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Zápisnica č. 3 
z mimoriadneho zasadnutia AS FCHPT STU d ňa 6.5.2008 

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

AS FCHPT 
Ospravedlnení: 6 (doc. Ing. Čertík Milan, PhD., doc. Ing. Hutňan Miroslav, PhD., Ing. 
Hybenová Eva, PhD., Ing. Smrčková Eva, PhD., Jurčo, Milan, Ing. Ševčík Peter) 
Neospravedlnení : - 
Na rokovaní bolo prítomných 24 členov, senát bol uznášaniaschopný. 
Program: 
 

1. Otvorenie, prezencia 
2. Schválenie programu a overovateľov zápisnice 
3. Návrh nového študijného programu na FCHPT STU (mat. č. 5) 
4. Rôzne 
5. Záver 

 

K bodu 1/ 
Zasadnutie otvoril a viedol predseda AS FCHPT doc. Gatial. Úvodom privítal všetkých 
prítomných členov AS a hostí na zasadnutí AS FCHPT  

K bodu 2/ 
Program mimoriadneho zasadnutia AS FCHPT bol schválený bez zmeny. 
Hlasovanie:  za: 24   proti: 0         zdržal sa : 0 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. a doc. Ing. Ernest 
Beinrohr, PhD. 
Hlasovanie:  za: 24   proti: 0         zdržal sa: 0 
 
K bodu 3/ 
P. prodekan Kovařík predstavil koncepciu nového študijného programu pre prvý stupeň 
vysokoškolského štúdia, ktorú predložil dekan FCHPT STU prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc. 
Vysvetlil prítomným, že tento program sa zameriava na bakalárske štúdium typu 5B, teda 
štúdium zamerané na praktické zručnosti, pri ktorom nie je predpoklad ďalšieho štúdia. 
Študijný program „Výživa, kozmetika a ochrana zdravia“ má byť zameraný na prax 
a predmety praktického uplatnenia a aby bol akreditovateľný musí vychádzať z existujúceho 
študijného odboru, ktorým v tomto prípade je Potravinárstvo. Podmienkami na jeho 
vytvorenie boli atraktivita, menšia náročnosť a uplatniteľnosť. Predpokladá sa, že pomôže 
zväčšiť študentskú základňu fakulty. Absolventi tohto bakalárskeho študijného programu sa 
budú môcť prihlásiť na inžinierske štúdium, budú však musieť prejsť prijímacím konaním 
a budú si musieť doplniť vedomosti z vyžadovaných predmetov, ktoré nie sú zahrnuté 
v tomto študijnom programe. 
Pedagogická komisia AS FCHPT vypracovala pripomienky k tomuto študijnému programu, 
najdôležitejšia sa týka pokračovania štúdia v druhom stupni vysokoškolského vzdelania 
a prijímacích skúšok na tento stupeň. P. prodekan Kovařík odpovedal, že študenti tohto 
študijného programu budú povinní na základe rozhodnutia dekana skladať prijímacie skúšky. 
Diskusia: 
Predseda AS FCHPT doc. Gatial navrhol, aby sa hostia tohto mimoriadneho zasadnutia AS 
FCHPT, doc. Dvoran, doc. Hojerová a sl. Petková, mohli vyjadriť k navrhovanému programu 
v diskusii. 
P. prodekan Kovařík vysvetlil ďalší postup pri schvaľovaní nového bakalárskeho študijného 
programu a oznámil, že bude vyhotovený akreditačný spis, ktorý bude verejne prístupný. 



 - 2 - 

Doc. Bobrík sa informoval ohľadom predmetu Telesná výchova, ktorý v pripravovanom 
študijnom programe nie je zakomponovaný. P. prodekan Kovařík odpovedal, že tak ako aj pri 
ostatných bakalárskych študijných programoch budú predmety Telesná výchova a Jazyk nad 
rámec programu. 
Doc. Hojerová, ako jedna z kolektívu tvorcov nového programu vysvetlila, že cieľom bolo 
vytvoriť študijný program, ktorý by bol populárny a atraktívny pre študentov. Kladne tiež 
reagovala na návrhy pedagogickej komisie ohľadom presunu či hodinovej výmery niektorých 
predmetov a ich názvov. 
Doc. Hudec pripomenul, že je nutné, aby nielen v akreditačnom spise, ale aj v styku so 
študentami a záujemcami o štúdium bolo zdôraznené, že tento študijný program nepokračuje 
automaticky štúdiom v druhom stupni vysokoškolského štúdia. 
Doc. Híveš sa opýtal, či pridelené finančné prostriedky na jedného študenta sú rovnaké pri 
všetkých typoch bakalárskeho štúdia. 
Doc. Kovařík potvrdil, že Ministerstvo školstva SR nerozlišuje medzi bakalárskymi študijnými 
programami. 
Doc. Štolcová upozornila na dôležitosť koordinácie a komunikácie medzi garantmi 
jednotlivých predmetov v pripravovanom študijnom programe. 
Doc. Lukeš sa zaujímal o plány na vytvorenie takýchto študijných programoch aj v rámci 
iných študijných odborov. P. prodekan Kovařík sa vyjadril, že takýto plán zatiaľ nie je. 
Sl. Petková sa zaujímala o možnosti a pravidlá postupu z pripravovaného bakalárskeho 
študijného programu na inžiniersky študijný program. 
P. Ház zo zoskupenia študentov nastolil otázku prestupu z tohto bakalárskeho programu do 
bakalárskeho programu 5A. P. prodekan Kovařík odpovedal, že prestup je možný len v rámci 
študijného odboru, nie je možné prestúpiť na iný študijný odbor. 
Doc. Baláža zaujímalo, koľko študentov bakalárskeho štúdia sa rozhodne v inžinierskom 
štúdiu nepokračovať. P. prodekan Kovařík neuviedol presné čísla, ale len fakt, že tento počet 
je veľmi malý. 
Ing. Dudášová sa pýtala, pre absolventov ktorých stredných škôl je študijný program 
pripravovaný. P. prodekan Kovařík odpovedal, že pre absolventov stredných odborných škôl. 
P. Tinák sa zaujímal o formu propagácie nového študijného programu. Doc. Kovařík 
odpovedal, že hlavným spôsobom propagácie je internetová stránka fakulty. 
 
Uznesenie č. 1/3 
AS FCHPT prerokoval a berie na vedomie Návrh bakalárskeho študijného programu „Výživa, 
kozmetika a ochrana zdravia“ (mat. č. 5) s pripomienkami. 
Hlasovanie:  za: 21   proti: 1        zdržal sa: 1 
 
 
K bodu 4/ 
Rôzne 
Neboli prednesené žiadne pripomienky. 
 
K bodu 5/ 
Doc. Gatial ukončil zasadnutie AS a poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí. 
 
 
 

doc. Ing. Anton Gatial, PhD. 
predseda AS FCHPT 

 
 
 
Overovatelia:  prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.    doc. Ing. Ernest Beinrohr, PhD. 
 
 
Zapísala: Ing. Barbora Dudášová 


