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Zápisnica zo zasadnutia P-AS FCHPT STU 

zo dňa 03.10.2017 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 
2. Uvedenie a prerokovanie materiálu Študijné programy predkladané na akreditáciu: nové konverzné Bc. 

študijné programy B-AIMCHP4, B-BIOT4, B-POVYKO4, B-CHI4 (materiál č. 34-2017-PAS) 
3. Uvedenie a prerokovanie materiálu Študijné programy predkladané na reakreditáciu: I-BBT,I-TCHEM,I-

VHKP, I-RTP (materiál č. 35-2017-PAS) 
4. Príprava a schválenie programu pre rokovanie AS FCHPT STU plánovaného dňa 24.10.2017 
5. Rôzne 
6. Záver 

 
K bodu 1 

Zasadnutie otvoril a viedol predseda AS FCHPT STU, prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. Na úvod privítal členov 
predsedníctva AS FCHPT STU (P-AS FCHPT STU) a hostí. Na začiatku zasadnutia bolo prítomných 6 členov z 8, 
neskôr bolo 7 prítomných členov z 8. Predsedníctvo bolo uznášania schopné – 7 prítomných členov 
z 8.Zasadnutia sa okrem členov predsedníctva zúčastnili aj hostia – dekan FCHPT STU, prof. Šajbidor, 
prodekanka FCHPT STU, doc. Bakošová a Ing. Jozef Švorec, PhD. Predseda AS, prof. Lukeš, poďakoval Ing. 
Petrovi Poliakovi, PhD. za doterajšiu administratívu zápisníc zasadnutí AS FCHPT. Prof. Lukeš informoval 
prítomných o funkčnosti senátu v zimnom semestri 2017. Podpredsedníčka AS FCHPT STU, Veronika 
Borovjaková sa zo zasadnutia ospravedlnila.  
 
K bodu 2 

Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, požiadal dekana FCHPT STU, prof. Šajbidora, aby uviedol predkladaný 
materiál Študijné programy predkladané na akreditáciu: nové konverzné Bc. študijné programy B-AIMCHP4, B-
BIOT4, B-POVYKO4, B-CHI4 (materiál č. 34-2017-PAS). Prof. Šajbidor odovzdal slovo prodekanke FCHPT STU, 
doc. Bakošovej. Doc. Bakošová stručne vysvetlila dôvod vzniku tohto materiálu a oboznámila prítomných s jeho 
obsahom. Uviedla, že budú vytvorené konverzné študijné programy bakalárskeho stupňa so štvorročnou dĺžkou 
štúdia. Zdôraznila, že filozofia koncepcie študijných plánov bude vo všetkých programoch rovnaká a študenti si 
budú môcť doplniť vedomosti zo stredných škôl (laboratórne zručnosti, fyzika, matematika, chémia).  
Prof. Lukeš uviedol, že materiál bol zaslaný na pripomienkovanie všetkým členom AS FCHPT STU. Následne 
požiadal predsedníčku pedagogickej komisie, doc. Dvoranovú, aby v stručnosti predložila pripomienky 
pedagogickej komisie a členov AS FCHPT STU k predloženému materiálu. Doc. Dvoranová uviedla, že na 
zasadnutí pedagogickej komisie dňa 26.09.2017 boli prerokované uvedené materiály a neboli k nim žiadne 
pripomienky. O zasadnutí komisie boli informovaní všetci členovia AS FCHPT s týždenným predstihom a mohli 
sa ho zúčastniť.  
 
Diskusia 
RNDr. Takáč sa opýtal, či bude prechod medzi klasickým a konverzným programom možný kedykoľvek. 
Doc. Bakošová odpovedala, že vyučujúci môže odporučiť zmenu programu po troch až štyroch týždňoch 
semestra, no napríklad po druhom ročníku štúdia to už nemá zmysel. Študent musí dosiahnuť počet kreditov 
potrebný na prechod do ďalšieho semestra. 
Doc. Jančovičová sa opýtala, či bude možná zmena programu v prvom ročníku konverzného programu. 
Doc. Bakošová odpovedala, že sa budú snažiť vyhovieť študentom v takejto situácii a mal by byť možný plynulý 
prechod medzi programami v dôsledku ekvivalentnosti štúdia prvého roku vo všetkých konverzných 
programoch.  
 
K bodu 3 

Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, požiadal dekana FCHPT STU, prof. Šajbidora, aby uviedol predkladaný 
materiál Študijné programy predkladané na reakreditáciu: I-BBT,I-TCHEM,I-VHKP, I-RTP (materiál č. 35-2017-
PAS). Prof. Šajbidor konštatoval, že skončila akreditácia niektorých predmetov v dôsledku veku garantov, 
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a preto nastala reakreditácia. Ďalej odovzdal slovo prodekanke FCHPT STU, doc. Bakošovej. Doc. Bakošová 
stručne vysvetlila dôvod vzniku tohto materiálu a oboznámila prítomných s jeho obsahom a uviedla, že 
v inžinierskom študijnom programe Riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve sa menia 
študijné plány, a to pridaním predmetov s chemickým zameraním. V ostatných študijných programoch sa 
predmety nemenia, nastávajú zmeny len v garantoch z dôvodu veku. Doc. Dvoranová uviedla, že v pedagogickej 
komisii boli prerokované uvedené materiály a neboli k nim žiadne pripomienky, prípadne negatívne ohlasy. 
 

Diskusia 
Ing. Švorec sa opýtal, či platia mená garantov v programe Technická chémia. 
Doc. Bakošová odpovedala, že do zasadnutia vedeckej rady už boli medzičasom zoznamy garantov 
aktualizované.  
Predseda AS FCHPT konštatoval, že podľa rokovacieho poriadku senátu možno priložené materiály 34-2017-PAS  
a 35-2017-PAS považovať za prerokované. 
 
K bodu 4 

Dekan FCHPT STU prof. Šajbidor navrhol materiály pre zasadnutie senátu. Dekan fakulty v stručnosti uviedol 
základné informácie o projekte ACCORD a navrhol predsedníctvu senátu, aby zvážilo pozvanie rektora, alebo 
ním povereného pracovníka na zasadnutie AS FCHPT pre objasnenie detailov projektu. Účastníci zasadnutia sa 
zjednotili v názore o výzve k rektorátu pre lepšiu informovanosť o danom projekte.  Doc. Dvoranová navrhla aj 
pozvanie riaditeľov ústavov zo starej budovy FCHPT na ďalšie zasadnutie AS FCHPT z dôvodu informácie o 
plánovanej rekonštrukcii. 
 
Doc. Bakošová uviedla, že niektorým členom disciplinárnej komisie končí členstvo. V akademickom senáte bude 
prerokované schválenie disciplinárnej komisie doc. Kleinom a doc. Jančovičovou za zamestnancov a dvomi 
študentmi druhého roka inžinierskeho štúdia. 
 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš a ostatní zúčastnení navrhli a odsúhlasili program najbližšieho zasadnutia 
AS FCHPT STU plánovaného dňa 24.10.2017 o 14:00 hod. 
 
K bodu 5 

Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, otvoril bod „Rôzne“. 
V rámci tohto bodu sa z iniciatívy doc. Dvoranovej prediskutoval návrh pre návody dataprojektorov 
v prednáškových miestnostiach novej budovy v dôsledku vzniku problémov pri nastavení premietania. 
 
K bodu 6 

Prof. Lukeš na záver zasadnutia poďakoval všetkým prítomným členom predsedníctva AS FCHPT STU a hosťom 
za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie. 

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


