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ROKOVACÍ PORIADOK AKADEMICKÉHO SENÁTU 
 STAVEBNEJ FAKULTY 

ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE 
 

 
 
 
 
 

§1 
Základne ustanovenia 

 
1. Akademický senát Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej aj AS SvF 

ŽUŽ ŽUŽ) zasadá podľa potreby, minimálne štyri krát za rok. 
2. Pôsobnosť AS SvF ŽUŽ sa riadi podľa § 27 Zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov. 
3. Zasadania akademického senátu zvoláva jeho predseda. Počas neprítomnosti 

predsedu zasadanie zvoláva podpredseda. 
4. Na žiadosť dekana fakulty alebo rektora, je predseda AS SvF ŽUŽ povinný zvolať 

zasadnutie najneskôr do 14 kalendárnych dní. 
5. Predseda AS SvF ŽUŽ je povinný zvolať zasadanie AS SvF ŽUŽ, ak o to požiada 

aspoň jedna tretina členov AS SvF ŽUŽ. 
6. Člen AS SvF ŽUŽ je povinný zúčastňovať sa zasadaní senátu. V prípade vážnych 

dôvodov, pri ktorých sa, nemôže zúčastniť zasadania, je povinný sa vopred 
ospravedlniť. 

7. Zastúpenie člena AS SvF ŽUŽ na zasadnutí je neprípustné. 
8. AS SvF ŽUŽ je schopný prijímať uznesenia pri účasti nadpolovičného počtu jeho 

členov. 
 
 

§ 2 
Voľba dekana 

1. Spôsob voľby dekana upravuje štatút Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. 
 

§ 3 
Rokovací poriadok akademického senátu SvF 

 
1. Program rokovania AS SvF ŽUŽ navrhuje a predkladá na schválenie predsedajúci 

v úvode rokovania. Program je možné upraviť na základe návrhov členov AS SvF 
ŽUŽ. Po schválení návrhu sa stáva program záväzným. 

2. Formu hlasovania navrhuje predsedajúci AS SvF ŽUŽ, pričom každý člen AS SvF 
ŽUŽ má právo navrhnúť inú formu hlasovania a senát  ju schvaľuje verejným 
hlasovaním. Na návrh predsedu AS SvF ŽUŽ možno uskutočniť hlasovanie o 
neodkladnej záležitosti formou „per rollam“ (obežníkom). Hlasovanie formou „per 
rollam“ musí byť ukončené do 2 pracovných dní od vyhlásenia hlasovania. 
Výsledky budú zverejnené do 3 pracovných dní od vyhlásenia hlasovania. 
Hlasovanie je platné, ak sa ho zúčastnia najmenej 2/3 členov AS SvF ŽUŽ. 

3. Pri hlasovaní senátu rozhoduje väčšina hlasov všetkých členov AS SvF ŽUŽ. 



2 
 

4. Pri schvaľovaní a odvolávaní prodekanov, členov vedeckej rady fakulty a pri voľbe 
zástupcov fakulty do Rady vysokých škôl sa senát uznáša tajným hlasovaním. 

5. Členovia akademickej obce majú právo predkladať AS SvF ŽUŽ podnety a návrhy 
prostredníctvom svojich zástupcov v senáte alebo písomne predsedovi senátu. 

6. Dekan, prodekani a tajomník fakulty majú právo predkladať podnety a návrhy 
priamo AS SvF ŽUŽ. 

7. Zasadania senátu sú verejné pre všetkých členov akademickej obce, pokiaľ senát 
nerozhodne inak.  

8. Z rokovania AS SvF ŽUŽ vyhotoví zvolený člen AS SvF ŽUŽ písomný zápis, 
ktorého správnosť potvrdí predsedajúci rokovania a dvaja zvolení členovia AS SvF 
ŽUŽ.  Zápis z rokovania sa zverejní . 

 
 

§ 4 
Platnosť rokovacieho poriadku 

 
1. Rokovací poriadok nadobúda platnosť dňom schválenia v akademickom senáte 

Stavebnej fakulty žilinskej univerzity v Žiline.  
 
 
 
 
 
Schválil Akademický senát Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline,  
 
 
 

doc. Dr. Katarína Zgútová, v. r. 
predseda AS SvF ŽUŽ 
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