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Zápisnica zo zasadnutia P-AS FCHPT STU 
zo dňa 30.09.2021 

Program zasadnutia: 
1. Otvorenie (miestnosť AS NB 185 o 11:45) 
2. Prerokovanie a schválenie materiálu Volebná komisia a harmonogram doplňujúcich volieb členov 

študentskej časti AS FCHPT STU, pre funkčné obdobie 2019-2023 (materiál č. 27-2021) 
3. Prerokovanie a schválenie materiálu Volebná komisia a harmonogram volieb člena a náhradníkov do 

Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) (materiál č. 28-2021-PAS) 
4. Rôzne 
5. 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). Od začiatku zasadnutia bolo prítomných všetkých 7 členov (viď. 
priložená prezenčná listina). Predsedníctvo bolo uznášania schopné. Hostia na tomto zasadnutí neboli prítomní. 
Predseda AS, prof. Lukeš, uvítal novú predsedníčku akademického senátu za študentskú časť – Júliu Kubalcovú. 
Ďalej predstavil Ing. Moniku Bielu, novú tajomníčku akademického senátu.  
 
K bodu 2 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, informoval o doplňujúcich voľbách do AS a uviedol materiál Volebná 
komisia a harmonogram doplňujúcich volieb členov študentskej časti AS FCHPT STU, pre funkčné obdobie 2019-
2023 (materiál č. 27-2021). Prof. Lukeš uviedol, že termín na odovzdanie kandidátnych listín je 8.10. a samotné 
voľby budú prebiehať v dňoch 19. až 20. októbra 2021. Prof. Lukeš ďalej informoval aj o návrhu zloženia 
volebnej komisie a náhradníkoch. 
 
Diskusia 
Doc. Paulen mal pripomienku k dátumu na odovzdanie kandidátok. Následne bol navrhnutý náhradný termín, 
7.10., s ktorým súhlasili všetci zúčastnení. Ďalej sa doc. Paulen opýtal na priebeh a miesto volieb vzhľadom na 
aktuálnu pandemickú situáciu. Prof. Lukeš informoval o plánovanom mieste volieb, ktoré by bolo v súčasnej 
situácii vhodné. Doc. Dvoranová dodala, že voľby sú naplánované na dva dni, aby malo čo najviac študentov 
možnosť zúčastniť sa volieb. Prof. Lukeš uzatvoril diskusiu a formuloval uznesenie, následne sa uskutočnilo 
hlasovanie. 
 
Uznesenie č. 1/27-2021 
Hlasovanie P-AS FCHPT STU za schválenie harmonogramu a termínov z materiálu č. 27-2021 a schválenie 
navrhovanej komisie. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 7 členov P-AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0 
 
K bodu 3 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, predstavil materiál Volebná komisia a harmonogram volieb člena a 
náhradníkov do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) (materiál č. 28-2021-PAS). Upozornil aj na problém 
získavania podpisov na návrh kandidáta na člena do ŠRVŠ za FCHPT STU, ktorý sa riadi podľa materiálu č. 43-
2013. 
 
Diskusia 
Doc. Kaliňáková upozornila v rámci diskusie na potrebu upresnenia názvu spolku študentov v harmonograme, 
Študentský parlament FCHPT sa premenoval na CHEM – Študentský spolok FCHPT. Následne prof. Lukeš s doc. 
Jančovičovou navrhli vhodnú formuláciu ako dodatok k bodu 1 v materiáli č. 28-2021-PAS, s ktorou všetci 
zúčastnení súhlasili. Prof. Lukeš formuloval uznesenie a prebehlo hlasovanie. 
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Uznesenie č. 2/28-2021-PAS 
Hlasovanie P-AS FCHPT STU za schválenie harmonogramu a termínov z materiálu č. 28-2021-PAS a schválenie 
navrhovanej komisie. 
 
Hlasovania sa zúčastnilo 7 členov P-AS FCHPT STU. 
Hlasovanie: za: 7 proti: 0 zdržali sa: 0 
 
K bodu 4 
Predseda AS FCHPT STU, prof. Lukeš, otvoril bod „Rôzne“. Na základe harmonogramu zasadnutí vedenia FCHPT 
STU predseda senátu, prof. Lukeš, navrhol tieto riadne termíny zasadnutia AS FCHPT STU: 19.10.2021 a 
23.11.2021. Termíny zasadnutí predsedníctva boli navrhnuté 5.10.2021, 19.10.2021, 9.11.2021 a 23.11.2021. 
Členovia predsedníctva jednomyseľne súhlasili s návrhom. 
 
 
K bodu 5 
Prof. Lukeš na záver zasadnutia poďakoval všetkým prítomným členom predsedníctva AS FCHPT STU za účasť 
na zasadnutí, cenné pripomienky a ukončil zasadnutie. 

 prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. 
 predseda AS FCHPT STU 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 1: Prezenčná listina zo zasadnutia P-AS FCHPT STU zo dňa 30.09.2021 


