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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 Organizačného poriadku FCHPT STU v Bratislave (mat. č. 108-
2015). 

6. Prerokovanie a schválenie Návrhu na obsadenie systematizovaných miest FCHPT STU v 
Bratislave (mat. č. 109-2015). 

7. Prerokovanie a schválenie Ďalších podmienok prijatia na štúdium inžinierskych študijných 
programov na FCHPT STU v Bratislave (mat. č. 110-2015). 

8. Prerokovanie a schválenie Ďalších podmienok prijatia na štúdium inžinierskych študijných 
programov na FCHPT STU v Bratislave – doplnenie konkrétnych údajov pre prijímacie 
konanie na ak. r. 2016/2017 (mat. č. 111-2015). 

9. Prerokovanie a schválenie Ďalších podmienok prijatia na štúdium doktorandských 
študijných programov na FCHPT STU v Bratislave (mat. č. 112-2015). 

10. Prerokovanie a schválenie Prerokovanie a schválenie Ďalších podmienok prijatia na 
štúdium doktorandských študijných programov na FCHPT STU v Bratislave – doplnenie 
konkrétnych údajov pre prijímacie konanie na ak. r. 2016/2017 (mat. č. 113-2015). 

11. Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 1 k smernici dekana č. 3/2015 zo dňa 24.05.2015 - 
Pravidlá určenia plánovaného počtu prijatých uchádzačov a počtu prijatých uchádzačov na 
študijné programy tretieho stupňa v dennej forme štúdia na školiace pracovisko FCHPT 
financovaných z dotácie MŠ VVŠ SR (mat. č. 114-2015). 

12. Prerokovanie a schválenie Správy o vzdelávacej činnosti na FCHPT STU v Bratislave v 
akademickom roku 2014/2015 (mat. č. 115-2015). 

13. Otázky na akademických funkcionárov. 

14. Prerokovanie a schválenie Zásad volieb členov zamestnaneckej časti Akademického senátu 
FCHPT STU v Bratislave (mat. č. 116-2015). 

15. Prerokovanie a schválenie Zásad volieb členov študentskej časti Akademického senátu 
FCHPT STU v Bratislave (mat. č. 117-2015). 

16. Prerokovanie a schválenie Volebnej komisie a harmonogramu volieb členov 
zamestnaneckej časti AS FCHPT STU pre funkčné obdobie 2016-2020  (mat. č. 118-2015). 

17. Prerokovanie a schválenie Volebnej komisie a harmonogramu volieb členov študentskej 
časti AS FCHPT STU pre funkčné obdobie 2016-2020 (mat. č. 119-2015). 

18. Rôzne. 

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

 
Ospravedlnení: Ing. Smrčková, doc. Špánik, Ing. Švorec, Ing. Hrdlička, Ing. Kecskés 
 
Neospravedlnení: - 
 
Na zasadnutí bolo prítomných 25 členov. Počas zasadnutia sa počet prítomných znížil na 21. 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, tajomníčku FCHPT STU Ing. Michalovú 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. Lakatoš a doc. Sekretár a senátorka Borovjaková. 
Hlasovania sa zúčastnilo 25 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 23  proti: 0  zdržali sa: 2 
 
Program bol schválený so zmenami. Prof. Lukeš navrhol zaradiť pôvodný bod 17. Otázky na 
akademických funkcionárov pred pôvodný bod 13. Prerokovanie a schválenie Zásad volieb členov 
zamestnaneckej časti Akademického senátu FCHPT STU v Bratislave (mat. č. 116-2015). Nikto 
z prítomných členov AS FCHPT STU neuviedol iný návrh. 
Hlasovania sa zúčastnilo 25 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 25  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 k dnešnému dňu je jedno terminované uznesenie z 21.04.2015 
(uznesenie č. 2/17-2015), ktoré zaviazalo dekana FCHPT STU, prof. Šajbidora k vypracovania projektu 
sfunkčnenia digestorov v starej budove. Ďalej uviedol, že digestory sú už sfunkčnené. Prof. Šajbidor 
poprosil tajomníčku FCHPT STU Ing. Michalovú, aby informovala prítomných o plnení tohto 
uznesenia. Ing. Michalová skonštatovala, že bolo sfunkčnených celkom 37 digestorov v starej budove, 
boli spustené 2 nové elektrické rozvádzače vrátane natiahnutia novej kabeláže. Režim chodu 
digestorov v jednotlivých miestnostiach a špecifické potreby jednotlivých laboratórií boli 
konzultované na poradách tajomníkov. Z dôvodu finančnej náročnosti sú digestory ovládané 
centrálne počas prevádzkovej doby od 06.00 hod. do 19.00 hod. Individuálne ovládanie digestorov 
bude riešene v budúcnosti v rámci finančných možností fakulty. K plneniu uznesenia neboli od 
prítomných vznesené žiadne otázky ani pripomienky. 

K bodu 4: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, informoval prítomných o ostatnom zasadnutí Vedeckej rady 
FCHPT STU dňa 13.10.2015, zasadnutí vedenia FCHPT STU dňa 10.11.2015, zasadnutí AS FCHPT STU 
a najdôležitejších bodoch týchto zasadnutí. Dekan FCHPT STU, prof. Šajbidor v rámci tohto bodu 
informoval, že na viacerých zasadnutiach vedenia FCHPT STU sa diskutoval organizačný poriadok 
a zmeny súvisiace s organizačnými zmenami fakulty. 
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K bodu 5: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, požiadal dekana FCHPT STU, prof. Šajbidora, aby stručne 
uviedol materiál Organizačný poriadok FCHPT STU v Bratislave (mat. č. 108-2015). 
Prof. Šajbidor vysvetlil dôvod vzniku tohto materiálu a oboznámil prítomných s jeho obsahom. 
Predseda legislatívnej komisie AS FCHPT STU, doc. Lakatoš, uviedol, že legislatívna komisia AS FCHPT 
STU prerokovala a navrhuje schváliť uvedený materiál bez pripomienok. 

Diskusia 
Prof. Ivan Hudec mal pripomienku k názvu jedného z oddelení Ústavu prírodných a syntetických 
polymérov. Uviedol, že správne by malo byť „oddelenie technológií spracovania polymérov“, alebo 
„oddelenie spracovania polymérov“ namiesto „oddelenie technológie spracovania polymérov“ 
a v nadväznosti na to by sa mal upraviť aj anglický názov. Prítomní sa dohodli na slovenskom názve 
„oddelenie spracovania polymérov“ a na anglickom názve „Department of Polymer Processing“. Prof. 
Šajbidor s návrhom súhlasil. 
Prof. Šajbidor poprosil Mgr. Horákovú, aby potvrdila správnosť anglických názvov oddelení. Mgr. 
Horáková navrhla anglický názov „Department of Physical Education and Sports“ pre oddelenie 
telesnej výchovy a športu a „Teaching and Training Centre in Vyhne“ pre učebno-výcvikové centrum 
vo Vyhniach. Prof. Šajbidor s návrhmi súhlasil. 
Doc. Čertík sa spýtal, aká skratka sa bude používať pre STU v anglickej verzii. Prof. Šajbidor 
odpovedal, že v anglických verziách zostávajú slovenské skratky. 
Doc. Lakatoš uviedol, že v prílohe 1, v bode i) tohto materiálu by malo byť veľké začiatočné písmeno 
v slove „Chemistry“ v anglickom názve Ústavu. Prof. Šajbidor so zmenou súhlasil. 

Uznesenie č. 1/20-2015 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje Organizačný poriadok FCHPT STU v Bratislave (mat. č. 108-
2015) bez pripomienok. 
Hlasovania sa zúčastnilo 25 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 25   proti: 0  zdržal sa: 0 

K bodu 6: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, požiadal dekana FCHPT STU, prof. Šajbidora, aby uviedol 
predkladaný materiál Návrhu na obsadenie systematizovaných miest FCHPT STU v Bratislave (mat. č. 
109-2015). 
Prof. Šajbidor stručne vysvetlil dôvod vzniku tohto materiálu a oboznámil prítomných s jeho 
obsahom. 
Predseda legislatívnej komisie AS FCHPT STU, doc. Lakatoš, uviedol, že legislatívna komisia AS FCHPT 
STU prerokovala a navrhuje schváliť uvedený materiál bez pripomienok. 

Diskusia 
Doc. Čertík sa opýtal, ako ovplyvnia personálne zmeny rozpočet fakulty. 
Prof. Šajbidor uviedol, že rozpočet je nezávislý od tabuľky v tomto materiáli. 

Uznesenie č. 2/20-2015 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje Návrh na obsadenie systematizovaných miest FCHPT STU v 
Bratislave (mat. č. 109-2015) bez pripomienok. 
Hlasovania sa zúčastnilo 25 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 25   proti: 0  zdržal sa: 0 
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K bodu 7: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, požiadal dekana FCHPT STU, prof. Šajbidora, aby uviedol 
predkladaný materiál Ďalšie podmienky prijatia na štúdium inžinierskych študijných programov na 
FCHPT STU v Bratislave (mat. č. 110-2015). 
Prof. Šajbidor poveril doc. Bakošovú, aby uviedla predkladaný materiál. 
Doc. Bakošová stručne vysvetlila dôvod vzniku tohto materiálu a oboznámila prítomných s jeho 
obsahom. 
Predsedkyňa pedagogickej komisie AS FCHPT STU, doc. Hybenová, uviedla, že pedagogická komisia 
AS FCHPT STU prerokovala uvedený materiál a nikto z členov komisie nemal k materiálu pripomienky. 

Diskusia 
Nikto z prítomných nemal k materiálu pripomienky. 

Uznesenie č. 3/20-2015 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje Ďalšie podmienky prijatia na štúdium inžinierskych študijných 
programov na FCHPT STU v Bratislave (mat. č. 110-2015) bez pripomienok. 
Hlasovania sa zúčastnilo 25 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 25   proti: 0  zdržal sa: 0 

K bodu 8: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, požiadal dekana FCHPT STU, prof. Šajbidora, aby uviedol 
predkladaný materiál Ďalšie podmienky prijatia na štúdium inžinierskych študijných programov na 
FCHPT STU v Bratislave – doplnenie konkrétnych údajov pre prijímacie konanie na ak. r. 2016/2017 
(mat. č. 111-2015). 
Prof. Šajbidor poveril doc. Bakošovú, aby uviedla predkladaný materiál. 
Doc. Bakošová stručne vysvetlila dôvod vzniku tohto materiálu a oboznámila prítomných s jeho 
obsahom. 
Predsedkyňa pedagogickej komisie AS FCHPT STU, doc. Hybenová, uviedla, že pedagogická komisia 
AS FCHPT STU prerokovala uvedený materiál a nikto z členov komisie nemal k materiálu pripomienky. 

Diskusia 
Nikto z prítomných nemal k materiálu pripomienky. 

Uznesenie č. 4/20-2015 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje Ďalšie podmienky prijatia na štúdium inžinierskych študijných 
programov na FCHPT STU v Bratislave – doplnenie konkrétnych údajov pre prijímacie konanie na ak. r. 
2016/2017 (mat. č. 111-2015) bez pripomienok. 
Hlasovania sa zúčastnilo 25 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 25   proti: 0  zdržal sa: 0 

K bodu 9: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, požiadal dekana FCHPT STU, prof. Šajbidora, aby uviedol 
predkladaný materiál Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na 
FCHPT STU v Bratislave (mat. č. 112-2015). 
Prof. Šajbidor poveril doc. Bakošovú, aby uviedla predkladaný materiál. 
Doc. Bakošová stručne vysvetlila dôvod vzniku tohto materiálu a oboznámila prítomných s jeho 
obsahom. 
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Predsedkyňa pedagogickej komisie AS FCHPT STU, doc. Hybenová, uviedla, že pedagogická komisia 
AS FCHPT STU prerokovala uvedený materiál a nikto z členov komisie nemal k materiálu pripomienky. 

Diskusia 
Nikto z prítomných nemal k materiálu pripomienky. 

Uznesenie č. 5/20-2015 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských 
študijných programov na FCHPT STU v Bratislave (mat. č. 112-2015) bez pripomienok. 
Hlasovania sa zúčastnilo 25 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 25   proti: 0  zdržal sa: 0 

K bodu 10: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, požiadal dekana FCHPT STU, prof. Šajbidora, aby uviedol 
predkladaný materiál Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na 
FCHPT STU v Bratislave – doplnenie konkrétnych údajov pre prijímacie konanie na ak. r. 2016/2017 
(mat. č. 113-2015). 
Prof. Šajbidor poveril doc. Bakošovú, aby uviedla predkladaný materiál. 
Doc. Bakošová stručne vysvetlila dôvod vzniku tohto materiálu a oboznámila prítomných s jeho 
obsahom. 
Predsedkyňa pedagogickej komisie AS FCHPT STU, doc. Hybenová, uviedla, že pedagogická komisia 
AS FCHPT STU prerokovala uvedený materiál a nikto z členov komisie nemal k materiálu pripomienky. 

Diskusia 
Doc. Čertík sa spýtal, prečo je počet externých študentov limitovaný. 
Doc. Bakošová uviedla, že uverejnenie plánovaného počtu prijatých uchádzačov je zákonná 
povinnosť. Počet študentov dennej formy štúdia je limitovaný rozpočtom. V externej forme možno 
prijať aj viac uchádzačov, ako je plánovaný počet. 

Uznesenie č. 6/20-2015 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských 
študijných programov na FCHPT STU v Bratislave – doplnenie konkrétnych údajov pre prijímacie 
konanie na ak. r. 2016/2017 (mat. č. 113-2015) bez pripomienok. 
Hlasovania sa zúčastnilo 25 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 25   proti: 0  zdržal sa: 0 

K bodu 11: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, požiadal dekana FCHPT STU, prof. Šajbidora, aby uviedol 
predkladaný materiál Dodatok č. 1 k smernici dekana č. 3/2015 zo dňa 24.05.2015 - Pravidlá určenia 
plánovaného počtu prijatých uchádzačov a počtu prijatých uchádzačov na študijné programy tretieho 
stupňa v dennej forme štúdia na školiace pracovisko FCHPT financovaných z dotácie MŠ VVŠ SR (mat. 
č. 114-2015). 
Prof. Šajbidor poveril doc. Bakošovú, aby uviedla predkladaný materiál. 
Doc. Bakošová stručne vysvetlila dôvod vzniku tohto materiálu a oboznámila prítomných s jeho 
obsahom. 
Predsedkyňa pedagogickej komisie AS FCHPT STU, doc. Hybenová, v mene pedagogickej komisie AS 
FCHPT STU položila doc. Bakošovej otázku, či je potrebné nanovo schvaľovať školiteľov. 
Doc. Bakošová uviedla, že nanovo sa budú vytvárať odborové komisie. Schváliť treba len nových 
školitelov. 

Diskusia 
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Doc. Ujhelyiová upozornila na nesprávny názov Ústavu prírodných a syntetických polymérov 
v materiáli. Prítomní upozornili na chybu v názve Ústavu chemického a biochemického inžinierstva. 
Doc. Bakošová sa ospravedlnila a názvy opravila. 
Doc. Liptaj skonštatoval, že centrálne laboratória FCHPT STU nemajú študijný program, ale podieľajú 
sa na výučbe v rámci fyzikálnej a analytickej chémie. 
Doc. Bakošová uviedla, že nie je možné započítať výkony k dvom študijným programom, preto bolo 
dohodnuté, že budú zarátané v prospech analytickej chémie. 

Uznesenie č. 7/20-2015 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje Dodatok č. 1 k smernici dekana č. 3/2015 zo dňa 24.05.2015 - 
Pravidlá určenia plánovaného počtu prijatých uchádzačov a počtu prijatých uchádzačov na študijné 
programy tretieho stupňa v dennej forme štúdia na školiace pracovisko FCHPT financovaných z 
dotácie MŠ VVŠ SR (mat. č. 114-2015) bez pripomienok. 
Hlasovania sa zúčastnilo 25 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 25   proti: 0  zdržal sa: 0 

K bodu 12: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, požiadal dekana FCHPT STU, prof. Šajbidora, aby uviedol 
predkladaný materiál Správy o vzdelávacej činnosti na FCHPT STU v Bratislave v akademickom roku 
2014/2015 (mat. č. 115-2015). 
Prof. Šajbidor poveril doc. Bakošovú, aby uviedla predkladaný materiál. 
Doc. Bakošová stručne vysvetlila dôvod vzniku tohto materiálu a oboznámila prítomných s jeho 
obsahom. 
Predsedkyňa pedagogickej komisie AS FCHPT STU, doc. Hybenová, skonštatovala, že pedagogická 
komisia AS FCHPT STU prerokovala uvedený materiál a nikto z členov komisie nemal k materiálu 
pripomienky. 

Diskusia 
Senátor Packa sa spýtal, aké dôsledky sú vyvodené z hodnotenia vyučujúcich v anonymných 
anketách. 
Doc. Bakošová uviedla, že študenti najviac vyčítajú vyučujúcim, že sú arogantní, alebo zosmiešňujú 
študentov. Študenti tiež často kritizujú používanie zastaranej výpočtovej techniky. Konkrétne čísla 
hodnotenia vyučujúcich majú k dispozícii riaditelia Ústavov a vykonanie opatrení je v ich kompetencii. 
Zároveň skonštatovala, že legislatívne možnosti sú v tomto smere obmedzené, pretože legislatíva 
chráni zamestnanca. 
Senátor Packa vo svojom krátkom príspevku kritizoval nepripravenosť nemenovaných 
prednášajúcich, ktorí len čítajú text napísaný v prezentácii. 
Doc. Bakošová skonštatovala, že takúto pripomienku v anketách nenašla. 

Uznesenie č. 8/20-2015 
AS FCHPT STU prerokoval Správu o vzdelávacej činnosti na FCHPT STU v Bratislave v akademickom 
roku 2014/2015 (mat. č. 115-2015). 

K bodu 13: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, otvoril bod „Otázky na akademických funkcionárov“. 
Doc. Čertík sa spýtal, na kedy je naplánovaná likvidácia organických chemikálií. 
Prof. Šajbidor odpovedal, že likvidácia sa uskutočňuje každý rok začiatkom decembra. Termín bude 
dodržaný aj tento rok a dodal, že Ing. Michalová bude o likvidácii včas informovať. Na záver 
upozornil, že odpad musí byť pred likvidáciou pripravený a zatriedený do príslušných kategórií. Ing. 
Michalová dodala, že likvidácia chemikálií v prvom polroku neprebehla z bezpečnostných dôvodov 
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kvôli rekonštrukcii novej budovy a v prípade nehody by bol sťažený prístup do budovy. Ďalej dodala, 
že firma LECOL, ktorá doteraz zabezpečovala likvidáciu z dôvodu technických problémov zamietla 
likvidáciu. 
Doc. Čertík sa spýtal, kedy bude likvidácia laboratórneho sklenených obalov. 
Ing. Michalová odpovedala, že likvidácia skla bude prebiehať rovnako ako v minulých rokoch. Na 
záver poprosila, aby ju v prípade akýchkoľvek prevádzkových problémov kontaktovali. 
Doc. Čertík uviedol, že v budovách fakulty je slabý signál bezdrôtových sietí a fakultná sieť Eduroam 
je z mnohých miestností nedostupná. 
Ing. Šajbidor odpovedal, že inštaláciou novej fasády sa zhoršilo šírenie bezdrôtových sietí vo vnútri 
novej budovy. Následne uviedol, že požiadal Ing. Dziváka o vykonanie meraní a vyriešenie tohto 
problému. 
Doc. Čertík sa ďalej pýtal, ako sa plánuje riešiť Eduroam v starej budove a v knižnici, kde nie je dosah 
tejto siete. 
Ing. Šajbidor odpovedal, že nemá informáciu o tomto probléme v knižnici. Následne dodal, že v starej 
budove je vyčerpaná kapacita sieťových switchov a bude sa musieť investovať do tejto infraštruktúry. 
Ďalej uviedol, že sa plánuje kompletné vybavenie 6. poschodia. Na záver skonštatoval, že sa zakúpia 
a nainštalujú bezdrôtové prístupové body tak, aby fakultná bezdrôtová sieť fungovala na celej 
fakulte. 
Senátor Šimášek sa spýtal, aké kritéria sa budú zohľadňovať pri udeľovaní červeného diplomu, ak sa 
novou akreditáciou zmenili predmety a študijné programy. 
Doc. Bakošová odpovedala, že všetky predmety z minulosti sa uznajú s udelenými známkami 
a s novými kreditmi. Zároveň uviedla, že software na spracovanie týchto dát v AIS ešte nie je 
doladený a pracuje sa na ňom. Študentov ubezpečila, že nová akreditácia určite nikoho nepripraví 
o červený diplom. 
Doc. Čertík sa spýtal, či sa plánuje zaviesť nový jednotný ekonomický software v rámci ministerstva 
školstva. 
Prof. Šajbidor odpovedal, že zatiaľ vo vedení STU, ani v kolégiu rektora STU nebola táto informácia 
podaná. 
Doc. Dvoranová sa spýtala, či sa nedá zmeniť systém hesiel v AIS, pričom uviedla, že je nepraktické 
meniť heslo každých 6 mesiacov a uviedla niekoľko dôvodov. 
Prof. Šajbidor odpovedal, že takéto riešenie je zavedené z bezpečnostných dôvodov. Ďalej uviedol, že 
sa spýta kompetentných pracovníkov, či existujú iné riešenia. 
Doc. Hudec uviedol, že Rada vysokých škôl (RVŠ) prijala informácie o metodike dotácií zo štátneho 
rozpočtu a informoval prítomných o jej najdôležitejších bodoch. 
Prof. Šajbidor vo svojom krátkom príspevku zhodnotil dopad týchto zmien na STU a FCHPT STU. 
Doc. Bakošová uviedla, že začiatkom decembra sa budú študentom vyplácať prospechové štipendia. 
Prof. Šajbidor skonštatoval, že hospodárenie fakulty umožnilo vyplatenie odmien v decembrovej 
mzde. Ďalej uviedol, že FCHPT STU prijala minulý týždeň rozhodnutie ministra školstva o priznaní 
akreditačných práv. Na záver svojho príspevku poďakoval za schválenie všetkých predložených 
materiálov na AS FCHPT STU. 

K bodu 14: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, uviedol predkladaný materiál Zásady volieb členov 
zamestnaneckej časti Akademického senátu FCHPT STU v Bratislave (mat. č. 116-2015). 
Prof. Lukeš stručne vysvetlil dôvod vzniku tohto materiálu. Ďalej uviedol, že sú možné 2 alternatívy 
rozdelenia počtu členov AS FCHPT STU medzi organizačné jednotky. Alternatíva č. 1 uvažuje jedného 
člena AS FCHPT STU spoločne za oddelenie telesnej výchovy a športu, oddelenie jazykov a centrálne 
laboratória. V alternatíve č. 2 má každé z týchto oddelení jedného zástupcu. Predseda legislatívnej 
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komisie AS FCHPT STU informoval, že komisia prerokovala tieto alternatívy a rozhodla sa pre 
alternatívu č. 2 a uviedol niekoľko dôvodov. 

Diskusia 
Doc. Horáková skonštatovala, že si nevie predstaviť fungovanie a tok informácii od jedného 
spoločného senátora za všetky tri oddelenia. 
Doc. Liptaj dodal, že každé oddelenie má v AS FCHPT STU svoje záujmy. 
Prof. Čeppan skonštatoval, že je za alternatívu č. 1, pretože senátori zastupujú hlavne akademickú 
obec a nie oddelenia. V alternatíve č. 2 by bolo málo členov akademickej obce zastupovaných veľkým 
počtom senátorov. 
Doc. Ujhelyiová uviedla, že Ústav prírodných a syntetických polymérov má až štyri oddelenia, ale len 
2 zástupcov v AS FCHPT STU. 
Doc. Čertík zdôraznil, že zasadnutia AS FCHPT STU sú verejné a otvorené aj pre hostí a zasadnutí sa 
tak môžu zúčastniť aj členovia oddelení, ktorí nie sú senátormi. 
Doc. Hudec skonštatoval, že senátor by mal informovať o dianí na AS FCHPT STU každého vedúceho 
oddelenia, ktoré zastupuje. 
Doc. Lakatoš navrhol dať hlasovať o alternatíve č. 2. 
 
Prof. Lukeš dal hlasovať o alternatíve č. 2. 
Hlasovania sa zúčastnilo 23 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 8  proti: 13  zdržal sa: 2 
 
Prof. Lukeš dal hlasovať o alternatíve č. 1. 
Hlasovania sa zúčastnilo 23 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 14  proti: 5  zdržal sa: 4 
 
Prof. Lukeš dal hlasovať o počte členov študentskej časti AS FCHPT STU. Navrhovaný počet študentov 
je 7 za volebný obvod bakalárskeho a inžinierskeho štúdia a 2 za volebný obvod doktorandského 
štúdia. 
Hlasovania sa zúčastnilo 23 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 13  proti: 6  zdržal sa: 4 
 
Prof. Lukeš požiadal predsedu legislatívnej komisie doc. Lakatoša, aby uviedol najdôležitejšie body 
predkladaného materiálu. 
 
Prof. Lukeš dal hlasovať o čl. 8 bod 2 v znení: „Volič má právo upraviť hlasovací lístok pre každú 
organizačnú jednotku samostatne preškrtnutím mien ľubovoľného počtu kandidátov, s voľbou ktorých 
nesúhlasí, a zakrúžkovaním poradového čísla pred menom najviac 2 kandidátov, ktorým dáva svoj 
preferenčný hlas. Inak upravený hlasovací lístok, pre každú organizačnú jednotku samostatne, je 
neplatný.“ 
Hlasovania sa zúčastnilo 23 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 13  proti: 4  zdržal sa: 5 
 
Prof. Lukeš dal hlasovať o čl. 9 bod 5 v znení: „Počet členov zamestnaneckej časti AS FCHPT STU je 
definovaný za každú organizačnú jednotku v priloženej tabuľke č. 1. Ostatní zvolení kandidáti sú v 
príslušnom poradí náhradníkmi členov zamestnaneckej časti AS FCHPT za každú organizačnú 
jednotku. Podľa §26, ods. 4 úplného znenia Zákona o vysokých školách je volebné obdobie člena AS 
FCHPT najviac 4-ročné. Funkčné obdobie náhradníka, ktorý nastúpi do AS FCHPT za člena AS FCHPT, 
ktorého členstvo zaniklo pred skončením jeho funkčného obdobia z dôvodov vymenovaných v §26 
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(ods. 6 písm. b), c) a h) až j)) zákona, trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému členstvo 
zaniklo.“ 
Hlasovania sa zúčastnilo 22 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 20  proti: 0  zdržal sa: 2 
 

Uznesenie č. 9/20-2015 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje Zásady volieb členov zamestnaneckej časti Akademického 
senátu FCHPT STU v Bratislave (mat. č. 116-2015). 
Hlasovania sa zúčastnilo 22 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 21   proti: 0   zdržal sa: 1 

K bodu 15: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, požiadal podpredsedníčku AS FCHPT STU za študentskú časť, 
senátorku Borovjakovú, aby uviedla predkladaný materiál Zásad volieb členov študentskej časti 
Akademického senátu FCHPT STU v Bratislave (mat. č. 117-2015). 

Diskusia 
K predkladanému materiálu nemal nikto z prítomných žiadne otázky ani pripomienky. 

Uznesenie č. 10/20-2015 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje Zásad volieb členov študentskej časti Akademického senátu 
FCHPT STU v Bratislave (mat. č. 117-2015). 
Hlasovania sa zúčastnilo 21 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 21   proti: 0   zdržal sa: 0 

K bodu 16: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, uviedol predkladaný materiál Volebnú komisiu a harmonogram 
volieb členov zamestnaneckej časti AS FCHPT STU pre funkčné obdobie 2016-2020  (mat. č. 118-2015). 

Diskusia 
K predkladanému materiálu nemal nikto z prítomných žiadne otázky ani pripomienky. 

Uznesenie č. 11/20-2015 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje Volebnú komisiu a harmonogram volieb členov zamestnaneckej 
časti AS FCHPT STU pre funkčné obdobie 2016-2020  (mat. č. 118-2015). 
Hlasovania sa zúčastnilo 22 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 22   proti: 0   zdržal sa: 0 

K bodu 17: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, požiadal podpredsedníčku AS FCHPT STU za študentskú časť, 
senátorku Borovjakovú, aby uviedla predkladaný materiál Volebnej komisie a harmonogramu volieb 
členov študentskej časti AS FCHPT STU pre funkčné obdobie 2016-2020  (mat. č. 119-2015). 

Diskusia 
K predkladanému materiálu nemal nikto z prítomných žiadne otázky ani pripomienky. 

Uznesenie č. 12/20-2015 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje Volebnej komisie a harmonogramu volieb členov študentskej 
časti AS FCHPT STU pre funkčné obdobie 2016-2020  (mat. č. 119-2015). 
Hlasovania sa zúčastnilo 22 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 22   proti: 0   zdržal sa: 0 
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K bodu 17: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, otvoril bod „Rôzne“. 
V rámci tohto bodu nemal nikto z prítomných žiadne otázky ani pripomienky. 

K bodu 18: 
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. 

Overovatelia: 

Veronika Borovjaková 

doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD. 

doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD. 

 

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


