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Program: 

1. Otvorenie, prezencia. 

2. Schválenie programu a overovateľov zápisnice. 

3. Prečítanie Zápisníc z volieb do AS FCHPT STU pre funkčné obdobie 2016-2020. Odovzdanie 
osvedčení o zvolení za člena AS FCHPT STU. 

4. Informácie z rokovaní P-AS FCHPT STU, P-AS STU, AS STU, Vedenia FCHPT STU, kolégia 
dekana FCHPT STU, VR FCHPT STU. 

5. Otázky na akademických funkcionárov. 

6. Schválenie predsedu a členov volebnej komisie  pre voľby predsedníctva AS FCHPT STU. 

7. Voľba predsedu AS FCHPT STU. 

8. Voľba podpredsedov AS FCHPT STU za zamestnaneckú a študentskú časť AS FCHPT STU. 

9. Voľba predsedníctva AS FCHPT STU: 

voľba predsedu legislatívnej komisie, 

voľba predsedu pedagogickej komisie, 

voľba predsedu ekonomickej komisie, 

voľba predsedu volebnej komisie. 

10. Prerokovanie a schválenie Zloženia pracovných komisií AS FCHPT STU v Bratislave na 
obdobie 2016 až 2020 (mat. č. 1-2016). 

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

STU. 
 
Ospravedlnení: senátor Hajdu, senátorka Kvasnová, senátor Kecskés 
 
Neospravedlnení: - 
 
Na začiatku zasadnutia bolo prítomných celkom 22 členov. Počas zasadnutia sa počet prítomných 
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. 

K bodu 2: 
Predseda AS FCHPT STU, Prof. Lukeš dal hlasovať o schválení overovateľov zápisnice pre toto 
zasadnutie. 
 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí doc. Bírošová a Ing. Čirka. 
Hlasovania sa zúčastnilo 22 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 21  proti: 0  zdržali sa: 1 
 
Prof. Lukeš dal hlasovať o predloženom programe zasadnutia. Nikto z prítomných neuviedol návrh na 
zmenu programu. Program bol schválený bez zmien. 
Hlasovania sa zúčastnilo 22 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 22  proti: 0  zdržal sa: 0 

K bodu 3: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, informoval o termíne, priebehu a výsledku volieb do AS FCHPT 
STU pre funkčné obdobie 2016-2020 a dodal, že zoznam zvolených senátorov sa nachádza v zápisnici 
z týchto volieb zverejnenej na webovom sídle fakulty. Následne odovzdal osvedčenia o zvolení za 
člena AS FCHPT STU všetkým prítomným senátorom. 

K bodu 4: 
Prof. Lukeš v rámci tohto bodu informoval prítomných o schválení rozpočtu STU pre rok 2016 a 
o hlavných tézach ostatného zasadnutia vedenia FCHPT STU. 

K bodu 5: 
Prof. Lukeš otvoril bod „Otázky na akademických funkcionárov“. 
Prof. Lukeš odovzdal slovo dekanovi FCHPT STU, prof. Šajbidorovi. Prof. Šajbidor zablahoželal 
senátorom k ich zvoleniu. Následne oboznámil prítomných s materiálmi, ktorých rokovanie je 
naplánované na nasledujúce zasadnutie AS FCHPT STU. 
Prof. Lukeš sa spýtal prítomných senátorov, či majú otázky na akademických funkcionárov. 
Doc. Čertík sa opýtal, v akej fáze je výmena nových kariet a kedy bude fungovať sieť eduroam na 
prízemí a na prvom poschodí novej budovy. 
Prof. Šajbidor odpovedal, že zateplením novej budovy sa zhoršilo šírenie signálu, preto sa plánuje 
inštalácia nových telefónnych vykrývačov a bezdrôtových prístupových bodov. 
Tajomníčka FCHPT STU, Ing. Michalová, dodala, že výmena kariet prebehla v januári 2016. Ďalej 
uviedla, že STU zároveň spustila vydávanie tzv. hybridných kariet, preto bolo vydávanie pôvodných 
kariet na FCHPT STU pozastavené. Záverom svojho príspevku ubezpečila prítomných, že  1.4. budú 
fungovať všetky karty. 
Prof. Milata sa spýtal, ako bude fungovať predplatené poistenie na karte ITIC po výmene za novú 
kartu. 
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Ing. Michalová odpovedala, že prenos poistenia na novú kartu treba konzultovať s personálnym 
oddelením. 
Doc. Dvoranová sa spýtala, či by sa nemohla predĺžiť skúšobná doba na otestovanie elektronického 
dochádzkového systému. 
Prof. Šajbidor odpovedal, že skúšobná doba bude 3-mesačná, počas ktorej bude fungovať paralelne 
elektronická aj papierová evidencia dochádzky. Zároveň skonštatoval, že sa zmení spôsob prístupu do 
budovy a musí byť viac regulovaný. 
Ing. Švorec sa spýtal, koľko postdoktorandských pozícií plánuje dekan vypísať. 
Prof. Šajbidor odpovedal, že zriadených bude 7 postdoktorandských pozícií. 
Ing. Švorec sa spýtal, či sa v rámci pomoci mladým pedagógom neplánuje po vzore iných 
zahraničných univerzít prevádzkovať materská škola v rámci FCHPT STU, alebo celej STU. 
Prof. Šajbidor odpovedal, že bola podpísaná kolektívna zmluva medzi STU a odborovou organizáciou. 
Návrh bol pripomienkovaný dekanmi a v rámci pomoci mladým zamestnancom bol navrhnutý 
pôžičkový fond na bezúročné pôžičky pre mladých zamestnancov do 35 rokov. Skonštatoval, že 
realizovať by sa mal zo zisku cez sociálny fond. Ak táto iniciatíva neprejde na STU, realizovala by sa 
v rámci FCHPT STU. 
Doc. Reháková odpovedala, že otázkou materskej školy v rámci STU sa zaoberal výbor Odborovej 
organizácie pri STU na základe iniciatívy zo Stavebnej fakulty STU, ale oficiálne sa táto otázka 
nepreberala. 
Prof. Lukeš uviedol, že sa s touto otázkou obráti na rektora pri najbližšom stretnutí. 
Ing. Švorec sa spýtal, či sú študenti oprávnení vstupovať cez prázdniny do budovy a za akých 
podmienok. 
Ing. Michalová odpovedala, že riaditeľ ústavu musí iniciovať povinné preškolenie takýchto študentov 
zo zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
Prof. Hutňan sa spýtal, ako sa zmení systém parkovania v hospodárskom dvore FCHPT STU. 
Prof. Jelemenský odpovedal, že sa pripravuje nový systém viazaný na EČV vozidiel a mal by nahradiť 
súčasný systém vjazdu na bezkontaktné čipové karty. Zároveň avizoval, že sa prehodnotia aj možnosti 
parkovania pri bloku D novej budovy. Poplatky za parkovanie budú zavedené od 1. apríla. 
Doc. Bírošová sa spýtala, či v prípade dlhodobej technickej nefunkčnosti auta na ktorého EČV je 
viazaný vjazd na parkovisku, bude možné používať iné motorové vozidlo s iným EČV. 
Prof. Jelemenský odpovedal, že vstup bude viazaný iba na jedno EČV. 
Ing. Hrdlička sa spýtal, či sa dochádzkový systém bude týkať aj doktorandov. 
Doc. Bakošová odpovedala, že systém bude v ďalšej fáze rozšírený aj na doktorandov. 
Ing. Michalová doplnila, že evidencia dochádzky doktorandov sa bude realizovať v rámci študijného 
oddelenia. 
Ing. Kaliňák sa spýtal, komu môže adresovať pripomienky k systému evidencie dochádzky. 
Ing. Michalová odpovedala, že dochádzku bude podpisovať riaditeľ príslušného ústavu a rozhodnutie 
o práci zamestnanca mimo fakulty je plne v jeho kompetencii. Zároveň poprosila každého, kto má 
k systému pripomienky, aby jej ich poslali e-mailom. 
Doc. Čertík navrhol zvolať stretnutie zamestnancov k tomuto systému. 
Ing. Michalová odpovedala, že zavedenie elektronickej evidencie dochádzky je rozhodnutie vedenia 
FCHPT STU a nie o všetkom je možne diskutovať. Zároveň dodala, že ak by viacerí zamestnanci mali 
záujem o zaškolenie k systému, tak je možné jej nahlásiť záujemcov a zrealizuje sa hromadné 
zaškolenie. 
Na akademických funkcionárov nemal nikto z prítomných ďalšie otázky. 

K bodu 6: 
Prof. Lukeš navrhol volebnú komisiu pre voľby predsedníctva AS FCHPT STU v nasledujúcom zložení: 
RNDr. Gál, Ing. Hrdlička, RNDr. Takáč 
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Nikto z prítomných neuviedol iný návrh na zloženie volebnej komisie. Prof. Lukeš dal o tomto návrhu 
hlasovať. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 23 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 23  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
Prof. Lukeš navrhol RNDr. Takáča za predsedu volebnej komisie pre voľby predsedníctva AS FCHPT 
STU. Nikto z prítomných neuviedol iný návrh. Prof. Lukeš dal o tomto návrhu hlasovať. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 23 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 23  proti: 0  zdržali sa: 0 

K bodu 7: 
Prof. Lukeš uviedol postup voľby predsedu AS FCHPT STU a spýtal sa, či má niekto návrh na 
kandidátov na predsedu AS FCHPT STU. 
Doc. Hudec a doc. Čertík navrhli prof. Lukeša. Doc. Lakatoš navrhol doc. Čertíka. Obaja navrhnutí 
senátori s kandidatúrou súhlasili. 
Prebehla tajná voľba predsedu AS FCHPT STU. 
 
Kandidát Počet odovzdaných hlasov 
Doc. Čertík 4 
Prof. Lukeš 19 
 
Za nového predsedu AS FCHPT STU bol zvolený prof. Lukeš. 

K bodu 8: 
Prof. Lukeš uviedol postup voľby podpredsedov AS FCHPT STU a spýtal sa, či má niekto návrh na 
kandidátov na podpredsedov AS FCHPT STU. 
Za študentskú časť, senátor Packa navrhol za podpredsedníčku AS FCHPT STU senátorku Borovjakovú. 
Senátorka Borovjaková navrhla senátorku Utekalovú. Navrhnuté kandidátky s kandidatúrou súhlasili. 
Prebehla tajná voľba podpredsedníčky AS FCHPT STU za študentskú časť. 
 
Kandidát Počet odovzdaných hlasov 
Senátorka Borovjaková 5 
Senátorka Utekalová 1 
 
Za novú podpredsedníčku AS FCHPT STU za študentskú časť bola zvolená senátorka Borovjaková. 
 
Za zamestnaneckú časť, Ing. Švorec navrhol za podpredsedu AS FCHPT STU doc. Lakatoša. Prof. Lukeš 
navrhol doc. Jančovičovú. Navrhnutí kandidáti s kandidatúrou súhlasili. Prebehla tajná voľba 
podpredsedu AS FCHPT STU za zamestnaneckú časť. 
 
Kandidát Počet odovzdaných hlasov 
Doc. Jančovičová 13 
Doc. Lakatoš 4 
 
Za novú podpredsedníčku AS FCHPT STU za zamestnaneckú časť bola zvolená doc. Jančovičová. 
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K bodu 9 
Prof. Lukeš uviedol postup voľby predsedov pracovných komisií AS FCHPT STU. 
Za predsedu legislatívnej komisie navrhol Doc. Lakatoša. RNDR. Gál navrhol Ing. Švoreca. Navrhnutí 
kandidáti s kandidatúrou súhlasili. Prebehla tajná voľba predsedu legislatívnej komisie AS FCHPT STU. 
 
Kandidát Počet odovzdaných hlasov 
Doc. Lakatoš 20 
Ing. Švorec 3 
 
Za nového predsedu legislatívnej komisie AS FCHPT STU bol zvolený doc. Lakatoš. 
 
Prof. Lukeš navrhol na kandidátov na predsedu pedagogickej komisie doc. Dvoranovú a prof. Milatu. 
Navrhnutí kandidáti s kandidatúrou súhlasili. Prebehla tajná voľba predsedu pedagogickej komisie AS 
FCHPT STU. 
 
Kandidát Počet odovzdaných hlasov 
Doc. Dvoranová 19 
Prof. Milata 4 
 
Za nového predsedu pedagogickej komisie AS FCHPT STU bola zvolená doc. Dvoranová. 
 
Prof. Lukeš navrhol za predsedu ekonomickej komisie doc. Čertíka. Doc. Lakatoš navrhol prof. Milatu. 
Navrhnutí kandidáti s kandidatúrou súhlasili. Prebehla tajná voľba predsedu ekonomickej komisie AS 
FCHPT STU. 
 
Kandidát Počet odovzdaných hlasov 
Doc. Čertík 15 
Prof. Milata 9 
 
Za nového predsedu ekonomickej komisie AS FCHPT STU bol zvolený doc. Čertík. 
 
Prof. Lukeš navrhol za predsedu volebnej komisie RNDr. Takáča. RNDr. Gál navrhol doc. Bírošovú. 
Navrhnutí kandidáti s kandidatúrou súhlasili. Prebehla tajná voľba predsedu volebnej komisie AS 
FCHPT STU. 
 
Kandidát Počet odovzdaných hlasov 
RNDr. Takáč 14 
Doc. Bírošová 8 
 
Zdržali sa 2 
 
Za nového predsedu volebnej komisie AS FCHPT STU bol zvolený RNDr. Takáč. 

K bodu 10 
Predseda AS FCHPT STU, doc. Lukeš, poďakoval volebnej komisii a navrhol 5-minútovú prestávku. 
Následne požiadal predsedov jednotlivých komisií AS FCHPT STU, aby cez prestávku navrhli zaradenie 
členov AS FCHPT STU do stálych pracovných komisií AS FCHPT STU. Navrhované zloženie pracovných 
komisií je uvedené v materiáli Zloženie pracovných komisií AS FCHPT STU v Bratislave na obdobie 
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2016 až 2020 (mat. č. 1-2016). Nikto z prítomných členov AS FCHPT STU nevzniesol proti týmto 
návrhom žiadnu námietku. 
Prof. Lukeš dal hlasovať o verejnej forme hlasovania. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 24 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 24  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
Prof. Lukeš dal hlasovať o zložení jednotlivých komisií samostatne. 
Zloženie legislatívnej komisie: 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 24 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 24  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
Zloženie pedagogickej komisie: 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 24 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 24  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
Zloženie ekonomickej komisie: 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 24 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 24  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
Zloženie volebnej komisie: 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 24 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 24  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
Zloženie pracovných komisií bolo schválené podľa pôvodného návrhu a je uvedené v materiáli 
Zloženie pracovných komisií AS FCHPT STU v Bratislave na obdobie 2016 až 2020 (mat. č. 1-2016). 

K bodu 11 
Prof. Lukeš otvoril bod „Rôzne“. 
Doc. Čertík avizoval, že pošle členom ekonomickej komisie rozpočet na pripomienkovanie. V tomto 
bode nemal nikto z prítomných ďalšie otázky a pripomienky. 

K bodu 12 
Prof. Lukeš na záver zasadnutia poďakoval všetkým prítomným členom AS FCHPT STU, členom 
vedenia FCHPT STU a hosťom za účasť na zasadnutí a informoval o nadchádzajúcom zasadnutí AS 
FCHPT STU dňa 5. apríla 2016 a ukončil zasadnutie. 
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Overovatelia: 

doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. 

Ing. Ľuboš Čirka, PhD. 

 

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


