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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 Ďalších podmienok prijatia na štúdium inžinierskych študijných 
programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave (materiál č. 
14-2016). 

6. Prerokovanie Ďalších podmienok prijatia na štúdium inžinierskych študijných programov 
na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave – doplnenie 
konkrétnych údajov pre prijímacie konanie na ak. r. 2017/2018 (materiál č. 15-2016). 

7. Prerokovanie a schválenie Ďalších podmienok prijatia na štúdium doktorandských 
študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave 
(materiál č. 16-2016). 

8. Prerokovanie Ďalších podmienok prijatia na štúdium doktorandských študijných 
programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave – doplnenie 
konkrétnych údajov pre prijímacie konanie na ak. r. 2017/2018 (materiál č. 17-2016). 

9. Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 2 k smernici dekana č. 3/2014 zo dňa 24.03.2015 
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  (materiál č. 18-2016). 

10. Prerokovanie Správy o vzdelávacej činnosti na FCHPT STU za akademický rok 2015/2016 
(materiál č. 19-2016). 

11. Otázky na akademických funkcionárov. 

12. Rôzne. 

13. Záver. 

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

STU. 
 
Ospravedlnení: doc. E. Graczová, doc. P. Hudec, Ing. M. Kaliňák 
 
Neospravedlnení: - 
 
Na zasadnutí bolo prítomných celkom 22 členov. V priebehu zasadnutia sa počet zvýšil na 24. 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 prof. Jelemenského, tajomníčku FCHPT STU Ing. Michalovú a predsedníčku odborovej 
organizácie FCHPT STU doc. Rehákovú. Následne skonštatoval, že nemá informáciu o tom, že by 
niektorý zo senátorov prestal byť členom akademickej obce. 

K bodu 2: 
Predseda AS FCHPT STU, Prof. Lukeš dal hlasovať o schválení overovateľov zápisnice pre toto 
zasadnutie. 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí doc. Dvoranová a Ing. Čirka. 
Hlasovania sa zúčastnilo 22 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 22  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
Prof. Lukeš dal hlasovať o predloženom programe zasadnutia. Nikto z prítomných neuviedol návrh na 
zmenu v programe.  
Hlasovania sa zúčastnilo 23 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 23  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 13. 12. 2016 neboli žiadne termínované uznesenia. 

K bodu 4: 
Prof. Lukeš v rámci tohto bodu informoval prítomných o priebehu ostatných zasadnutí vedenia 
FCHPT STU a kolégia dekana a o hlavných tézach týchto zasadnutí. Zároveň informoval, že materiály 
predložené na dnešné zasadnutie AS FCHPT STU boli prerokované a pripomienkované aj na 
zasadnutiach P-AS FCHPT STU. Následne dal slovo dekanovi FCHPT STU, prof. Šajbidorovi, ktorý 
bližšie vysvetlil, ako prebieha proces výberu nového dodávateľa stravných služieb. 

K bodu 5: 
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 
Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave (materiál č. 14-2016). 
Prof. Šajbidor požiadal prodekanku FCHPT STU, doc. Bakošovú o uvedenie materiálu. Doc. Bakošová 
stručne vysvetlila dôvod vzniku tohto materiálu a oboznámila prítomných s jeho obsahom. 
Prof. Lukeš následne požiadal predsedníčku pedagogickej komisie, doc. Dvoranovú o stanovisko 
komisie k tomuto materiálu. Doc. Dvoranová uviedla, že materiál bol prerokovaný na zasadnutí 
pedagogickej komisie, ktorá navrhuje prijať materiál bez pripomienok. 

Diskusia 
K materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Uznesenie č. 1/5-2016 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje Ďalšie podmienky prijatia na štúdium inžinierskych študijných 
programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave (materiál č. 14-2016). 
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Hlasovania sa zúčastnilo 24 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 24   proti: 0   zdržal sa: 0 

K bodu 6: 
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 
Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave – doplnenie konkrétnych údajov pre 
prijímacie konanie na ak. r. 2017/2018 (materiál č. 15-2016). 
Prof. Šajbidor požiadal prodekanku FCHPT STU, doc. Bakošovú o uvedenie materiálu. Doc. Bakošová 
stručne vysvetlila dôvod vzniku tohto materiálu a oboznámila prítomných s jeho obsahom. 
Prof. Lukeš následne požiadal predsedníčku pedagogickej komisie, doc. Dvoranovú o stanovisko 
komisie k tomuto materiálu. Doc. Dvoranová priblížila priebeh a hlavné tézy rokovania pedagogickej 
komisie. 

Diskusia 
Ing. Švorec sa spýtal, prečo sú iba niektoré študijné programy v anglickom jazyku. 
Doc. Bakošová odpovedala, že to závisí od garantov študijných programov, či dokážu zabezpečiť 
štúdium v cudzom jazyku. 
 
Prof. Lukeš skonštatoval, že AS FCHPT STU prerokoval materiál Ďalšie podmienky prijatia na štúdium 
inžinierskych študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v 
Bratislave – doplnenie konkrétnych údajov pre prijímacie konanie na ak. r. 2017/2018 (materiál č. 15-
2016). 

K bodu 7: 
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 
Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave (materiál č. 16-2016). 
Prof. Šajbidor požiadal prodekanku FCHPT STU, doc. Bakošovú o uvedenie materiálu. Doc. Bakošová 
stručne vysvetlila dôvod vzniku tohto materiálu a oboznámila prítomných s jeho obsahom. 
Prof. Lukeš následne požiadal predsedníčku pedagogickej komisie, doc. Dvoranovú o stanovisko 
komisie k tomuto materiálu. Doc. Dvoranová uviedla, že materiál bol prerokovaný na zasadnutí 
pedagogickej komisie a ozrejmila priebeh diskusie. 

Diskusia 
Doc. Čertík uviedol, že zvýhodnenie vypracovania záverečnej práce vo svetovom jazyku je 
diskriminácia študentov, ktorí sa rozhodnú písať a obhajovať prácu v slovenčine a spýtal sa na 
zloženie skúšobnej komisie v prípade obhajoby v anglickom jazyku. 
Doc. Bakošová odpovedala, že zvýhodnenie je o 1 bod iba ak študent získa známku A, alebo B. 
Zároveň uviedla, že hodnotenie je primerané, pretože v anglickom jazyku je obhajoba náročnejšia. 
Následne dodala, že do komisie môžu byť pozvaní aj odborníci zo zahraničných univerzít. 

Uznesenie č. 2/5-2016 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských 
študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave (materiál č. 
16-2016). 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 24 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 23  proti: 0   zdržal sa: 1 
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K bodu 8: 
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 
Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave – doplnenie konkrétnych údajov pre 
prijímacie konanie na ak. r. 2017/2018 (materiál č. 17-2016). 
Prof. Šajbidor požiadal prodekanku FCHPT STU, doc. Bakošovú o uvedenie materiálu. Doc. Bakošová 
stručne vysvetlila dôvod vzniku tohto materiálu a oboznámila prítomných s jeho obsahom. 
Prof. Lukeš následne požiadal predsedníčku pedagogickej komisie, doc. Dvoranovú o stanovisko 
komisie k tomuto materiálu. Doc. Dvoranová uviedla, že materiál bol prerokovaný na zasadnutí 
pedagogickej komisie a nemala k materiálu pripomienky. 

Diskusia 
K materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 
 
Prof. Lukeš, skonštatoval, že AS FCHPT STU prerokoval materiál Ďalšie podmienky prijatia na štúdium 
doktorandských študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v 
Bratislave – doplnenie konkrétnych údajov pre prijímacie konanie na ak. r. 2017/2018 (materiál č. 17-
2016). 

K bodu 9: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, požiadal dekana FCHPT STU, prof. Šajbidora, aby uviedol 
predkladaný materiál Dodatok č. 2 k smernici dekana č. 3/2014 zo dňa 24.03.2015 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  
(materiál č. 18-2016). 
Prof. Šajbidor požiadal prodekanku FCHPT STU, doc. Bakošovú o uvedenie materiálu. Doc. Bakošová 
stručne vysvetlila dôvod vzniku tohto materiálu a oboznámila prítomných s jeho obsahom. 
Prof. Lukeš následne požiadal predsedníčku pedagogickej komisie, doc. Dvoranovú o stanovisko 
komisie k tomuto materiálu. Doc. Dvoranová uviedla, že materiál bol prerokovaný na zasadnutí 
pedagogickej komisie a skonštatovala, že komisia navrhuje prijať materiál bez pripomienok. 

Diskusia 
K materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Uznesenie č. 3/5-2016 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje Dodatok č. 2 k smernici dekana č. 3/2014 zo dňa 24.03.2015 
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  (materiál č. 18-2016). 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 24 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 24   proti: 0   zdržal sa: 0 

K bodu 10: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, požiadal dekana FCHPT STU, prof. Šajbidora, aby uviedol 
predkladaný materiál Správu o vzdelávacej činnosti na FCHPT STU za akademický rok 2015/2016 
(materiál č. 19-2016). 
Prof. Šajbidor požiadal prodekanku FCHPT STU, doc. Bakošovú o uvedenie materiálu. Doc. Bakošová 
stručne vysvetlila dôvod vzniku tohto materiálu a oboznámila prítomných s jeho obsahom. 
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Prof. Lukeš následne požiadal predsedníčku pedagogickej komisie, doc. Dvoranovú o stanovisko 
komisie k tomuto materiálu. Doc. Dvoranová uviedla, že materiál bol prerokovaný na zasadnutí 
pedagogickej komisie a do materiálu boli zapracované opravy preklepov a doplnené niektoré 
informácie. 

Diskusia 
K materiálu neboli vznesené žiadne pripomienky. 
 
Prof. Lukeš, skonštatoval, že AS FCHPT STU prerokoval materiál Správu o vzdelávacej činnosti na 
FCHPT STU za akademický rok 2015/2016 (materiál č. 19-2016). 

K bodu 11: 
Prof. Lukeš otvoril bod „Otázky na akademických funkcionárov“. 
Doc. Čertík uviedol, že študenti sa sťažujú na nastavenie dataprojektorov mimo plátno a spýtal sa, či 
by ich bolo možné nastaviť. Senátori na mieste overili fungovanie dataprojektorov a skonštatovali, že 
obraz je možné individuálne nastaviť pomocou diaľkového ovládača. 
Doc. Čertík sa spýtal na termín zberu chemického odpadu. 
Ing. Michalová odpovedala, že najprv musí prebehnúť verejné obstarávanie na spracovateľa odpadu 
a očakáva, že v priebehu januára zber prebehne. Zároveň navrhla osobné stretnutie a nájdenie 
možnosti na dočasne uskladnenie odpadu. 
Doc. Čertík uviedol, že v niektorých miestnostiach je príliš zima, alebo teplo a spýtal sa, či je možné 
vyregulovať kúrenie. 
Ing. Michalová odpovedala, že systém je zložitý a pracovníci technicko-prevádzkového oddelenia sa 
snažia vykurovanie regulovať a promptne reagujú na podnety. 
Prof. Milata v súvislosti so skladovaním odpadu na fakulte pripomenul nedávny požiar v budove 
košickej univerzity. 
Bc. Borovjaková sa spýtala na možnosť separovaného odpadu v priestoroch fakulty. 
Ing. Michalová odpovedala, že je plne za separáciu odpadu, ale problém vidí v dohode so 
spoločnosťou OLO, ktorá odmieta odvážať odpad oddelene. 
Doc. Dvoranová navrhla namontovať v chodbe medzi novou a starou budovou svetlá na pohybový 
senzor. Zároveň upozornila na problém s AIS, kedy študenti majú preplnené schránky a nie je možné 
ich kontaktovať. 
Prof. Lukeš odpovedal, že veľké prílohy by sa nemali posielať emailom, ale sa majú ukladať na 
dokumentový server. 
Doc. Lakatoš sa spýtal na dôvod stiahnutia niektorých materiálov, ktoré dekan predložil na toto 
zasadnutie. 
Prof. Šajbidor odpovedal, že došlo pri diskusii s pracovníkmi UM k zmenám a nedokáže naplniť 
pôvodne plánovanú štruktúru.  
Doc. Lakatoš sa spýtal na odpisovú komisiu, ktorá mala byť zriadená podľa prísľubu na ostatnom 
zasadnutí AS FCHPT STU, ale nebola. 
Ing. Michalová odpovedala, že vedenie má problémy so zostavením tejto komisie kvôli odchodu 
zamestnancov z technicko-prevádzkového oddelenia a záujem o tieto pracovné pozície je malý. 
Zároveň dodala, že 17. januára 2017 predloží návrh na obsadenie týchto pracovných miest. 
Senátor Packa sa spýtal, či AS FCHPT STU vydá stanovisko k výberu spoločnosti pre prevádzku výdajne 
stravy na FCHPT STU. 
Prof. Šajbidor odpovedal, že o podmienkach výberu dodávateľa stravovacích služieb bude informovať 
na najbližšom zasadnutí akademického senátu. 
Doc. Lakatoš sa spýtal, či by mohli byť senátorom doručené tieto podklady. 
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Prof. Šajbidor odpovedal, že stanoviská rektorátu STU a právnikov rád predloží senátorom AS FCHPT 
STU a bude rád, ak AS FCHPT STU vydá stanovisko. Zároveň dodal, že očakáva ešte jedno rozhodujúce 
kvalifikované stanovisko. 
Prof. Lukeš skonštatoval, že AS FCHPT STU by mohol v tejto veci prijať uznesenie v januári. 
Ing. Švorec sa spýtal, či už prebieha rekonštrukcia jedálne. 
Prof. Šajbidor odpovedal, že zatiaľ prebieha vypratávanie priestoru. 

K bodu 12: 
Prof. Lukeš otvoril bod „Rôzne“. 
Prof. Šajbidor informoval o blížiacom sa stretnutí vedenia FCHPT STU s akademickou obcou 
a v stručnosti uviedol najdôležitejšie témy tohto stretnutia. Zároveň informoval o pripravovanom 
návrhu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. 
Doc. Reháková uviedla doplňujúce informácie k tomuto návrhu. 

K bodu 13: 
Prof. Lukeš na záver zasadnutia poďakoval prítomným členom AS FCHPT STU, členom vedenia FCHPT 
STU a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. 

Overovatelia: 

doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD. 

Ing. Ľuboš Čirka, PhD. 

 

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


