
 

 

 
D O D A T O K  Č. 2 

 
k Rokovaciemu poriadku Vedeckej rady Fakulty chemickej a potravinárskej technológie 

STU 
 

Rokovací poriadok Vedeckej rady Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU 
v Bratislave účinný od 22. 3. 2011 sa uznesením vedeckej rady Fakulty chemickej a 
potravinárskej technológie STU č 12/3/2016 zo dňa 8. marca 2016 mení v článku 4 ods. 6 
takto: 
 
 
Pôvodné znenie: 

Čl. 4 
Rokovanie Vedeckej rady FCHPT STU 

 
(6) Hlasovanie o návrhu uznesenia, okrem návrhov uznesení vo veciach podľa 

článku 1 ods. 2 písm. f), g), j) a k) Rokovacieho poriadku Vedeckej rady FCHPT STU, je 
verejné. Hlasovanie môže byť tajné, ak o to požiada aspoň jedna tretina prítomných členov 
Vedeckej rady FCHPT STU. Vo veciach podľa článku 1 ods. 2 písm. f), g), j) a k) Rokovacieho 
poriadku Vedeckej rady FCHPT STU sa vedecká rada fakulty uznáša vždy tajným 
hlasovaním. Ak Vedecká rada FCHPT STU rozhodne o zastavení habilitačného alebo 
vymenúvacieho konania, toto rozhodnutie s odôvodnením oznámi dekan uchádzačovi. 
 
 

Nové znenie: 
Čl. 4 

Rokovanie Vedeckej rady FCHPT STU 
 

(6) Hlasovanie o návrhu uznesenia, okrem návrhov uznesení vo veciach podľa 
článku 1 ods. 2 písm. f), g), j) a k) Rokovacieho poriadku Vedeckej rady FCHPT STU, je 
verejné. Hlasovanie môže byť tajné, ak o to požiada aspoň jedna tretina prítomných členov 
Vedeckej rady FCHPT STU. Vo veciach podľa článku 1 ods. 2 písm. f), g), j) a k) Rokovacieho 
poriadku Vedeckej rady FCHPT STU sa vedecká rada fakulty uznáša vždy tajným 
hlasovaním. Ak Vedecká rada FCHPT STU návrh na udelenie titulu docent alebo návrh na 
vymenovanie za profesora neschváli, jej predseda písomne oznámi toto rozhodnutie 
s odôvodnením uchádzačovi do 30 dní od rozhodnutia Vedeckej rady FCHPT STU. Lehota na 
opätovné podanie žiadosti o získanie titulu docenta alebo žiadosti o vymenovanie za 
profesora sa upravuje na 2 roky od rozhodnutia Vedeckej rady FCHPT STU. 
 

Tento Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Vedeckej rady Fakulty chemickej a 
potravinárskej technológie STU v Bratislave nadobúda účinnosť 9. marca 2016. 
 
 
V Bratislave 8. 3. 2016     prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc. 
         dekan FCHPT STU 


