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Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava 

 
V Bratislave dňa 13. 03. 2017 

Číslo: 1/2017  
 
Akademický senát Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave dňa 18. 10.2016 a Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dňa 

13. 03. 2017 v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) v spojení s § 15 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých  školách  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon“) a v súlade s článkom 51 bod 2 vnútorného predpisu Fakulty chemickej 

a potravinárskej technológie Slovenskej   technickej   univerzity   v Bratislave  číslo  2/2014  zo  dňa   

26.   05.   2014 „Študijný  poriadok  Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej  

technickej  univerzity  v Bratislave“ schválil na svojom zasadnutí nasledovný 

 

Dodatok č.1  
k vnútornému predpisu číslo 2/2014 zo dňa 26.05.2014 

 
Študijný poriadok Fakulty chemickej a potravinárskej technológie 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  
 

Článok 1  
 
V článku 24 bod 3 znie: 
„(3) Výkaz o štúdiu (index) je doklad, do ktorého sa zapisujú najmä predmety (čl. 4 tohto 
študijného poriadku fakulty) a výsledky kontroly študijnej úspešnosti alebo študijného výkonu. 
Výkaz o štúdiu (index) fakulta nevydáva a nepoužíva.“. 
 

Článok 2 
 
1. Tento dodatok číslo 1 k študijnému poriadku FCHPT STU bol schválený Akademickým senátom 

FCHPT STU dňa 18. októbra 2016. 
2. Tento dodatok číslo 1 k študijnému poriadku FCHPT STU bol schválený Akademickým senátom 

STU dňa 13. marca 2017.  
3. Tento dodatok číslo 1 k študijnému poriadku FCHPT STU nadobúda platnosť dňom jeho 

schválenia Akademickým senátom STU a účinnosť nadobudne dňom 1. september 2017. 
 
 
prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.1      prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc.1 
        predseda AS FCHPT STU              dekan FCHPT STU 
 
 

prof. Ing. Ján Híveš, PhD.1 
predseda AS STU 

                                                        
1 Originál podpísaného vnútorného predpisu 1/2017 „Dodatok číslo 1 k vnútornému predpisu číslo 2/2014 Študijný 
poriadok Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“ je uložený 
a prístupný k nahliadnutiu na Dekanáte Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. 


