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ROKOVACÍ PORIADOK AKADEMICKÉHO SENÁTU STAVEBNEJ FAKULTY 
ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE 

 
 

§1 
Základné ustanovenia 

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

alebo AS SvF UNIZA) zasadá podľa potreby, minimálne štyrikrát za rok. 
2. Pôsobnosť AS SvF UNIZA sa riadi ustanoveniami v zmysle platných zákonov 

a vyhlášok. 
3. Zasadania senátu zvoláva jeho predseda. Počas neprítomnosti predsedu 

zasadanie zvoláva jeden z podpredsedov AS SvF UNIZA. 
4. Na žiadosť dekana fakulty alebo rektora je predseda AS SvF UNIZA povinný zvolať 

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

požiada aspoň jedna tretina členov AS SvF UNIZA. 
6. Člen AS SvF UNIZA 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 UNIZA na zasadnutí je neprípustné. 
8. AS SvF UNIZA 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 

Rokovanie akademického senátu SvF 
 

1. Zasadania senátu sú verejné. 
2. Členovia akademickej obce majú právo predkladať AS SvF UNIZA podnety a 

návrhy prostredníctvom svojich zástupcov v senáte alebo písomne predsedovi 
senátu. 

3. Dekan, prodekani a tajomník fakulty majú právo predkladať podnety a návrhy 
priamo predsedovi AS SvF UNIZA. 

4. Materiály na rokovanie AS SvF UNIZA sprístupní predseda AS SvF UNIZA členom 
AS SvF UNIZA v elektronickej forme minimálne 5 pracovných dní pred termínom 
zasadnutia senátu, v odôvodnených prípadoch 3 pracovné dni. V rovnakom 
termíne predseda AS SvF UNIZA zašle členom AS SvF UNIZA v elektronickej 
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forme pozvánku na zasadnutie AS SvF UNIZA spolu s návrhom programu 
rokovania, termínom a miestom rokovania. 

5. Program rokovania AS SvF UNIZA navrhuje a predkladá na schválenie 
predsedajúci v úvode rokovania. Program je možné upraviť na základe návrhov 
členov AS SvF UNIZA. O pozmeňujúcich návrhoch sa hlasuje ihneď v poradí, 
v akom boli navrhnuté. Po schválení návrhu sa stáva program záväzným. 

6. Formu hlasovania, pokiaľ nie je daná zákonom  č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách v znení neskorších predpisov, navrhuje predsedajúci AS SvF UNIZA, 
pričom každý člen AS SvF UNIZA má právo navrhnúť inú formu hlasovania a senát 
ju schvaľuje verejným hlasovaním. 

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

8. Pri hlasovaní senátu rozhoduje väčšina hlasov prítomných členov AS SvF UNIZA. 
V osobitne významných a dôležitých prípadoch je pre schválenie ďalej 
vymenovaných skutočností potrebná najmenej dvojtretinová účasť všetkých 
členov AS SvF UNIZA. Rozhodnutia a uznesenia sa potom považujú za schválené 
vyslovením súhlasu nadpolovičnou väčšinou všetkých členov akademického 
senátu fakulty. Ide hlavne o rokovania, keď AS SvF UNIZA : 
a) schvaľuje na návrh dekana fakulty vnútorné predpisy fakulty a AS SvF UNIZA, 
b) volí kandidáta na dekana, prípadne navrhuje odvolanie dekana z funkcie a 

schvaľuje návrh rektora na odvolanie dekana, 
c) schvaľuje návrh rozpočtu fakulty, 
d) vyjadruje sa k návrhu dekana na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie 

alebo zrušenie pracovísk fakulty, 
e) prerokúva iné závažné prípady, o dôležitosti ktorých rozhodne AS SvF UNIZA 

a vysloví potrebu hlasovať touto formou. 
9. Z rokovania AS SvF UNIZA vyhotoví tajomník AS SvF UNIZA, prípadne schválený 

zapisovateľ, písomný zápis, ktorého správnosť potvrdí predsedajúci rokovania a 
dvaja zvolení členovia AS SvF UNIZA. Zápis z rokovania sa zverejní na webovom 
sídle SvF UNIZA. 

 
§ 4 

Rokovanie a hlasovanie v mimoriadnych prípadoch 
 

1. Ak je z dôvodu ohrozenia verejného zdravia, mimoriadnej situácie, výnimočného 
alebo núdzového stavu vyhlásených podľa osobitného zákona obmedzená 
možnosť zhromažďovania alebo stretávania sa fyzických osôb, zasadnutia AS SvF 
UNIZA sa môžu uskutočniť online formou prostredníctvom videokonferencie alebo 
inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej účasti 
členov na zasadnutí. Prostredníctvom online formy môže senát rokovať a 
uskutočniť hlasovanie aj o otázkach, v ktorých sa vyžaduje tajné hlasovanie, ak to 
technické podmienky umožňujú. 

2. Zasadnutia sa považujú za verejné aj vtedy, ak je zabezpečený ich verejný priamy 
prenos prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie obrazovo-
zvukového záznamu prostredníctvom webového sídla. 

3. Na návrh predsedu AS SvF UNIZA možno uskutočniť hlasovanie o menej 
významnej avšak neodkladnej záležitosti bez prerokovania 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. 
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§ 5 
Zložky akademického senátu 

 
1. AS SvF UNIZA má svojho predsedu a dvoch podpredsedov, každého z príslušnej 

časti AS SvF UNIZA, ktorí sú volení v súlade s vnútorným predpisom fakulty – 
Zásady volieb do Akademického senátu SvF UNIZA a do Akademického senátu 
UNIZA. 

2. AS SvF UNIZA si zvolí tajomníka spomedzi svojich členov. Právo navrhovať 
kandidáta na funkciu tajomníka AS SvF UNIZA má ktorýkoľvek člen AS SvF UNIZA. 
Tajomník zabezpečuje najmä vyhotovenie zápisníc zo zasadnutí AS SvF UNIZA, 
vedie archív akademického senátu a vykonáva činnosti s ním súvisiace. 

3. AS SvF UNIZA si zriaďuje svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány – komisie. 
Senát zriaďuje hospodársku komisiu a legislatívnu komisiu ako svoje stále poradné 
orgány, v prípade potreby môže zriadiť aj ďalšie komisie. 

4. Hospodárska komisia AS SvF UNIZA zaujíma stanoviská v súvislosti 
s hospodárením SvF a nakladaním s finančnými prostriedkami SvF.  

5. Legislatívna komisia AS SvF UNIZA najmä zaujíma stanoviská k návrhom 
vnútorných predpisov fakulty prerokovávaných AS SvF UNIZA, pripravuje návrhy 
vnútorných predpisov fakulty a ďalších uznesení AS SvF UNIZA. 

6. Komisia sa skladá z 3 členov, z ktorých je jeden predseda. Dvaja členovia sú zo 
zamestnaneckej časti a jeden zo študentskej časti AS SvF UNIZA.  Zloženie komisie 
schvaľuje AS SvF UNIZA. 

 
§ 6 

Platnosť rokovacieho poriadku 
 

1. Ruší sa Rokovací poriadok Akademického senátu Stavebnej fakulty Žilinskej 
univerzity v Žiline zo dňa 17. 12. 2015. 

2. Tento rokovací poriadok nadobúda platnosť dňom schválenia v Akademickom 
senáte Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. 

3. Rokovací poriadok bol prerokovaný a schválený v Akademickom senáte Stavebnej 
fakulty Žilinskej univerzity v Žiline dňa 17.06.2022 

 

 

 

 

………………………………… 
doc. Ing. Eva Remišová, v. r. 

predseda AS SvF UNIZA 
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