikál sa presunul do online priestoru o to intenzívnejšie sa obohatil jeho obsah. Na 

veľmi dobrej úrovni je študentská vedecká činnosť. Uskutočnila sa 22. študentská vedecká konferencia 

v online priestore. Uskutočnili sa prezenčné podujatia v čase prázdnin: Letná škola chemikov 2021 

a XXXV. seminár pre stredoškolských učiteľov prírodovedných predmetov.  

Predseda VR poďakoval pani prodekanke za prednesenie správy o vzdelávacej činnosti a otvoril 

diskusiu. Do diskusie sa zapojil prof. Labuda. Prekvapil ho počet študentov bakalárskeho štúdia, ktorí 

neuzavreli štúdium štátnou skúškou a zaujal ho počet študentov, ktorí vycestujú do zahraničia 

v porovnaní s prichádzajúcimi študentami k nám. Prodekanka Reháková odpovedala na kladené 

otázky. Prof. Drtil vysvetlil ako je to s mobilitou študentov. Prof. Hudeca prekvapilo nízke percento 

zapísaných študentov a navrhol skúsiť zistiť dôvody, čo ich viedlo k nezapísaniu sa k nám. Prof. Milata 

mal otázku na mobilitu študentov, či jej pokles súvisí s Covidom-19. Pokles študentov je dlhodobý. Doc. 

Reháková uviedla, že u nás máme zhruba tisíc predmetov a študenti si môžu vybrať. Prof. Drtil 

usmerňuje študentov ako si vybrať predmet na základe žiadosti vyučujúcich. 

 

Uznesenie č. 5/7/2021 

Vedecká rada FCHPT STU prerokovala správu o vzdelávacej činnosti FCHPT STU v Bratislave za 

akademický rok 2020/2021 bez pripomienok. 

 

K bodu 6: Správa o dlhodobom zámere rozvoja FCHPT STU v Bratislave na roky 2021-20027 

Predseda VR sa ujal slova. Správa vychádza z toho, čo od nás požaduje vysokoškolský zákon 

a z dlhodobého zámeru univerzity z roku 2018 a jeho aktualizácii z roku 2020. Posledný dlhodobý 

zámer bol predložený v roku 2015. Dlhodobý zámer reprezentuje konzistentnosť s cieľmi STU a jeho 

štruktúra kopíruje štruktúru dlhodobého zámeru univerzity. V úvode je spomenutá pozícia a identita 

fakulty. Naše postavenie v rámci Slovenska je unikátne, pretože sme jedinou fakultou, ktorá poskytuje 

výučbu chémie v širokom zábere. Vízia fakulty je, že máme záujem byť uznávanou technickou fakultou 

medzinárodného významu orientovanou na vzdelávanie , výskum a spoluprácu. Poslaním fakulty je 

poskytovať vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch štúdia v akreditovaných odboroch v prírodných 

a technických vedách. Fakulta dosahuje dlhodobo veľmi dobré výsledky, či už v oblasti pedagogiky 

alebo v oblasti vedy, čo sa odrazilo aj v akreditácií v roku 2015. Negatívum je dlhodobé nízke 

financovanie vysokého školstva na Slovensku a najmä jeho nepredvídateľnosť. Zaostáva čerpanie 

z Európskych finančných zdrojov. Ďalším negatívom je generačný výpadok učiteľov v strednom veku. 

V oblasti vzdelávania v rámci strategických cieľov je úspešne dokončiť akreditáciu. Zvýšiť medzinárodný 

charakter fakulty a orientovať sa na výučbu v anglickom jazyku. Vo výskume a tvorivej činnosti výsledky 

vedeckého výskumu prezentovať najmä v renomovaných medzinárodných periodikách a zvýšiť účasť 

fakulty na projektoch medzinárodnej spolupráce. Úlohy v oblasti propagácie fakulty a vzťahy 

s verejnosťou sú spolupráca so strednými školami, riešenie projektov pre prax. V oblasti ľudských 

zdrojov sa nevyhneme aktualizácií funkčných miest pracovníkov fakulty. Zapájať študentov do práce 

na fakulte a motivovať ich tak, aby v budúcnosti zostávali na fakulte a mohli sme ich zapájať do 

učiteľského a výskumného personálu. V oblasti financií zabezpečiť celkový kladný výsledok 

hospodárenia fakulty a posilňovať orientáciu na iné ako dotačné zdroje zo štátneho rozpočtu ide 

hlavne o získavanie veľkých domácich a zahraničných projektov. Cieľom rozvoja fakulty a modernizácie 

je revitalizovať priestory fakulty a zvýšiť zabezpečenie budov. V oblasti správy a riadenia pracovať na 

tom aby sme si rozdelili prácu medzi dekanátom a tvorivými pracoviskami a snažiť sa aby dekanát 

poskytol kvalitné služby pre tvorivých pracovníkov.  
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Predseda VR vyzval členov VR k diskusii. V diskusii vystúpil prof. Fikar a mal pripomienku, aby aktuálny 

stav indikátorov bol v prílohe a tiež aby sme definovali kam sa chceme dostať v stave indikátorov. Prof. 

Jelemenský uviedol, že chemické prostredie nie je tak atraktívne pre stredoškolákov, z hľadiska vedy 

a výskumu nie je porovnateľný pedagóg a pracovník vedy a výskumu. Prof. Milata uviedol myšlienku 

ohľadne spolupráce s praxou, že bolo by treba požiadať Ministerstvo hospodárstva o prostriedky na 

výskum. Prof. Rosenberg sa vyjadril, že aplikovaný výskum nie je hodnotený, čo je dosť veľký problém. 

Podľa prof. Šajbidora sa úloha našej fakulty zmenila, chémia sa odsťahovala do rozvojového sveta. 

Treba hľadať také odbory v chémií, ktoré majú veľký rastový potenciál napr. stavebná chémia. Chcel 

pripomenúť aby sme sa orientovali na medziodborové predmety. Prof. Breier uviedol, že je pravda, že 

o biosmery majú študenti záujem. Podľa prof. Drtila sa nezohľadňuje aplikovaný výskum. Prof. Breier 

uviedol, že chýbajú stredné chemické priemyselné školy a miesta pre stredoškolákov sú obsadzované 

vysokoškolákmi.  

 

Uznesenie č. 6/7/2021 

Vedecká rada FCHPT STU prerokovala správu o dlhodobom zámere rozvoja FCHPT STU 

v Bratislave na roky 2021-2027 s pripomienkami. 

 

K bodu 7: Aktuálne otázky pedagogickej činnosti 
 

Návrh na zmeny v poskytovaní študijných programov 

K danému bodu doc. Reháková uviedla, že ide o návrh na zmeny v zabezpečovaní študijných progra-

mov 2. a 3. stupňa, ktoré sa týkajú zmeny vyplývajúcej z personálneho zabezpečenia predmetov vý-

učby anglického jazyka, ktoré zabezpečuje oddelenie jazykov. Pani prodekanka komunikovala so všet-

kými garantami ostatných predmetov, ktorí nie sú členmi VR a vyjadrili súhlas. Pre 2. stupeň ide 

o zmenu v zabezpečení predmetu seminár z angličtiny a to z dôvodu rozviazania pracovného pomeru 

doterajšieho garanta predmetu Ing. Lelovského a za nového garanta je navrhnutá PhDr. Ladislava Ivan-

čová, PhD., vedúca oddelenia jazykov. Podobne je to aj vo všetkých študijných programoch 3. stupňa, 

kde ide o predmety anglický jazyk I a II a anglický jazyk všeobecne. Súčasná garantka Ing. Vrábeľová 

takisto ukončila pracovný pomer a navrhuje sa aby, bola nahradená novou garantkou PhDr. Ladislavou 

Ivančovou, PhD.  

 

Výsledok verejného hlasovania cez AIS za návrh na zmeny v poskytovaní študijných programov: 

Počet členov VR FCHPT s hlasovacím právom:     24 

Počet prítomných členov, ktorým bol zaslaný formulár na hlasovanie:  19 

Za:          18 

Proti:            1 

Zdržal sa:           0 

 

Uznesenie č. 7/7/2021 

Vedecká rada FCHPT STU verejným hlasovaním väčšinou hlasov hlasujúcich členov schválila ná-

vrh na zmeny v poskytovaní študijných programov. 
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Návrh na členov štátnicových komisií pre doktorandské štúdium 
K danému bodu doc. Reháková uviedla, že navrhnutí na členov štátnicových komisií pre doktorandské 

štúdium sú prof. Dr. Ing. Sergio Lucia, profesor a odborník z praxe a Ing. Martin Klaučo, PhD., výskumný 

pracovník a VKS IIa. Návrh predložil prof. Fikar. 

 

Výsledok verejného hlasovania cez AIS za návrh na členov štátnicových komisií pre doktorandské štú-

dium: 

Počet členov VR FCHPT s hlasovacím právom:     24 

Počet prítomných členov, ktorým bol zaslaný formulár na hlasovanie:  19 

Za:          18 

Proti:            0 

Zdržal sa:           1 

 

Uznesenie č. 8/7/2021 

Vedecká rada FCHPT STU verejným hlasovaním väčšinou hlasov hlasujúcich členov schválila ná-

vrh na členov štátnicových komisií pre doktorandské štúdium. 

 

Informácia o udelených akademických tituloch PhD. 

Prodekanka doc. Reháková informovala o udelených akademických tituloch PhD., do dnešného dňa 

obhájilo 31 absolventov PhD. štúdia dizertačné práce. Konštatovala, že v tomto akademickom roku 

sme zaznamenali dosť veľký počet študentov s veľmi kvalitnými publikačnými výstupmi, z ktorých 4 

študenti spĺňali kritériá na udelenie ceny rektora a ďalší dvaja študenti získali cenu dekana.  

 

Uznesenie č. 9/7/2021  

Vedecká rada FCHPT STU informáciu o udelených akademických titulov PhD. zobrala na vedomie. 

 

K bodu 8: Rozličné 

V poslednom bode prof. Gatial prítomných informoval o nasledujúcom zasadnutí Vedeckej rady 

FCHPT, ktorá sa budú konať v marci, býva to zvyčajne okolo 10. marca. Prof. Breier sa spýtal ako to 

vyzerá ohľadne pripomienkovania novely VŠ zákona. Prof. Híveš informoval o pripomienkovaní novely, 

ktoré prebehlo klasicky cez pripomienkované konanie kde prakticky vo všetkých bodoch rozpor trvá 

a zhoda sa našla možno v jednom alebo dvoch bodoch a novela ide do parlamentu aj napriek tomu, že 

množstvo subjektov vyjadrilo s ňou nesúhlas. Prof. Gatial uviedol, že všetky orgány fakúlt budú zrušené 

a prof. Híveš ho opravil, že pojem dekan zostáva a budú definované samosprávne orgány, v ktorých 

bude 25 percent študentov a v ostatných nebudú musieť byť. Prof. Milata oznámil členom VR smutnú 

správu, že včera o tomto čase nás opustil riaditeľ Chemického ústavu SAV Ing. Miroslav Koóš, DrSc. 

V závere sa predseda VR prof. Gatial poďakoval členom VR za celoročnú prácu vo Vedeckej rade a za-

želal im príjemné prežitie vianočných sviatkov, všetko dobré v Novom roku a pevné zdravie.  

 

 

 

 

 

        prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. 

           predseda VR FCHPT STU 
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Verifikovali: 

prof. Ing. Ľudovít Jelemenský , DrSc.  ........................................................ 

 

 

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.   ........................................................ 

 

 

Zapísala: 

Mgr. Jana Kubátová    ......................................................... 

 

V Bratislave dňa 10.12.2021 


