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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. Informácia o doplňujúcich voľbách v študentskej časti AS FCHPT STU a AS STU. 

6. Voľba podpredsedu AS FCHPT STU – študentská časť. 

7. Zadelenie novozvolených senátorov do pracovných skupín AS FCHPT STU. 

8. Doplnenie členov Volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana FCHPT STU. 

9. Voľba nového člena Disciplinárnej komisie FCHPT STU. 

10. Prerokovanie a schválenie Správy o pedagogickej činnosti za akademický rok 
2013/2014  (mat. č. 82-2014). 

11. Zhodnotenie činnosti vedenia FCHPT STU za doterajšie funkčné obdobie od roku 
2011. 

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. Čertík, doc. Liptaj, doc. Špánik. 
 
Neospravedlnení: - 
 
Na zasadnutí bolo prítomných 25 členov, senát bol uznášania schopný.  

 

AS FCHPT STU – Akademický senát Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave 

FCHPT STU – Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

STU – Slovenská technická univerzita v Bratislave 
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K bodu 1: 
Zasadnutie otvoril a viedol predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš. Úvodom privítal hostí a 
všetkých prítomných členov AS FCHPT STU a oznámil, že Ing. Vagánek už nie je 
tajomníkom AS FCHPT STU a poďakoval mu za jeho prácu a činnosť v AS FCHPT STU. 
Novým tajomníkom AS FCHPT STU je Ing. Peter Poliak (peter.poliak@stuba.sk). Prof. Lukeš 
tiež skonštatoval, že nemá informácie o tom, že by niekto z prítomných členov AS FCHPT 
STU prestal byť členom akademickej obce. 
 
 
K bodu 2: 
Predseda AS FCHPT STU, Prof. Lukeš navrhol hlasovať za schválenie overovateľov 
zápisnice a doplneného programu pre toto zasadnutie. 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí doc. Štolcová a doc. Dvoranová. 
Hlasovania sa zúčastnilo 25 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 24   proti: 0   zdržal sa: 1 
 
Program bol schválený podľa návrhu. 
Hlasovania sa zúčastnilo 25 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 25   proti: 0   zdržal sa: 0 
 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, informoval, že zápisnica z posledného zasadnutia 
AS FCHPT STU zo dňa 2. 6. 2014 je zverejnená na internetovej stránke FCHPT STU 
a spýtal sa prítomných členov AS FCHPT STU, či má niekto k tejto zápisnici nejaké 
námietky. K uvedenej zápisnici nebola vznesená žiadna námietka. 
 
 
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 28. 10. 2014 neboli žiadne termínované uznesenia. 
 
 
K bodu 4: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, stručne informoval o dianí na zasadnutiach P-AS 
FCHPT STU, P-AS STU, AS STU, vedenia FCHPT STU, kolégia dekana FCHPT STU a VR 
FCHPT STU. Predseda zvlášť upozornil na činnosť predsedníctva AS FCHPT STU v období 
jún až september 2014, kedy boli prijaté materiály: 
Návrh rozdelenia mzdových prostriedkov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie 
STU v Bratislave na rok 2014. (mat. č. 77-2014-PAS) 
Doplnenie volebnej komisie pre doplňujúce voľby do študentskej časti P-AS FCHPT STU. 
(mat. č. 78-2014-PAS) 
Harmonogram volieb členov do študentskej časti AS STU a návrh volebnej komisie pre tieto 
voľby. (mat. č. 79-2014-PAS) 
Harmonogram volieb člena do ŠRVŠ za FCHPT STU a návrh volebnej komisie pre tieto 
voľby. (mat. č. 80-2014-PAS) 
Voľba nového člena disciplinárnej komisie FCHPT STU. (mat. č. 81-2014-PAS) 
Všetky uvedené materiály ako aj zápisnice z týchto predsedníctiev boli poslané elektronicky 
členom senátu ako aj zverejnené v dokumentovom serveri AIS.  
 
Predsedníctvo AS FCHPT STU schválilo tiež nasledovné termíny zasadnutí AS FCHPT 
STU: 
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25. 11. 2014 – voľba kandidáta na dekana FCHPT STU. 
9. 12. 2014 – podľa výsledkov volieb kandidáta na dekana FCHPT STU. 
16. 12. 2014 
Dátumy zasadnutí predsedníctva AS FCHPT STU boli schválené na termín 2 týždne pred 
zasadnutím AS FCHPT STU a v deň konania zasadnutia FCHPT STU. 
Nikto so senátorov nevzniesol pripomienku ani otázku. AS FCHPT STU súhlasil s postupom 
predsedníctva za uvedené obdobie. 
 
K bodu 5: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, stručne informoval o doplňujúcich voľbách 
v študentskej časti AS FCHPT STU a AS STU. 
Uviedol, že zápisnice sú zverejnené na webovom sídle fakulty. Volebná a legislatívna 
komisia schválila priebeh volieb. Zároveň odovzdal dekréty novozvoleným senátorom. 
Novými senátormi v študentskej časti AS FCHPT STU sa stali: 
Ján Šido 
Ing. Juraj Kecskés 
Ing. Lukáš Hrdlička 
Marek Šoltís 
Veronika Borovjaková 
Romana Repiská 
 
K bodu 6: 
Informoval, že Bc. Evin sa vzdal podpredsedníctva v AS a funkcie senátora k 29. 10. 2014. 
K tomuto dátumu sa stáva senátorom náhradník Bc. Michal Pĺž. Predseda AS FCHPT STU 
poďakoval Bc. Evinovi za jeho prácu a činnosť v akademickom senáte a zaželal mu veľa 
úspechov pri vypracovaní diplomovej práce a pri záverečných skúškach. 
Bc. Evin navrhol za podpredsedníčku AS FCHPT STU za študentskú časť Bc. Lenku 
Bulavovú. 
Tajného hlasovania sa zúčastnilo 25 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 23   proti: 0   zdržal sa: 1 
1 hlas bol neplatný. 
 
K bodu 7: 
Hlasovalo sa o návrhu, aby Bc. Hrabovskú v stálej volebnej komisii AS FCHPT STU nahradil 
Ing. Juraj Kecskés. 
Hlasovania sa zúčastnilo 25 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 25   proti: 0   zdržal sa: 0 
 
Nie je potrebné ďalej rozšíriť volebnú komisiu. Volebná komisia je uznášaniaschopná. 
Zároveň sa pripomenulo, že volebná komisia pre voľby kandidáta na dekana FCHPT STU 
pozostáva zo stálej volebnej komisie AS FCHPT STU, z predsedu legislatívnej komisie AS 
FCHPT STU a podpredsedníčky AS FCHPT STU. 
 
 
K bodu 8: 
Zo strany členov študentskej časti AS FCHPT STU boli uvedené návrhy na nové zaradenie 
členov študentskej časti AS FCHPT STU do pracovných skupín: 
Veronika Borovjaková za členku pedagogickej komisie. 
Romana Repiská za členku ekonomickej komisie. 
Ján Šido za člena legislatívnej komisie. 
Marek Šoltís za člena ekonomickej komisie. 
Ing. Lukáš Hrdlička za člena pedagogickej komisie. 
Ing. Juraj Kecskés za člena volebnej komisie. 
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Uznesenie č. 1/14-2014 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje navrhnuté zaradenie novozvolených členov AS 
FCHPT STU do pracovných komisií AS FCHPT STU 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 informoval, že Ing. Vagánek už nie je členom 
disciplinárnej komisie a poďakoval mu za jeho prácu a činnosť v disciplinárnej komisii AS 
FCHPT STU. Doc. Bakošová uviedla, že disciplinárna komisia je uznášaniaschopná, ak má 
najmenej 8 členov. Bc. Bulavová navrhla nového člena disciplinárnej komisie za študentskú 
časť, Bc. Dominiku Repkovú. 
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 pani prodekanku FCHPT, doc. Bakošovú, 
aby so súhlasom pána dekana, uviedla Správu o pedagogickej činnosti za akademický rok 
2013/2014 (mat. č. 82-2014). 
 
Doc. Bakošová uviedla predkladaný materiál a stručne komentovala jeho obsah. Zároveň 
dodala, že materiál bol rozposlaný senátorom a bude zverejnený vo výročnej správe FCHPT. 
 
Uznesenie č. 2/14-2014 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje Správu o pedagogickej činnosti za akademický rok 
2013/2014 (mat. č. 82-2014) bez pripomienok. 
Hlasovania sa zúčastnilo 24 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 24   proti: 0   zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 11: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, požiadal dekana FCHPT STU, prof. Šajbidora, aby 
uviedol Zhodnotenie činnosti vedenia FCHPT STU za doterajšie funkčné obdobie od roku 
2011. 
 
Prof. Šajbidor uviedol predkladaný materiál a stručne komentoval jeho obsah. Zároveň 
informoval o prebiehajúcej komplexnej akreditácii a návšteve pracovnej skupiny akreditačnej 
komisie na fakulte. Výsledky akreditácie budú známe najneskôr do 1. 6. 2015. 
 
Diskusia 
Ing. Hrdlička sa spýtal, či musí doktorand ako pedagóg a výskumný pracovník platiť poplatok 
Slovenskej chemickej knižnici (SCHK) za prístup k jej zdrojom. 
Dekan FCHPT STU, prof. Šajbidor, odpovedal, že doktorand má štatút študenta, a preto sa 
poplatok za služby SCHK vzťahuje aj na doktorandov. Zároveň uviedol, že poplatok 11 € 
bude od nasledujúceho akademického roka znížený na 7 €, a to až dovtedy, kým SCHK 
nezíska od Nakladateľstva STU práva na učebnice používané vo výučbe na FCHPT STU 
a neposkytne služby spojené s nimi. 
Prof. Šajbidor ďalej informoval, že licenčný poplatok za využívanie vyhľadávača SciFinder 
bol uhradený a vyhľadávač je dostupný pre všetkých zamestnancov a študentov FCHPT 
STU cez fakultnú sieť. Dodal, že SCHK usporiada do konca roka školenie pre užívateľov 
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SciFindera. Doc. Bakošová informovala, že odkaz na vyhľadávač aj s pokynmi pre 
používanie bol hromadne rozoslaný v čase spustenia plnej verzie. 
 
 
 
K bodu 12: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, otvoril bod „Otázky na akademických funkcionárov“. 
 
Doc. Dvoranová sa spýtala, či bude študentom tento akademický rok udelené dekanské 
voľno pri príležitosti Sviatku všetkých svätých. 
Dekan FCHPT STU, prof. Šajbidor, odpovedal, že dekanské voľno pri tejto príležitosti 
udelené nebude a rovnako nebude udelené ani rektorské voľno. 
 
Ing. Smrčková sa spýtala, v akom štádiu je zriadenie projektového oddelenia FCHPT STU. 
Dekan FCHPT STU, prof. Šajbidor, odpovedal, že projektové oddelenie FCHPT STU bolo 
zriadené a na jeho fungovanie boli vyčlenené mzdové prostriedky. Na príslušnej pracovnej 
pozícii bola zamestnaná a zaškolená p. Kollárová, ktorá však k 1. 10. 2014 rozviazala 
pracovný pomer. Agendu projektového oddelenia FCHPT STU dočasne prevzala p. 
Pustaiová. 
 
 
K bodu 13: 
Predseda AS FCHPT STU, Prof. Lukeš, otvoril bod „Rôzne“, kde mohli diskutovať senátori 
ako aj hostia. 
 
Predsedníčka volebnej komisie AS FCHPT STU, Ing. Smrčková, stručne zhodnotila priebeh 
navrhovania kandidátov na dekana pre obdobie 2015 – 2019. Zároveň informovala, že bolo 
navrhnutých 22 kandidátov na dekana, ktorí vyjadria svoj postoj ku kandidatúre v návratke 
do 11.11.2014, ktorú obdržia od predsedu senátu. Navrhla, aby bol zverejnený zoznam 
kandidátov v abecednom poradí bez počtu návrhov. 
Prof. Gatial sa opýtal, prečo nebudú v zozname uvedené aj počty návrhov, ktoré dostali 
jednotliví navrhovaní kandidáti podobne, ako tomu bolo pri minulých voľbách.  
Ing. Smrčková odpovedala, že pre takýto postup sa rozhodla volebná komisia AS FCHPT 
STU a riadila sa Zásadami volieb kandidáta na dekana FCHPT STU (mat. č. 74-2014). 
Dodala, že vo voľbách má rozhodnúť volebný program. 
Doc. Lakatoš povedal, že počet návrhov sa zverejní v Zozname kandidátov, ktorí prijmú 
kandidatúru. 
Prof. Čeppan a prof. Gatial naliehali, aby sa počet návrhov zverejnil už v prvej zápisnici. 
Predsedníčka volebnej komisie AS FCHPT STU, Ing. Smrčková vyjadrila nesúhlas so 
zasahovaním do kompetencií volebnej komisie. Poukázala na rovnaký postup volebnej 
komisie pri návrhoch rektora.  
Predseda legislatívnej komisie AS FCHPT STU, doc. Lakatoš navrhol, aby o forme 
zverejnenia zoznamu kandidátov aj s počtom získaných hlasov rozhodol AS FCHPT  
hlasovaním. Predsedníčka volebnej komisie AS FCHPT STU, Ing. Smrčková, súhlasila 
s vyhlásením hlasovania o zverejnení zoznamu s počtom návrhov všetkých navrhovaných 
kandidátov na dekana FCHPT STU. 
Hlasovania sa zúčastnilo 22 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 12   proti: 8   zdržal sa: 2 
 
 
K bodu 14: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš 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. Dana Dvoranová, PhD. 

doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD. 

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


