
 
 
 
KOR/689/2022 

 

U Z N E S E N I E 
 

z Vedeckej rady Stavebnej fakulty UNIZA konanej dňa 3. februára 2022, 
formou video konferenčného rokovania cez aplikáciu MS Teams. 

 

Uznesenie č. 1/2022 

VR SvF UNIZA formou hlasovacieho formulára v OnVote tajným hlasovaním schválila 
návrh na vymenovanie doc. Ing. Petra Koteša, PhD. za profesora v odbore 
habilitačného konania a inauguračného konania inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 
a odporúča jeho predloženie na rokovanie Vedeckej rady Žilinskej univerzity v Žiline. 
 
Výsledok tajného hlasovania VR SvF UNIZA: 
počet členov VR         28 
počet prítomných členov        24 
počet prítomných členov oprávnených hlasovať   23*  
počet prezentujúcich sa        21 
počet kladných hlasov        21 
počet záporných hlasov          0 
zdržali sa            0 
nehlasovali            2 

*(doc. Ing. Peter Koteš, PhD., ako riadny člen VR SvF UNIZA  v súlade  s Rokovacím poriadkom 
VR SvF UNIZA, čl. 5, ods. 3,  nehlasoval). 

Uznesenie č. 2/2022 

VR SvF UNIZA formou hlasovacieho formulára v OnVote tajným hlasovaním schválila 
zmenu spolugaranta v Rade bakalárskeho študijného programu technológia a manažment 
stavieb. 

 

Výsledok tajného hlasovania VR SvF UNIZA: 
počet členov VR         28 
počet prítomných členov        24 
počet prítomných členov oprávnených hlasovať   24  
počet prezentujúcich sa        21 
počet kladných hlasov        20 
počet záporných hlasov          0 
zdržali sa            1 
nehlasovali            3 

Uznesenie č. 3/2022 

VR SvF UNIZA formou hlasovacieho formulára v OnVote schválila návrh na zosúladenie 
bakalárskeho študijného programu staviteľstvo v dennej forme štúdia, schválila návrh na 
zosúladenie bakalárskeho študijného programu technológia a manažment stavieb v dennej 
forme štúdia a schválila návrh na zosúladenie bakalárskeho študijného programu 
pozemné staviteľstvo v dennej forme štúdia. 
 



Výsledok hlasovania VR SvF UNIZA za návrh na zosúladenie bakalárskych študijných 
programov dennej formy štúdia na SvF UNIZA: 
počet členov VR         28 
počet prítomných členov        24 
počet prítomných členov oprávnených hlasovať   24  
počet prezentujúcich sa        21  

Študijný program Súhlasím Nesúhlasím Zdržiavam sa Nehlasoval 

staviteľstvo 20 1 0 0 

technológia a manažment stavieb 21 0 0 0 

pozemné staviteľstvo 21 0 0 0 

* 3 členovia sa nezúčastnili hlasovania v OnVote 
 

VR SvF UNIZA formou hlasovacieho formulára v OnVote schválila návrh na zosúladenie 
inžinierskeho študijného programu inžinierske konštrukcie a dopravné stavby v dennej 
forme štúdia, schválila návrh na zosúladenie inžinierskeho študijného programu 
technológia a manažment stavieb v dennej forme štúdia a schválila návrh na zosúladenie 
inžinierskeho študijného programu pozemné staviteľstvo v dennej forme štúdia. 

 
Výsledok hlasovania VR SvF UNIZA za návrh na zosúladenie inžinierskych študijných 
programov dennej formy štúdia na SvF UNIZA: 
počet členov VR         28 
počet prítomných členov        24 
počet prítomných členov oprávnených hlasovať   24  
počet prezentujúcich sa        21  

 

Študijný program Súhlasím Nesúhlasím Zdržiavam sa Nehlasoval 

Inžinierske konštrukcie 
a dopravné stavby 

21 0 0 0 

technológia a manažment stavieb 21 0 0 0 

pozemné staviteľstvo 21 0 0 0 

* 3 členovia sa nezúčastnili hlasovania v OnVote 
 
 
 
 
              prof. Ing. Marián Drusa, PhD., v.r. 
             predseda VR SvF UNIZA 

 


