
 
 

 

 
U Z N E S E N I E 

 

z Vedeckej rady  Stavebnej fakulty UNIZA konanej dňa 03. 12. 2015 
 

 

 

Uznesenie č. 5/2015 
VR SvF UNIZA schválila, jednomyseľne aklamačným hlasovaním, úpravu Rokovacieho 

poriadku VR SvF UNIZA. 
 

Uznesenie č. 6/2015 
VR SvF UNIZA berie na vedomie informáciu o obhájených dizertačných prácach 

a obhájených projektov dizertačných prác denných a externých doktorandov SvF UNIZA 

v roku 2015. 
 

Uznesenie č.7/2015 

VR SvF UNIZA berie na vedomie informáciu o výsledkoch hlasovania per rollam. 
 

Uznesenie č. 8/2015 

VR SvF UNIZA berie na vedomie informáciu o zvolených  predsedoch a podpredsedoch 
odborových komisií pre študijné  programy doktorandského štúdia na SvF UNIZA. 

 

Uznesenie č. 9/2015 
Vedecká rada SvF UNIZA berie na vedomie  správu o výsledkoch vzdelávania 

v akademickom roku 2014/2015. 
 

Uznesenie č. 10/2015 
Vedecká rada SvF UNIZA berie na vedomie  správu o štúdiu  v akademickom roku 

2015/2016. 
 

Uznesenie č. 11/2015 

Vedecká rada SvF UNIZA berie na vedomie Správu o výsledkoch prijímacieho konania 
v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom štúdiu na akademický rok 2015/2016 

a Podmienky prijímacieho konania na rok 2016. 
 

Uznesenie č. 12/2015 
Vedecká rada SvF UNIZA berie na vedomie informáciu o výsledkoch komplexnej 

akreditácie SvF UNIZA. 

 
Uznesenie č. 13/2015 

VR SvF UNIZA schválila , tajným hlasovaním, Kritéria na vyhodnotenie splnenia podmienok 

získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritéria na vyhodnotenie splnenia 

podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na SvF UNIZA. Uvedené 
kritéria  tvoria prílohu k záznamu z rokovania VR SvF UNIZA. 
 



 
Výsledok tajného hlasovania VR SvF UNIZA: 

Počet členov      24 

Počet prítomných členov   19 

Počet členov oprávnených hlasovať 19 

Hlasovalo     19 

Počet kladných hlasov   19 
Počet záporných hlasov     0 

Zdržal sa hlasovania      0 

 
Uznesenie č. 14/2015 

VR SvF UNIZA schválila, jednomyseľne aklamačným hlasovaním, úpravu Všeobecných 

kritérií na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na SvF UNIZA a konkrétne 

podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na SvF UNIZA 
 

 

 

 

 

 

 

    prof. Ing. Josef Vičan, CSc., v.r. 

     predseda VR SvF UNIZA 


