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Program: 

1. Otvorenie, prezencia. 

2. Schválenie programu a overovateľov zápisnice. 

3. Pravidlá pre videokonferenčné rokovanie a tajné elektronické hlasovanie. 

4. Prečítanie Zápisníc z volieb do AS FCHPT STU pre funkčné obdobie 2020-2024. Odovzdanie 
osvedčení o zvolení za člena AS FCHPT STU (elektronickou formou). 

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

6. Voľba predsedu AS FCHPT STU. 

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

8. Voľba predsedníctva AS FCHPT STU: 

- voľba predsedu Legislatívnej komisie; 

- voľba predsedu Pedagogickej komisie; 

- voľba predsedu Ekonomickej komisie; 

- voľba predsedu Volebnej komisie; 

9. Voľba členov stálych pracovných komisií AS FCHPT STU (materiál č. 1-2020). 

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

11. Otázky na akademických funkcionárov. 

12. Rôzne. 

 
Prítomní: všetci členovia AS 
Ospravedlnení: - 
 
Neospravedlnení: - 
 
Na zasadnutí bolo prítomných celkom 27 členov. Senát bol uznášaniaschopný. 

K bodu 1: 
Ustanovujúce zasadnutie AS FCHPT STU otvoril a viedol doterajší predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš. 
Úvodom privítal prítomných členov AS FCHPT STU, dekana prof. Gatiala, prodekanov FCHPT STU 
a ostatných prítomných hostí. Konštatoval, že zasadnutie je v zmysle VŠ zákona verejné a je zdieľané 
formou Google Meet platformy a vysielané online aj na Youtube kanáli. 

K bodu 2: 
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí doc. Dvoranová, doc. Paulen a prof. Hutňan. Proti tomuto 
návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky ani vo verbálnej ani neverbálnej (chat) forme 
komunikácie.  
Prof. Lukeš otvoril verejné hlasovanie za navrhnutých overovateľov zápisnice prostredníctvom chatu.  
 
Hlasovania sa zúčastnilo 26 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 26  proti: 0  zdržali sa: 0 
 
Prof. Lukeš dal hlasovať za program zasadnutia. Na doplnenie programu nebol žiaden ďalší návrh. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 27 členov AS FCHPT STU. 
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Hlasovanie: za: 27  proti: 0  zdržali sa: 0 

K bodu 3: 
Doterajší predseda AS FCHPT STU na základe potvrdenia členov AS FCHPT STU v elektronickej 
prezenčnej listine skonštatoval, že senát je uznášaniaschopný. 
Prof. Lukeš zhrnul pravidlá pre videokonferenčné zasadnutie AS FCHPT STU, pričom všetci senátori 
slovne aj elektronickým hlasovaním súhlasili s elektronickou formou zasadnutia. Toto zasadnutie 
splnilo všetky zákonné požiadavky na online zasadnutie. Na webovom sídle fakulty bol zverejnený 
oznam o termíne konania zasadnutia. Prof. Lukeš poprosil všetkých prítomných na zasadnutí AS, aby 
mali vypnutý mikrofón, ak nebudú hovoriť. Ak sa niekto z prítomných hlási o slovo, napíše do chatu, že 
žiada o slovo a prof. Lukeš ho vyzve, aby hovoril. Ak má niekto z prítomných stručnú pripomienku, stačí 
ju napísať do chatu. Hlasovanie sa uskutoční platformou Helios - doc. Paulen po naformulovaní otázky 
rozošle hlasovacie linky a uskutoční sa tajné hlasovanie – v trvaní približne 10 minút. Ak bude zrejmé, 
že všetci odhlasovali, vyhodnotí sa hlasovanie. Členovia Volebnej komisie s predsedom komisie 
upovedomia senát v prípade prítomnosti problémov počas hlasovania. Zároveň po hlasovaní rozošle 
doc. Paulen výsledky hlasovania do emailu a oficiálne ich správnosť potvrdia členovia Volebnej komisie.  
Nebola vznesená žiadna námietka a všetci senátori akceptovali pravidlá. Nebolo potrebné o priebehu 
volenia hlasovať.  

K bodu 4: 
Doterajší predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, informoval o termíne, priebehu a výsledkoch volieb do 
AS FCHPT STU pre funkčné obdobie 2020-2024. Prof. Lukeš upozornil najmä na senátorov, ktorí sú v AS 
FCHPT STU noví. Dodal, že zoznam zvolených senátorov sa nachádza v zápisnici z týchto volieb 
zverejnenej na webovom sídle fakulty a zároveň v dokumentovom serveri AIS.  
Prof. Lukeš odprezentoval protokol z volieb do AS FCHPT STU na funkčné obdobie 2020-2024. Uviedol, 
že materiály boli skontrolované predchádzajúcou Volebnou a Legislatívnou komisiou. Prečítal 
zvolených zástupcov. Za príslušné ústavy sú zvolení aj náhradníci. Za študentskú časť prebehli voľby do 
AS FCHPT STU 25-26. 02. 2020. Upozornil, že oproti predchádzajúcim senátnym voľbám bol iný spôsob 
voľby študentov, konkrétne študenti bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia si navrhujú študentov 
za svoj stupeň štúdia a doktorandi za doktorandskú časť štúdia, ale všetci navrhnutí študenti bez 
ohľadu na stupeň štúdia, v ktorom kandidujú, sú volení celou akademickou obcou. 
Legislatívna komisia AS FCHPT STU nenašla v protokoloch o voľbách žiadne chyby a predseda AS FCHPT 
STU vypísal menovacie dekréty.  
 
AS FCHPT STU zobral tieto informácie na vedomie. 
 
K bodu 5: 
Prof. Lukeš navrhol členov Volebnej komisie pre voľby predsedníctva AS FCHPT STU, ktorých úlohou 
bude overenie výsledkov elektronického hlasovania – Ing. Róbert Fischer, PhD.; doc. Ing. Radoslav 
Paulen, PhD. a za študentskú časť Bc. Daniel Ondra. 
Zároveň navrhol za predsedu tejto Volebnej komisie doc. Paulena, ktorý viedol elektronické hlasovanie. 
Všetci dočasní členovia Volebnej komisie súhlasili so svojou účasťou na potvrdzovaní výsledkov 
nadchádzajúcich volieb počas tohto zasadnutia.  
 
Doc. Paulen vytvoril elektronické hlasovanie o zložení dočasnej Volebnej komisie pre toto zasadnutie 
AS FCHPT STU: 
 
Člen komisie             Pozícia v komisii 
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.       predseda Volebnej komisie 
Ing. Róbert Fischer, PhD.          člen Volebnej komisie za zamestnaneckú časť AS 
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Bc. Daniel Ondra            člen Volebnej komisie za študentskú časť AS 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 27 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 27  proti: 0  zdržali sa: 0 

K bodu 6: 
Prof. Lukeš požiadal doc. Paulena o sumarizáciu návrhov kandidátov na predsedu AS FCHPT STU, ktoré 
boli proponované v Google formulári. Tento formulár bol odoslaný a vyplnený všetkými senátormi. 
Doc. Paulen prezentoval zhrnutie kandidátov v Excel tabuľke a na predsedu AS FCHPT STU boli 
navrhnutí 4 kandidáti: 
 
Návrhy na predsedu AS FCHPT STU:  Kandidatúra: 
doc. Ing Milan Čertík, PhD.     neprijíma  
prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.    prijíma 
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.    prijíma  
prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.    prijíma 
 
Nikto z prítomných nemal ďalšie návrhy na kandidáta. 
Doc. Čertík uviedol, že navrhuje za predsedu AS FCHPT STU prof. Lukeša a vyjadril mu tak podporu za 
doterajšie úspešné vedenie zasadnutí senátu. 
 
Prof. Lukeš vyzval kandidátov aby sa vyjadrili, či súhlasia s kandidatúrou.  
 
Doc. Paulen spustil hlasovanie cez systém Helios o voľbe predsedu AS FCHPT STU. Detailne uviedol, 
ako bude hlasovací formulár vyzerať. Na formulácie neboli žiadne protinávrhy ani otázky. Doc. Paulen 
spustil hlasovanie. 
 
Doc. Paulen uzatvoril hlasovanie a poslal výsledky hlasovania všetkým účastníkom volieb. Zároveň ako 
predseda Volebnej komisie pre voľby predsedníctva AS FCHPT STU prečítal výsledky volieb. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 27 členov AS FCHPT STU. 
 
Návrh na predsedu AS FCHPT STU:     počet odovzdaných hlasov pre kandidáta: 
prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.      0  
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.      1 
prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.      25 
 
zdržali sa: 1 
 
Prof. Lukeš požiadal členov Volebnej komisie o vyjadrenie a potvrdenie výsledkov. Ing. Fischer 
a Bc. Ondra potvrdili výsledky hlasovania. 
 
Prof. Lukeš sa stal predsedom AS CHPT STU na obdobie 2020-2024 a poďakoval za prejavenú dôveru.  
 
K bodu 7: 
Prof. Lukeš požiadal doc. Paulena o sumarizáciu návrhov kandidátov na podpredsedu AS FCHPT STU za 
zamestnaneckú aj študentskú časť, ktoré boli navrhnuté v Google formulári odoslanom všetkým 
senátorom. Prof. Lukeš uviedol, že podľa čl. 5 a 6 Rokovacieho poriadku si študenti volia spomedzi seba 
podpredsedu AS FCHPT STU za študentskú časť a zamestnanci za zamestnaneckú časť. Doc. Paulen 
prezentoval zhrnutie kandidátov v Excel tabuľke a na podpredsedu AS FCHPT STU za zamestnaneckú 
časť boli navrhnutí títo kandidáti: 
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Zamestnanecká časť:          Kandidatúra: 
doc. Ing Milan Čertík, PhD.        neprijíma 
doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.       neprijíma 
Ing. Aleš Ház, PhD.           neprijíma 
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.       prijíma  
Ing. Barbora Kaliňáková, PhD.       prijíma 
RNDr. Naďa Krivoňáková, PhD.       prijíma  
prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.       neprijíma  
Ing. Jozef Švorec, PhD.          neprijíma 
 
Všetci kandidáti vyslovili súhlas / nesúhlas s kandidatúrou. Prof. Lukeš aj doc. Čertík uviedli, že 
doc. Jančovičová si plnila všetky svoje povinnosti ako podpredsedníčka AS FCHPT STU veľmi poctivo 
a pre nadchádzajúce obdobie pôsobenia senátu by bola opäť vhodnou kandidátkou na 
podpredsedníčku za zamestnaneckú časť. 
 
Predseda Volebnej komisie pre toto zasadnutie, doc. Paulen, formuloval otázku pre hlasovanie voľby 
podpredsedu AS FCHPT STU za zamestnaneckú časť. Nikto z prítomných nemal žiadne výhrady. Spustilo 
sa hlasovanie. 
 
Doc. Paulen uzatvoril hlasovanie a poslal výsledky hlasovania všetkým účastníkom volieb. Zároveň 
verejne prečítal výsledky volieb. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 18 členov AS FCHPT STU. 
 
Návrh na predsedu AS FCHPT STU:     počet odovzdaných hlasov pre kandidáta: 
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.      12 
Ing. Barbora Kaliňáková, PhD.      2 
RNDr. Naďa Krivoňáková, PhD.      0   
 
zdržali sa: 4 
 
Doc. Paulen konštatoval, že doc. Jančovičová získala nadpolovičnú väčšinu hlasov zamestnaneckej 
časti. Ing. Fischer potvrdil výsledky hlasovania. Predseda Volebnej komisie skonštatoval, že 
podpredsedníčkou AS FCHPT STU na obdobie 2020-2024 za zamestnaneckú časť sa stala doc. Ing. 
Viera Jančovičová, PhD., ktorá poďakovala za vyslovenú dôveru. 
 
Doc. Paulen prezentoval zhrnutie kandidátov v Excel tabuľke aj na podpredsedu AS FCHPT STU za 
študentskú časť, pričom boli navrhnutí títo kandidáti: 
 
Študentská časť:          Kandidatúra: 
Bc. Kristína Smorádková        prijíma 
Marek Wadinger           prijíma  
 
Obaja kandidáti vyslovili súhlas s kandidatúrou. Predseda Volebnej komisie pre toto zasadnutie, doc. 
Paulen, formuloval otázku pre hlasovanie voľby podpredsedu AS FCHPT STU za študentskú časť. Nikto 
z prítomných nemal žiadne výhrady. Spustil hlasovanie. 
 
Doc. Paulen uzatvoril hlasovanie a poslal výsledky hlasovania všetkým účastníkom volieb. Zároveň 
verejne prečítal výsledky hlasovania. 
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Hlasovania sa zúčastnilo 9 členov AS FCHPT STU. 
 
Návrh na predsedu AS FCHPT STU:     počet odovzdaných hlasov pre kandidáta: 
Bc. Kristína Smorádková        9 
Marek Wadinger          0 
 
zdržali sa: 0 
 
Doc. Paulen konštatoval, že Bc. Smorádková získala nadpolovičnú väčšinu hlasov študentskej časti. 
Bc. Ondra potvrdil výsledky hlasovania. Predseda Volebnej komisie skonštatoval, že 
podpredsedníčkou AS FCHPT STU na obdobie 2020-2024 za študentskú časť sa stala Bc. Kristína 
Smorádková. 
 
Prof. Lukeš zagratuloval novým podpredsedníčkam AS FCHPT STU za obe časti senátu. 
 
K bodu 8: 
Prof. Lukeš uviedol postup voľby predsedov pracovných komisií AS FCHPT STU.  
Požiadal doc. Paulena o informovanie senátu o návrhoch na predsedu Legislatívnej komisie AS FCHPT 
STU (Leg).  
Doc. Paulen uviedol tieto návrhy na kandidátov na základe Google formuláru vyplneného všetkými 
členmi AS FCHPT STU: 
 
Návrh na predsedu Leg:         Kandidatúra: 
doc. Ing Milan Čertík, PhD.        neprijíma 
doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.       neprijíma 
Ing. Aleš Ház, PhD.           neprijíma 
Ing. Michal Kaliňák, PhD.         neprijíma  
Ing. Barbora Kaliňáková, PhD.       prijíma 
doc. Ing. Zuzana Labovská, PhD.      neprijíma  
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.       neprijíma  
Veronika Pash            neprijíma 
doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.       neprijíma 
Ing. Jozef Švorec, PhD.          prijíma 
 
Všetci kandidáti vyslovili súhlas / nesúhlas s kandidatúrou. Predseda Volebnej komisie pre toto 
zasadnutie, doc. Paulen, formuloval otázku pre hlasovanie voľby predsedu Legislatívnej komisie AS 
FCHPT STU. Nikto z prítomných nemal žiadne výhrady. Spustilo sa hlasovanie. 
 
Doc. Paulen uzatvoril hlasovanie a poslal výsledky hlasovania všetkým účastníkom volieb. Zároveň 
verejne prečítal výsledky volieb. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 27 členov AS FCHPT STU. 
 
Návrh na predsedu Leg:        počet odovzdaných hlasov pre kandidáta: 
Ing. Barbora Kaliňáková, PhD.      16 
Ing. Jozef Švorec, PhD.         8 
 
zdržali sa: 3 
 
Doc. Paulen konštatoval, že Ing. Kaliňáková získala nadpolovičnú väčšinu hlasov AS FCHPT STU. 
Ing. Fischer aj Bc. Ondra potvrdili výsledky hlasovania. Predseda Volebnej komisie skonštatoval, že 
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predsedníčkou Legislatívnej komisie AS FCHPT STU na obdobie 2020-2024 sa stala Ing. Barbora 
Kaliňáková, PhD. 
 

Prof. Lukeš požiadal doc. Paulena o informovanie senátu o návrhoch na predsedu Pedagogickej 
komisie AS FCHPT STU (Ped).  
Doc. Paulen uviedol tieto návrhy na kandidátov na základe formuláru vyplneného všetkými členmi AS 
FCHPT STU: 
 
Návrh na predsedu Ped:         Kandidatúra: 
doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.       prijíma 
Ing. Aleš Ház, PhD.           prijíma 
Ing. Barbora Kaliňáková, PhD.       neprijíma  
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.       neprijíma  
Marek Wadinger           neprijíma 
 
Všetci kandidáti vyslovili súhlas / nesúhlas s kandidatúrou. Predseda Volebnej komisie pre toto 
zasadnutie, doc. Paulen, formuloval otázku pre hlasovanie voľby predsedu Pedagogickej komisie AS 
FCHPT STU. Nikto z prítomných nemal žiadne výhrady. Spustilo sa hlasovanie. 
 
Doc. Paulen uzatvoril hlasovanie a poslal výsledky hlasovania všetkým účastníkom volieb. Zároveň 
verejne prečítal výsledky volieb. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 26 členov AS FCHPT STU. 
 
Návrh na predsedu Ped:        počet odovzdaných hlasov pre kandidáta: 
doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.      24 
Ing. Aleš Ház, PhD.          2 
 
zdržali sa: 0 
 
Doc. Paulen konštatoval, že doc. Dvoranová získala nadpolovičnú väčšinu hlasov AS FCHPT STU. 
Ing. Fischer aj Bc. Ondra potvrdili výsledky hlasovania. Predseda Volebnej komisie skonštatoval, že 
predsedníčkou Pedagogickej komisie AS FCHPT STU na obdobie 2020-2024 časť sa stala 
doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD. 
 

Prof. Lukeš požiadal doc. Paulena o informovanie senátu o návrhoch na predsedu Ekonomickej komisie 
AS FCHPT STU (Eko).  
Doc. Paulen uviedol tieto návrhy na kandidátov na základe formuláru vyplneného všetkými členmi AS 
FCHPT STU: 
 
Návrh na predsedu Eko:         Kandidatúra: 
doc. Ing Milan Čertík, PhD.        prijíma  
prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.       prijíma 
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.       neprijíma  
RNDr. Naďa Krivoňáková, PhD.       neprijíma  
Ing. Anton Lisý            neprijíma 
Bc. Daniel Ondra           neprijíma  
Ing. Jozef Švorec, PhD.          neprijíma 
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Všetci kandidáti vyslovili súhlas / nesúhlas s kandidatúrou. Predseda Volebnej komisie pre toto 
zasadnutie, doc. Paulen, formuloval otázku pre hlasovanie voľby predsedu Ekonomickej komisie AS 
FCHPT STU. Nikto z prítomných nemal žiadne výhrady. Spustilo sa hlasovanie. 
 
Doc. Paulen uzatvoril hlasovanie a poslal výsledky hlasovania všetkým účastníkom volieb. Zároveň 
verejne prečítal výsledky volieb. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 27 členov AS FCHPT STU. 
 
Návrh na predsedu Eko:         počet odovzdaných hlasov pre kandidáta: 
doc. Ing Milan Čertík, PhD.        24  
prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.       0 
 
zdržali sa: 3 
 
Doc. Paulen konštatoval, že doc. Čertík získal nadpolovičnú väčšinu hlasov AS FCHPT STU. Ing. Fischer 
aj Bc. Ondra potvrdili výsledky hlasovania. Predseda Volebnej komisie skonštatoval, že predsedom 
Ekonomickej komisie AS FCHPT STU na obdobie 2020-2024 sa stal doc. Ing. Milan Čertík, PhD. 
 

Prof. Lukeš požiadal doc. Paulena o informovanie senátu o návrhoch na predsedu stálej Volebnej 
komisie AS FCHPT STU (Vol).  
Doc. Paulen uviedol tieto návrhy na kandidátov na základe vyplneného formuláru všetkými členmi AS 
FCHPT STU: 
 
Návrh na predsedu Vol:         Kandidatúra: 
doc. Ing Milan Čertík, PhD.        neprijíma 
Ing. Aleš Ház, PhD.           prijíma 
prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.       neprijíma 
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD.      neprijíma 
Ing. Michal Kaliňák, PhD.         neprijíma  
RNDr. Naďa Krivoňáková, PhD.       prijíma 
Ing. Ján Moncoľ, PhD.          neprijíma 
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.       prijíma  
Bc. Kristína Smorádková         neprijíma 
doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.       neprijíma 
Ing. Jozef Švorec, PhD.          neprijíma 
 
Všetci kandidáti vyslovili súhlas / nesúhlas s kandidatúrou. Predseda Volebnej komisie pre toto 
zasadnutie, doc. Paulen, formuloval otázku pre hlasovanie voľby predsedu Volebnej komisie AS FCHPT 
STU. Nikto z prítomných nemal žiadne výhrady. Spustil hlasovanie. 
 
Doc. Paulen uzatvoril hlasovanie a poslal výsledky hlasovania všetkých účastníkom volieb. Zároveň 
verejne prečítal výsledky volieb. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 27 členov AS FCHPT STU. 
 
Návrh na predsedu Vol:         počet odovzdaných hlasov pre kandidáta: 
Ing. Aleš Ház, PhD.           3  
RNDr. Naďa Krivoňáková, PhD.       5 
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.       18 
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zdržali sa: 1 
 
Doc. Paulen konštatoval, že doc. Paulen získal nadpolovičnú väčšinu hlasov AS FCHPT STU. Ing. Fischer 
aj Bc. Ondra potvrdili výsledky hlasovania. Predseda Volebnej komisie skonštatoval, že predsedom 
stálej Volebnej komisie AS FCHPT STU na obdobie 2020-2024 sa stal doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD. 
 
K bodu 9: 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš uviedol na základe vzájomnej dohody všetkých členov AS FCHPT 
STU zaradenie do stálych pracovných komisií podľa materiálu Voľba členov stálych pracovných komisií 
AS FCHPT STU (materiál č. 1-2020) nasledovne: 
 
Legislatívna komisia (Ing. Kaliňáková Barbora, PhD.) 
doc. Ing. Jančovičová Viera, PhD. 
doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD. 
Veronika Pash 
Ing. Jozef Švorec, PhD. 
Marek Wadinger 
 
Pedagogická komisia (doc. Ing. Dvoranová Dana, PhD.) 
Patrik Beke 
doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. 
Ing. Róbert Fischer, PhD. 
Ing. Michal Horňáček, PhD. 
doc. Ing. Zuzana Labovská, PhD. 
Ing. Daniela Pavúková 
doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD. 
 
Ekonomická komisia (doc. Ing. Čertík Milan, PhD.) 
Ing. Aleš Ház, PhD. 
prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc. 
Ing. Michal Kaliňák, PhD. 
Ing. Anton Lisý 
Bc. Daniel Ondra 
Ing. Ladislav Staruch, PhD. 
 
Volebná komisia (doc. Ing. Paulen Radoslav, PhD.) 
RNDr. Naďa Krivoňáková, PhD. 
Júlia Kubalcová 
Bc. Michaela Roháčová 
Bc. Smorádková Kristína  
 
Nikto z prítomných členov AS FCHPT STU nevzniesol proti týmto návrhom žiadnu námietku. 
 
Uznesenie č. 1/1-2020: 
AS FCHPT STU prerokoval a schvaľuje materiál Voľba členov stálych pracovných komisií AS FCHPT STU 
(materiál č. 1-2020). 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 27 členov AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 26  proti: 0  zdržali sa: 1 
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Prof. Lukeš konštatoval, že AS FCHPT STU má zvolených zástupcov Predsedníctva AS FCHPT STU 
a všetkých členov zaradených do pracovných komisií. 
 
K bodu 10: 
Prof. Lukeš avizoval priebeh zasadnutí, ktoré sa uskutočnili od posledného zasadnutia AS FCHPT STU. 
Uviedol, že na zasadnutiach sa diskutovali aktuálne dôsledky pandémie, napr. posun termínov 
v harmonograme štúdia, zabezpečenie online vyučovania, úprava priebehu semestra, príprava 
rekonštrukcie fakulty, rozpočet STU, atď. 
Prof. Lukeš vyzval prof. Gatiala, dekana fakulty o doplnenie informácií zo zasadnutí. 
Prof. Gatial uviedol, že prodekani sa spolu s predsedami odborov aj senátu stretávajú na týždennej 
báze a vždy sa rokuje o aktuálnych veciach týkajúcich sa pandémie a jej dôsledkov. Informácie 
o propagácii fakulty a projekte  ACCORD sú stálymi bodmi na týchto zasadnutiach, pričom sa riešia aj 
otázky prerušenia kontaktnej výučby. Doplnil, že sa diskutovali najmä zmeny v harmonograme štúdia, 
semester sa predĺžil o 4 týždne, do 13. 6. 2020. Dôležitým bol aj problém s internátmi, keďže STU je 
súčasťou hospodárskej mobilizácie a museli poskytnúť priestory internátov pre ľudí, ktorí museli byť 
umiestnení do povinnej karantény. Zatiaľ sa diskutovalo o ukončení predmetov skúškami dištančnou 
formou. Rozpočet STU neboľ dosiaľ schválený, momentálne je v diskusii šiesta verzia rozpočtu, ktorá 
by mala ísť na rokovanie do AS STU dňa 25. 05. 2020. Dekani vyjadrili k rozpočtu zatiaľ len podmienený 
súhlas.  
Pán dekan uviedol, že Vedecká rada nezasadala v marci ani v máji, žiadosti o habilitácie neboli 
schválené. Vedecká rada schvaľovala per rollam hlasovaním štátnicové komisie potrebné na tento 
semester.  
 
K bodu 11: 
Prof. Lukeš otvoril bod „Rôzne“. 
Doc. Reháková požiadala o slovo. Poblahoželala členom AS FCHPT STU za úspešné zvládnutie online 
formy ustanovujúceho zasadnutia. Na ďalšom zasadnutí senátu bude prerokovávaný dodatok 
k študijnému poriadku v súvislosti s tým, že podobný materiál sa pripravuje na úrovni STU a mal by byť 
schválený AS STU dňa 25. 05. 2020. Tento materiál bol pripravený v súvislosti s novelizáciou VŠ zákona, 
pričom vychádza zo zmien niektorých paragrafov študijného poriadku na celouniverzitnej úrovni. Na 
zasadnutí Vedenia FCHPT STU sa dohodli na implementácii navyše jednej zmeny Študijného poriadku 
týkajúcej sa začiatku ďalšieho a záveru aktuálneho akademického roka, konkrétne stanovenia počtu 
predpísaných kreditov, aby mohol byť študent zapísaný do ďalšieho ročníka. Tento materiál bude 
poskytnutý všetkým členom AS FCHPT STU a mal by byť prerokovaný na ďalšom plánovanom zasadnutí 
AS FCHPT STU dňa 09. 06. 2020. 
 
Prof. Gatial poďakoval prof. Lukešovi za vynikajúce zvládnutie organizácie ustanovujúceho online 
zasadnutia. Poblahoželal predsedovi senátu aj členom komisií a ich predsedom.  
 
Prof. Lukeš poďakoval za spoluprácu všetkých členov AS FCHPT STU, súdržnosť pri organizácii 
zasadnutia aj trpezlivosť pri online hlasovaniach a pri riešení aktuálnych problémov. 
 
K bodu „Rôzne“ neboli žiadne ďalšie otázky. 
 
 
Prof. Lukeš na záver zasadnutia poďakoval prítomným členom AS FCHPT STU, členom vedenia FCHPT 
STU a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. 

V Bratislave 19. mája 2020 
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Overili: 
 
 
 
 
 
 
 
doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.              prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD. prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc., 
                          predseda AS FCHPT STU 
 


