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Program: 

1. Otvorenie, prezencia. 

2. Schválenie programu a overovateľov zápisnice. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Informácie z rokovaní P-AS FCHPT STU, P-AS STU, AS STU, Vedenia FCHPT STU, kolégia 
dekana FCHPT STU, VR FCHPT STU. 

5. Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o hospodárení FCHPT STU v Bratislave za rok 
2014 (mat. č. 100-2015). 

6. Prerokovanie a schválenie Návrhu rozdelenia mzdových finančných prostriedkov  na FCHPT 
STU v Bratislave pre rok 2015 (mat. č. 101-2015). 

7. Prerokovanie a schválenie Návrhu na obsadenie systemizovaných miest na Fakulte 
chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave  (mat. č. 102-2015). 

8. Prerokovanie a schválenie Ďalších podmienok prijatia na štúdium bakalárskych študijných 
programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave (mat. č. 
103-2015). 

9. Prerokovanie a schválenie Ďalších podmienok prijatia na štúdium bakalárskych študijných 
programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave – 
konkrétne údaje pre prijímacie konanie na ak. r. 2016/2017 (mat. č. 104-2015). 

10. Prerokovanie Návrhu na zaradenie študijného programu Automatizácia, informatizácia a 
manažment v chémii a potravinárstve (mat. č. 105-2015). 

11. Voľba podpredsedníčky/podpredsedu AS FCHPT STU za študentskú časť. 

12. Otázky na akademických funkcionárov. 

13. Rôzne. 

14. Záver. 

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

STU. 
 
Ospravedlnení: doc. Baláž, doc. Špánik, doc. Štolcová, J. Bujnovský, Bc. Fodreková, Bc. Plž, R. Repiská 
 
Neospravedlnení: - 
 
Na zasadnutí bolo prítomných 23 členov. V priebehu zasadnutia sa počet prítomných členov znížil 
na 22. Senát bol uznášaniaschopný. 
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K bodu 1: 
Zasadnutie otvoril a viedol predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš. Úvodom privítal prítomných členov 
AS FCHPT STU a hostí – dekana FCHPT STU prof. Šajbidora, prodekanov FCHPT STU doc. Bakošovú, 
prof. Gatiala a doc. Jelemenského, vedúcu ekonomického útvaru dekanátu FCHPT STU Mgr. 
Zemanovú a predsedníčku odborovej organizácie FCHPT STU doc. Rehákovú. Následne oznámil, že 
nemá informáciu o tom, že by niektorí z členov AS FCHPT STU prestali byť členmi akademickej obce 
FCHPT STU. 

K bodu 2: 
Predseda AS FCHPT STU, Prof. Lukeš dal hlasovať o schválení overovateľov zápisnice pre toto 
zasadnutie. 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí doc. Hutňan a doc. Dvoranová. 
Hlasovania sa zúčastnilo 23 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 23  proti: 0   zdržali sa: 0 
 
Program bol schválený podľa návrhu. 
Hlasovania sa zúčastnilo 23 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 23  proti: 0   zdržal sa: 0 
 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, informoval, že zápisnica z posledného zasadnutia AS FCHPT STU 
zo dňa 21.04.2015 vrátane prijatých materiálov je zverejnená na internetovej stránke FCHPT STU 
a spýtal sa prítomných členov AS FCHPT STU a hostí, či má niekto k tejto zápisnici nejaké námietky.  
Ing. Smrčková vzniesla námietku k prepisu svojho vyjadrenia v diskusii k predkladanému materiálu 
v bode 5. Správne má byť „Ing. Smrčková žiada, aby sa z rezervy vyčlenili peniaze na opravu 
digestorov.“ 
K uvedenej zápisnici neboli vznesené ďalšie námietky. 

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 19.05.2015 je evidované uznesenie č. 2/17-2015 zo dňa 
21.04.2015 termínované do 31.12.2015. 

K bodu 4: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, oznámil, že 05.05.2015 úspešne prebehli voľby do AS STU. Za 
členov AS STU boli zvolený, prof. Bobrík, prof. Híveš, prof. I. Hudec a prof. Lukeš za zamestnaneckú 
časť a Zuzana Bryndzová a Filip Hajdu za študentskú časť. Prof. Lukeš predstavil prítomných 
novozvolených členov senátu FCHPT STU. Prof. I. Hudec sa ospravedlnil za svoju neprítomnosť. Prof. 
Lukeš poďakoval volebnej komisii AS FCHPT STU za hladký priebeh volieb do AS STU a v mene 
zvolených členov AS STU poďakoval akademickej obci FCHPT STU za prejavenú dôveru. Následne 
informoval, že za zástupcu STU v Rade vysokých škôl bol zvolený prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. 
z Fakulty architektúry STU. 
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K bodu 5: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, požiadal dekana FCHPT STU, prof. Šajbidora, aby uviedol 
predkladaný materiál Výročnej správy o hospodárení FCHPT STU v Bratislave za rok 2014 (mat. č. 100-
2015). 
Prof. Šajbidor poveril prof. Gatiala, aby uviedol predkladaný materiál. Prof. Gatial stručne vysvetlil 
dôvod vzniku tohto materiálu a oboznámil prítomných s jeho obsahom. 
Predseda Ekonomickej komisie AS FCHPT STU, doc. Čertík, uviedol, že Ekonomická komisia AS FCHPT 
STU prerokovala a navrhuje schváliť uvedený materiál po korekcií formálnej chyby v tabuľke (posun 
riadkov v jednom zo stĺpcov v tabuľke). Prof. Gatial sa za chybu ospravedlnil a uviedol, že vo finálnej 
verzii materiálu, ktorá sa schvaľuje, bude už táto chyba opravená. 

Diskusia 
Doc. Hutňan konštatoval, že podľa tabuľky v správe to nevyzerá, že sa znižuje počet doktorandov 
a výdavky na nich. 
Prof. Gatial odpovedal, že dotačné financie sa znižujú, ale minulý rok sa to neprejavilo, lebo boli 
použité peniaze z predchádzajúceho roka, kedy ich z ministerstva prišlo viac. 
Doc. Hutňan dodal, že je aj trochu škoda, že sa počas poslednej miernej zimy ušetrilo za kúrenie, 
pretože pri vyhodnocovaní sa úspory zo zateplenia v budúcom roku budú javiť ako menej výrazné. 

Uznesenie č. 1/18-2015 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje Výročnú správu o hospodárení FCHPT STU v Bratislave za rok 
2014 (mat. č. 100-2015). 
Hlasovania sa zúčastnilo 23 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 23   proti: 0   zdržal sa: 0 
 
Prof. Gatial poďakoval za schválenie predloženého materiálu. 

K bodu 6: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, požiadal dekana FCHPT STU, prof. Šajbidora, aby uviedol 
predkladaný materiál Návrh rozdelenia mzdových finančných prostriedkov  na FCHPT STU v Bratislave 
pre rok 2015 (mat. č. 101-2015). 
Prof. Šajbidor stručne vysvetlil dôvod vzniku tohto materiálu a oboznámil prítomných s jeho 
obsahom. Dodal, že v tabuľke 2 je formálna chyba, v hlavičke má byť „€ / mesiac“. Za chybu sa 
ospravedlnil. AS FCHPT STU bude schvaľovať materiál so zapracovaním tejto korekcie. 
Predseda Ekonomickej komisie AS FCHPT STU, doc. Čertík, uviedol, že Ekonomická komisia AS FCHPT 
STU prerokovala a navrhuje schváliť uvedený materiál. 

Diskusia 
Ing. Smrčková sa spýtala, či peniaze na refundovanie sa vrátia do rezervy. 
Prof. Šajbidor odpovedal, že tieto peniaze budú súčasťou rezervy. 

Uznesenie č. 2/18-2015 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje Návrh rozdelenia mzdových finančných prostriedkov  na FCHPT 
STU v Bratislave pre rok 2015 (mat. č. 101-2015). 
Hlasovania sa zúčastnilo 23 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 23   proti: 0   zdržal sa: 0 

K bodu 7: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, požiadal dekana FCHPT STU, prof. Šajbidora, aby uviedol 
predkladaný materiál Návrh na obsadenie systemizovaných miest na Fakulte chemickej a 
potravinárskej technológie STU v Bratislave  (mat. č. 102-2015). 
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Prof. Šajbidor stručne vysvetlil dôvod vzniku tohto materiálu a oboznámil prítomných s jeho 
obsahom. Zároveň uviedol aj nasledujúce pozmeňujúce návrhy na čísla v tabuľke: 

1. Riadok „prírodných a syntetických polymérov”, stĺpec platovej triedy 13, zmeniť počet z 11 na 
13. 

2. Riadok „prírodných a syntetických polymérov”, stĺpec platovej triedy 12, zmeniť počet z 11 na 
9. 

3. Riadok „technicko prevádzkové oddelenie”, stĺpec platovej triedy 4, zmeniť počet z 2 na 4. 
4. Riadok „technicko prevádzkové oddelenie”, stĺpec platovej triedy 3, zmeniť počet zo 7 na 5. 

 
Predseda Ekonomickej komisie AS FCHPT STU, doc. Čertík, uviedol, že Ekonomická komisia AS FCHPT 
STU prerokovala a navrhuje schváliť uvedený materiál. 

Diskusia 
Doc. Hutňan poprosil prof. Šajbidora, aby uviedol, ako sa zvýši počet systemizovaných miest. 
Prof. Šajbidor odpovedal, že počet miest sa zvýši o 18 zo 419 na 437. 

Uznesenie č. 3/18-2015 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje Návrh na obsadenie systemizovaných miest na Fakulte 
chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave  (mat. č. 102-2015). 
Hlasovania sa zúčastnilo 23 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 23   proti: 0   zdržal sa: 0 
 
Prof. Šajbidor poďakoval za schválenie predložených materiálov. 

K bodu 8: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, požiadal dekana FCHPT STU, prof. Šajbidora, aby uviedol 
predkladaný materiál Ďalšie podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na 
Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave (mat. č. 103-2015). 
Prof. Šajbidor poveril doc. Bakošovú, aby uviedla predkladaný materiál. Doc. Bakošová uviedla tento 
materiál spolu s materiálom Ďalšie podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných 
programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave – konkrétne údaje pre 
prijímacie konanie na ak. r. 2016/2017 (mat. č. 104-2015), nakoľko tieto materiály spolu úzko súvisia. 
Stručne vysvetlila dôvod vzniku týchto materiálov a oboznámila prítomných s ich obsahom. 
Predsedníčka Pedagogickej komisie AS FCHPT STU, Ing. Hybenová, uviedla, že nikto z členov komisie 
nemal k uvedeným materiálom pripomienky, a ani nedostala pripomienky od niektorého z členov AS 
FCHPT STU. 

Diskusia 
Doc. Ujhelyiová sa spýtala, či sa v prípade vydania rozhodnutia o akreditácii budú zmeny v študijných 
programoch týkať len prvákov alebo všetkých ročníkov. 
Doc. Bakošová odpovedala, že tieto zmeny sa budú týkať všetkých študentov. V prípade kladného 
rozhodnutia bude výučba v študijných programoch CHEMAT, AIM a CHI prebiehať podľa novej 
akreditácie vo všetkých ročníkoch. Výnimku tvoria študijné programy BIOPOT a VYKOZ, ktoré budú 
akreditované ako dobiehajúce. 
Doc. Lakatoš upozornil na chybu v skratke označenia programu „Biotechnológia a potravinárska 
technológia“. Správne má byť BIOPOT namiesto BIOTPOT. 
Doc. Bakošová sa za chybu ospravedlnila. Hlasovať sa bude o schválení materiálu už s odstránenou 
chybou. 
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Uznesenie č. 4/18-2015 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje Ďalšie podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných 
programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave (mat. č. 103-2015). 
Počet prítomných členov AS FCHPT STU sa znížil z 23 na 22. 
Hlasovania sa zúčastnilo 22 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 22   proti: 0   zdržal sa: 0 

K bodu 9: 
Doc. Bakošová uviedla materiál Ďalšie podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných 
programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave – konkrétne údaje pre 
prijímacie konanie na ak. r. 2016/2017 (mat. č. 104-2015) v predchádzajúcom bode. 

Uznesenie č. 5/18-2015 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje Ďalšie podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných 
programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave – konkrétne údaje pre 
prijímacie konanie na ak. r. 2016/2017 (mat. č. 104-2015). 
Hlasovania sa zúčastnilo 22 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 22  proti: 0   zdržal sa: 0 
 
Doc. Bakošová poďakovala za schválenie predložených materiálov. Prof. Lukeš v mene AS FCHPT STU 
požiadal doc. Bakošovú, aby včas informovala senát o tom, či bude pre akademický rok 2016/2017 
platná nová akreditácia alebo sa pôjde podľa starej. Doc. Bakošová prisľúbila včas informovať senát 
o platnej akreditácii. 

K bodu 10: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, požiadal dekana FCHPT STU, prof. Šajbidora, aby uviedol 
predkladaný materiál Návrh na zaradenie študijného programu Automatizácia, informatizácia a 
manažment v chémii a potravinárstve (mat. č. 105-2015). 
Prof. Šajbidor poveril doc. Bakošovú, aby uviedla predkladaný materiál. Doc. Bakošová stručne 
vysvetlila dôvod vzniku tohto materiálu a oboznámila prítomných s jeho obsahom. 
Predsedníčka Pedagogickej komisie AS FCHPT STU, Ing. Hybenová, uviedla, že nikto z členov komisie 
nemal k uvedeným materiálom pripomienky. 
AS FCHPT STU prerokoval Návrh na zaradenie študijného programu Automatizácia, informatizácia a 
manažment v chémii a potravinárstve (mat. č. 105-2015). 

K bodu 11: 
Prof. Lukeš informoval, že niektorí zo senátorov za študentskú časť prestanú byť dňom úspešného 
ukončenia štúdia členmi akademickej obce FCHPT STU a tým aj členmi AS FCHPT STU. Zrušenie 
členstva sa vzťahuje aj na študentov, ktorí budú po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia 
pokračovať inžinierskym štúdiom na FCHPT STU. Senátor Bujnovský po úspešnom ukončení 
bakalárskeho štúdia písomne požiada predsedu AS FCHPT STU o prerušenie členstva v AS FCHPT STU. 
Po nástupe na inžinierske štúdium na FCHPT STU bude jeho členstvo v AS FCHPT STU obnovené. Prof. 
Lukeš poďakoval končiacim študentom za činnosť v prospech AS FCHPT STU a zaželal im veľa šťastia 
pri obhajobe záverečnej práce a veľa študijných a profesijných úspechov. 
Podpredsedníčka AS FCHPT STU pre študentskú časť, Bc. Lenka Bulavová poďakovala za možnosť byť 
členkou AS FCHPT a oficiálne oznámila, že sa vzdáva funkcie podpredsedníčky v AS FCHPT STU. Za 
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svoju nástupkyňu navrhla senátorku Borovjakovú. Senátorka Borovjaková návrh na kandidatúru 
prijala. 
Hlasovania sa zúčastnilo 22 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: 
 Za Proti Zdržali sa 
Veronika Borovjaková 21 0 1 

Novozvolená podpredsedníčka AS FCHPT STU, senátorka Borovjaková poďakovala za prejavenú 
dôveru a zvolenie do funkcie podpredsedníčky za študentskú časť AS FCHPT STU. 

K bodu 12: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, otvoril bod „Otázky na akademických funkcionárov“. 
Prof. Čeppan sa spýtal, či rezervný fond je to, čo sa kedysi označovalo ako zisk. 
Prof. Gatial odpovedal, že zisk je súčasťou rezervného fondu a je možné z neho financovať. 
Tajomník FCHPT STU, Ing. Žúbor, doplnil, že žiadosť o financovanie z rezervného fondu (kód 6900) sa 
adresuje dekanovi FCHPT STU, ktorý po schválení žiadosti deleguje na uvoľnenie finančných 
prostriedkov z rezervného fondu tajomníka FCHPT STU. 
Na akademických funkcionárov nemal nikto z prítomných ďalšie otázky. 

K bodu 13: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, otvoril bod „Rôzne“. 
Dekan FCHPT STU, prof. Šajbidor, oznámil, že tajomník FCHPT STU, Ing. Žúbor, oficiálne požiadal 
o ukončenie pracovného zaradenia vo funkcii tajomníka fakulty. Vo svojom príspevku poďakoval za 
jeho mnohoročnú činnosť v prospech fakulty. Ing. Žúbor poďakoval za spoluprácu a možnosť 
pracovať vo funkcii tajomníka fakulty. Predseda AS FCHPT STU v mene AS FCHPT STU poďakoval Ing. 
Žúborovi za mnohoročnú spoluprácu. 
Predsedníčka odborovej organizácie FCHPT STU informovala, že 28.04.2015 bola podpísaná nová 
kolektívna zmluva s STU. Ďalej dodala, že na stránke odborovej organizácie (www.stuba.sk -> 
Odborová organizácia -> Kolektívna zmluva) sa nachádza kolektívna zmluva. Zároveň požiadala 
prítomných o zaslanie návrhov a pripomienok k dodatku pre FCHPT STU. 
Prof. Čeppan uviedol, že Vláda SR schválila 3 študijné programy, ktoré Akreditačná komisia 
odporučila neschváliť. Následne sa spýtal, aké stanovisko v tomto smere zaujala Rada vysokých škôl. 
Doc. P. Hudec odpovedal, že Akreditačná komisia je len poradný orgán Vlády SR. Rada vysokých škôl 
sa touto témou zatiaľ nezaoberala. 
Prof. Lukeš na záver zasadnutia poďakoval všetkým prítomným členom AS FCHPT STU, členom 
vedenia FCHPT STU a hosťom za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie. 
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Overovatelia: 

doc. Ing. Miroslav Hutňan, CSc. 

doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD. 

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


