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Z Á Z N A M   a   U Z N E S E N I E 

z per rollam hlasovania členov Vedeckej rady Stavebnej fakulty  

Žilinskej univerzity v Žiline prostredníctvom aplikácie OnVote 

 

Predmet hlasovania: 

I. Návrh na zrušenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania aplikovaná 

mechanika na SvF UNIZA.  

II. Návrh na zosúladenie HKaIK v odboroch stavebníctvo a inžinierske konštrukcie a 

dopravné stavby na SvF UNIZA. 

III. Návrh na zosúladenie študijných programov staviteľstvo 1.stupeň a inžinierske 

konštrukcie a dopravné stavby 2.stupeň pre vyučovací jazyk anglický. 

IV. Návrh na úpravu kritérií na získanie titulu docent a kritérií na získanie titulu profesor 

na SvF UNIZA. 

Termín konania hlasovania: 

24.05.2022  – 27.05.2022 

Podľa čl.5 ods.5 Rokovacieho poriadku Vedeckej rady Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity 
v Žiline, môže predseda VR SvF UNIZA požiadať o hlasovanie v neodkladných veciach aj 
spôsobom per rollam. Hlasovanie je platné, ak sa ho zúčastnia najmenej dve tretiny členov 
VR SvF UNIZA. Na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina súhlasných 
hlasov z počtu riadnych členov VR SvF UNIZA.  
 

Výsledky hlasovania: 

I. Návrh na zrušenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania aplikovaná 

mechanika na SvF UNIZA. 

počet členov VR SvF UNIZA       28 
počet členov VR SvF UNIZA oprávnených hlasovať    28 
počet členov VR SvF UNIZA, ktorí per rollam hlasovali    23 
počet členov VR SvF UNIZA, ktorí sa do hlasovania per rollam nezapojili 
v stanovenom termíne      5 
súhlasím          23 
nesúhlasím             0 
zdržiavam sa       0 
 
Skrutátori:  doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD. 
         doc. Ing. Emil Kršák, PhD.            

    
Z výsledkov hlasovania per rollam je zrejmé, že návrh na zrušenie odboru habilitačného 
konania a inauguračného konania aplikovaná mechanika na SvF UNIZA získal 
nadpolovičnú väčšinu súhlasných hlasov z počtu všetkých členov Vedeckej rady SvF 
UNIZA.   



II. Návrh na zosúladenie HKaIK v odboroch stavebníctvo a inžinierske konštrukcie 

a dopravné stavby na SvF UNIZA 

počet členov VR SvF UNIZA       28 
počet členov VR SvF UNIZA oprávnených hlasovať    28 
počet členov VR SvF UNIZA, ktorí per rollam hlasovali    23 
počet členov VR SvF UNIZA, ktorí sa do hlasovania per rollam nezapojili 
v stanovenom termíne      5 

Odbor HKaIK súhlasím nesúhlasím zdržiavam sa 

stavebníctvo 23 0 0 

inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 23 0 0 

 
Skrutátori:  doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD. 
         doc. Ing. Emil Kršák, PhD.            

    
Z výsledkov hlasovania per rollam je zrejmé, že návrh na zosúladenie HKaIK v odboroch 

stavebníctvo a inžinierske konštrukcie a dopravné stavby na SvF UNIZA pri obidvoch 

odboroch získal nadpolovičnú väčšinu súhlasných hlasov z počtu všetkých členov 

Vedeckej rady SvF UNIZA. 

III. Návrh na zosúladenie študijných programov staviteľstvo 1.st. a inžinierske konštrukcie 

a dopravné stavby 2.st. pre vyučovací jazyk anglický 

počet členov VR SvF UNIZA       28 
počet členov VR SvF UNIZA oprávnených hlasovať    28 
počet členov VR SvF UNIZA, ktorí per rollam hlasovali    23 
počet členov VR SvF UNIZA, ktorí sa do hlasovania per rollam nezapojili 
v stanovenom termíne      5 

Študijný program súhlasím nesúhlasím zdržiavam sa 

staviteľstvo 1. stupeň 23 0 0 

inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 2. st. 23 0 0 

 
Skrutátori:  doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD. 
         doc. Ing. Emil Kršák, PhD.            

    
Z výsledkov hlasovania per rollam je zrejmé, že návrh na zosúladenie študijných programov 

staviteľstvo 1.stupeň a inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 2.stupeň pre vyučovací 

jazyk anglický pri obidvoch študijných programoch získal nadpolovičnú väčšinu súhlasných 

hlasov z počtu všetkých členov Vedeckej rady SvF UNIZA. 

IV. Návrh na úpravu kritérií na získanie titulu docent a kritérií na získanie titulu profesor na 

Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline. 

počet členov VR SvF UNIZA       28 
počet členov VR SvF UNIZA oprávnených hlasovať    28 
počet členov VR SvF UNIZA, ktorí per rollam hlasovali    23 
počet členov VR SvF UNIZA, ktorí sa do hlasovania per rollam nezapojili 
v stanovenom termíne      5 
súhlasím          23 
nesúhlasím             0 
zdržiavam sa       0 



Skrutátori:  doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD. 
         doc. Ing. Emil Kršák, PhD.            

Z výsledkov hlasovania per rollam je zrejmé, že návrh na úpravu kritérií na získanie titulu 

docent a kritérií na získanie titulu profesor na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline 

získal nadpolovičnú väčšinu súhlasných hlasov z počtu všetkých členov Vedeckej rady SvF 

UNIZA. 

Uznesenie č. 12/2022 

Na základe výsledkov hlasovania per rollam, VR SvF UNIZA počtom hlasov 23 schválila 
návrh na zrušenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania aplikovaná 
mechanika na SvF UNIZA. 
 
Uznesenie č. 13/2022 

Na základe výsledkov hlasovania per rollam, VR SvF UNIZA počtom hlasov 23 pre odbor 
stavebníctvo a počtom hlasov 23 pre odbor inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 
schválila návrh na zosúladenie HKaIK v odboroch stavebníctvo a inžinierske konštrukcie 

a dopravné stavby na SvF UNIZA. 
 
Uznesenie č. 14/2022 

Na základe výsledkov hlasovania per rollam, VR SvF UNIZA počtom hlasov 23 pre študijný 
program staviteľstvo 1. stupeň a počtom hlasov 23 pre študijný program inžinierske 
konštrukcie a dopravné stavby 2. stupeň schválila návrh na zosúladenie študijných 
programov staviteľstvo 1.st. a inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 2.st. pre vyučovací 
jazyk anglický. 
 

Uznesenie č. 15/2022 

Na základe výsledkov hlasovania per rollam, VR SvF UNIZA počtom hlasov 23 schválila 
návrh na úpravu kritérií na získanie titulu docent a kritérií na získanie titulu profesor na 
Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline. 
 

 

 

          

                    

                                                                   prof. Ing. Marián Drusa, PhD., v.r. 
                                        predseda VR SvF UNIZA 
 

Zapísala: Ing. Andrea Husáriková 

 

 

 

 


