
 
 
KOR/3751/2022 

 

Z Á Z N A M 

z per rollam hlasovania členov Vedeckej rady Stavebnej fakulty  
Žilinskej univerzity v Žiline prostredníctvom aplikácie OnVote 

 

Predmet hlasovania: 

I. Návrh na zosúladenie študijných programov 1. a 2. stupňa v externej forme štúdia na 

SvF UNIZA  

II. Návrh na zosúladenie študijných programov 3. stupňa v externej forme štúdia na SvF 

UNIZA 

Termín konania hlasovania: 

09.05.2022  – 13.05.2022 

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 per rollam: 

I. Návrh na zosúladenie študijných programov 1. a 2. stupňa v externej forme štúdia 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 
nehlasovali v stanovenom termíne     5 

Študijný program / externá forma súhlasím nesúhlasím zdržiavam sa 

geodézia a kartografia, 1st. 22 0 1 

staviteľstvo, 1.st 23 0 0 

technológia a manažment stavieb, 1.st. 23 0 0 

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

technológia a manažment stavieb,  2.st 23 0 0 

 
Skrutátori:  doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD. 
         doc. Ing. Emil Kršák, PhD.            

    
Z výsledkov hlasovania per rollam je zrejmé, že návrh na zosúladenie študijných programov 
1. a 2. stupňa v externej forme štúdia na SvF UNIZA získal nadpolovičnú väčšinu 
súhlasných hlasov z počtu všetkých členov Vedeckej rady SvF UNIZA.   

II. Návrh na zosúladenie študijných programov 3. stupňa v externej forme štúdia 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 
nehlasovali v stanovenom termíne     5 

Študijný program / externá forma súhlasím nesúhlasím zdržiavam sa 

teória a konštrukcie inžinierskych stavieb 3.st. 23 0 0 

teória a konštrukcie pozemných stavieb 3.st. 23 0 0 

technológia a manažment stavieb 3.st. 23 0 0 

 
Skrutátori:  doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD. 
         doc. Ing. Emil Kršák, PhD.            

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

3. stupňa v externej forme štúdia na SvF UNIZA získal nadpolovičnú väčšinu súhlasných 

hlasov z počtu všetkých členov Vedeckej rady SvF UNIZA. 

Uznesenie č. 10/2022 

Na základe výsledkov hlasovania per rollam, VR SvF UNIZA počtom hlasov 22 pre študijný 
program geodézia a kartografia 1. stupňa a počtom hlasov 23 pre ostatné študijné 
programy 1. a 2. stupňa schválila návrh na zosúladenie študijných programov 1. a 2. 
stupňa v externej forme štúdia na SvF UNIZA. 
 
Uznesenie č. 11/2022 

Na základe výsledkov hlasovania per rollam, VR SvF UNIZA počtom hlasov 23 schválila 
návrh na zosúladenie študijných programov 3. stupňa v externej forme štúdia na SvF 

UNIZA. 
 
          

                    

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

Zapísala: Ing. Andrea Husáriková 

 

 

 

 

 

 


