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PROGRAM: 
1. Otvorenie, prezencia. 

2. Schválenie overovateľov zápisnice a programu schôdze. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Informácia volebnej komisie o plnení harmonogramu volieb kandidáta na dekana na 
funkčné obdobie 2015 až 2019. 

5. Predstavenie navrhnutého kandidáta na dekana FCHPT STU.  

6. Voľba kandidáta na dekana FCHPT STU. 

7. Zadelenie novonastupujúceho senátora do pracovnej skupiny AS FCHPT STU. 

8. Rôzne. 

9. Záver. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice a je založená na sekretariáte AS FCHPT 
STU. 

 
Ospravedlnení: doc. Liptaj, Bc. Fodreková 
 
Neospravedlnení: - 
 
Na zasadnutí bolo prítomných 28 členov, senát bol uznášaniaschopný.  
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K bodu 1: 
Zasadnutie otvoril a viedol predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš. Úvodom privítal pozvaných hostí, 
kandidátov na rektora STU a rektora STU, ako aj ostatných hostí a prítomných členov AS FCHPT STU. 
Senátu predstavil novonastupujúceho senátora Bc. Michala Plža, zablahoželal mu k zvoleniu 
a odovzdal mu menovací dekrét. Informoval, že všetci členovia senátu sú právoplatnými členmi 
akademickej obce FCHPT STU – členovia za zamestnaneckú časť sú k tomuto dňu zamestnancami 
FCHPT STU na plný úväzok a členovia za študentskú časť sú študentmi FCHPT STU. Toto konštatoval 
na základe osvedčení vydaných Personálnym oddelením a Pedagogickým oddelením FCHPT STU. 
Tieto osvedčenia sú súčasťou zápisnice. 
 
K bodu 2: 
Predseda AS FCHPT STU, Prof. Lukeš dal hlasovať o schválení overovateľov zápisnice a programu pre 
toto zasadnutie. 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Ing. Smrčková a doc. Lakatoš. 
Hlasovania sa zúčastnilo 28 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 27   proti: 0   zdržal sa: 1 
 
Program bol schválený podľa návrhu. 
Hlasovania sa zúčastnilo 28 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 28   proti: 0   zdržal sa: 0 
 
K bodu 3: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, požiadal doc. Lakatoša, predsedu legislatívnej komisie AS FCHPT 
STU, aby informoval o plnení termínovaných uznesení. 
 
doc. Lakatoš skonštatoval, že ku dňu 26. 11. 2014 neboli žiadne termínované uznesenia. 
 
K bodu 4: 
Prof. Lukeš požiadal predsedníčku volebnej komisie, aby informovala o plnení harmonogramu pre 
voľby kandidáta na dekana FCHPT STU pre funkčné obdobie 2015 až 2019. Ing. Smrčková 
skonštatovala, že na funkciu dekana bolo navrhnutých 22 kandidátov, z ktorých 17 kandidatúru 
odmietlo. Kandidatúru prijal 1 kandidát, prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. Zároveň oboznámila členov 
senátu so spôsobom úpravy hlasovacieho lístka. 
 
K bodu 5: 
Prof. Lukeš, požiadal navrhnutého kandidáta na dekana, prof. Šajbidora, aby prezentoval svoje vízie 
a programové ciele rozvoja FCHPT STU. 
Diskusia: 
Prof. Lukeš sa spýtal, ako hodnotí spôsob a možnosti komunikácie s rektorátom STU z pohľadu 
súčasnosti a budúcnosti. 
Prof. Šajbidor skonštatoval, že okrem oficiálnych komunikačných kanálov, ako je kolégium rektora sa 
pravidelne uskutočňujú aj neoficiálne stretnutia členov vedenia STU s dekanmi. Prof. Šajbidor 
považuje spôsoby komunikácie s rektorátom STU za efektívne, informácie z kolégia sú riadne 
odprezentované a komunikačné kanály sa navzájom dopĺňajú. Ďalej poznamenal, že na poslednom 
zasadnutí kolégia rektora bol navrhnutý bod oceňovania doktorov vied, žiaľ členovia kolégia sa 
nedohodli na jednotnom stanovisku. 
Doc. Baláž sa spýtal, aký vplyv bude mať vznik technologického inštitútu v Šamoríne a akou bude 
konkurenciou na prvom stupni štúdia. 
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Prof. Šajbidor odpovedal, že nerozumie snahe o založenie inštitútu bez diskusie a kooperácie 
s etablovanými technickými vysokými školami. Podľa dostupných informácií má mať inštitút asi 40 
absolventov ročne. Zároveň dodal, že tento inštitút nepovažuje za konkurenciu FCHPT STU. 
Doc. Hutňan sa spýtal, akú má predstavu o pozíciách prodekanov FCHPT STU, ak by bol zvolený za 
dekana. 
Prof. Šajbidor vyzdvihol kvality súčasných prodekanov. Zároveň dodal, že Ing. Žúbor na vlastnú 
žiadosť a po vzájomnej dohode v celom funkčnom období 2015-219 nebude vykonávať funkciu 
tajomníka fakulty. 
Doc. Štolcová sa spýtala, ako si predstavuje začlenenie študentov do vedeckých projektov. 
Prof. Šajbidor odpovedal, že študentom nič nebráni zapájať sa do riešenia projektov. Študent by sa 
mal aktívne zapájať do projektu cez svojho školiteľa. Jednou z možností odmeňovania je štipendijný 
fond, ktorý tvorí fakulta. 
Ako hosť sa do diskusie zapojil prof. Bobrík, ktorý v rámci svojho príspevku vyzdvihol potrebu 
zachovania kontinuity vedenia FCHPT STU. 
 
K bodu 6: 
Prof. Lukeš požiadal predsedníčku volebnej komisie, Ing. Smrčkovú, aby zahájila voľbu kandidáta na 
dekana FCHPT STU. Pred začiatkom hlasovania zopakovala pravidlá úpravy hlasovacieho lístka. 
Prebehla voľba kandidáta na dekana. Každý zo senátorov si prebral hlasovací lístok proti podpisu. 
Tajného hlasovania sa zúčastnilo 28 členov AS FCHPT STU. Odovzdaných bolo 28 hlasovacích lístkov. 
Hlasovanie: za: 22   proti: 1   zdržali sa: 4 
1 hlasovací lístok bol neplatný. 
 
Prof. Lukeš zablahoželal v mene celého senátu a akademickej obce prof. Šajbidorovi k zvoleniu za 
kandidáta na dekana FCHPT STU pre obdobie 2015-2019. 
Prof. Šajbidor poďakoval za prejavenú dôveru. Prof. Lukeš požiadal rektora STU, prof. Redhammera, 
o krátke stanovisko k výsledku voľby. Prof. Redhammer sa vyjadril, že po prijatí oficiálneho 
písomného návrhu od predsedu AS FCHPT STU bude rešpektovať väčšinový názor senátu. 
 
K bodu 7: 
Bc. Bulavová navrhla začleniť novozvoleného člena AS FCHPT STU Bc. Plža do legislatívnej komisie. 
Prof. Lukeš návrh prijal a navrhol o ňom hlasovať. 
Hlasovania sa zúčastnilo 28 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 28   proti: 0   zdržal sa: 0 
 
Legislatívna komisia je uznášaniaschopná, nie je potrebné ďalej ju rozširovať. 
 
K bodu 8: 
Prof. Lukeš informoval, že 18.11.2014 sa uskutočnilo zasadnutie PAS FCHPT STU, na ktorom bol 
prijatý materiál č. 83-2014PAS (Harmonogram volieb a volebná komisia) v súvislosti s voľbou nových 
zástupcov v Študentskej rade vysokých škôl. Bc. Bulavová doplnila, že ku dňu 25. 11. 2014 prijala 4 
kandidátne listiny. 
Nikto z prítomných členov AS FCHPT STU nevzniesol námietku, AS FCHPT STU sa stotožnil s postupom 
PAS FCHPT STU. 
Prof. Lukeš informoval, že na rektora STU boli navrhnutí štyria kandidáti: 
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. 
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. 
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 
Prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 
 



 Akademický senát 
 Zápisnica č. 15-2014 zo zasadnutia zo dňa 25. 11. 2014 

Zapísal: Ing. Peter Poliak 
 tajomník AS FCHPT STU 4 

Zároveň informoval členov senátu, že navrhnutých kandidátov pozval na zasadnutie AS FCHPT STU a 
umožnil im v tomto bode v krátkom vystúpení oboznámiť senátorov s hlavnými myšlienkami ich 
volebných programov. Prof. Lukeš postupne požiadal kandidátov na rektora, aby postupne 
prezentovali svoje vízie. 
Prof. Bobrík vyzval kandidátov na rektora, aby vo svojom funkčnom období pracovali aj na odstránení 
prekážok pri interdisciplinárnych študijných programoch zastrešených rôznymi fakultami. Rektor STU, 
prof. Redhammer odpovedal, že fakultám bola udelená samospráva v maximálnom možnom rozsahu. 
V rámci zákona už nie je možné udeliť fakultám viac práv. Fakulty si sami spravujú rozpočet, 
obsadzovanie pracovných pozícií je plne v kompetencií fakúlt a dekanov a každá fakulta má svoj 
vlastný vnútorný poriadok, čo čiastočne komplikuje interdisciplinárne študijné programy. 
Prof. Redhammer sa vyjadril aj k problematike rekonštrukcie FCHPT STU, ktorá v súčasnosti prebieha. 
Poukázal na problémy, ku ktorým dochádza pri verejnom obstarávaní. Podľa zákona musí 
objednávateľ vybrať najlacnejšiu ponuku. Verejné obstarávanie vyhrala firma bez finančného krytia a 
práce zabezpečuje cez subdodavateľov. Z toho vyplývajú problémy pri rekonštrukcii, ako oneskorené 
zahájenie, neplnenie si povinností a nedodržiavanie lehôt zo strany zhotoviteľa.  
 
K bodu 9: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš sa opýtal dekana, prof. Šajbidora, či plánuje vedenie FCHPT STU 
pripraviť nejaké materiály na rokovanie AS FCHPT STU 16. 12. 2014. Prof. Šajbidor odpovedal, že 
pravdepodobne nebude mať žiadne materiály. Prof. Lukeš skonštatoval, že 16. 12. 2014 nebude 
potrebné zvolať zasadnutie senátu, avšak členovia AS FCHPT STU budú včas informovaný, či sa toto 
zasadnutie uskutoční. Na záver poďakoval všetkým prítomným členom AS FCHPT STU, členom 
vedenia FCHPT STU a hosťom za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie. 
 
Overovatelia: 

Ing. Eva Smrčková, CSc. 

doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD. 

 prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. 
 predseda AS FCHPT STU 
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