
Zásady volieb do 

Akademického senátu Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity  v Bratislave 

   

Akademický senát Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „AS SvF 

STU“) sa podľa § 27 ods. 1 písm. a) Zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) uzniesol na týchto 

Zásadách volieb do Akademického senátu Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity  

v Bratislave (ďalej len „zásady“).   

Čl. 1   

Úvodné ustanovenia   

(1) AS SvF STU je orgánom akademickej samosprávy Stavebnej fakulty Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave (ďalej len „SvF STU“).   

(2) AS SvF STU sa skladá z volených zástupcov akademickej obce SvF STU. Má najmenej 11 

členov, z toho najmenej jednu tretinu tvoria študenti. AS SvF STU sa volí tak, aby každá katedra 

a ústav SvF STU mala počtom členov rovnaké zastúpenie v AS SvF STU.   

(3) AS SvF STU sa člení : 

a) na zamestnaneckú časť,  ktorú tvorí 20 členov 

b) na študentskú časť, ktorú tvorí 10 členov.  

(4) Členov zamestnaneckej časti AS SvF STU volia tajným hlasovaním vo voľbách členovia 

zamestnaneckej časti akademickej obce. Členov študentskej časti AS SvF STU volia tajným 

hlasovaním vo voľbách členovia študentskej časti akademickej obce. Členom zamestnaneckej časti AS 

SvF STU môže byť len člen zamestnaneckej časti jej akademickej obce. Členom študentskej časti AS 

SvF STU môže byť len člen študentskej časti jej akademickej obce.   

(5) Funkčné obdobie členov AS SvF STU je štvorročné. 

(6) Funkcia člena AS SvF STU je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, dekana, prodekana, 

kvestora a tajomníka fakulty. 

Čl. 2   

Vyhlásenie volieb   

(1) Voľby členov AS SvF STU vyhlasuje AS SvF STU na základe týchto zásad volieb. 

(2) Voľby sú: 

a) riadne,  

b) doplňujúce, 

c) dodatočné. 

(3) Riadne voľby sa vyhlasujú podľa čl. 8 týchto zásad najneskôr 60 dní pred uplynutím 

funkčného obdobia AS SvF STU uvedeného v čl. 1, bod 5 týchto zásad.   

(4) V období od 1.7. do 31.8. lehota uvedená v bode 3 tohto článku neplynie. 



(5) Doplňujúce voľby sa vyhlasujú podľa čl. 9 týchto zásad a sa musia uskutočniť do 30 dní od 

ich vyhlásenia predsedom AS SvF STU. 

(6) Dodatočné voľby sa vyhlasujú podľa čl. 10 týchto zásad a sa musia uskutočniť do 30 dní od 

ich vyhlásenia predsedom AS SvF STU. 

Čl. 3   

Volebná komisia  

(1) Prípravu a priebeh volieb organizačne zabezpečuje volebná komisia AS SvF STU, ktorá má 

minimálne troch členov.   

(2) Členov volebnej komisie volí AS SvF STU z členov AS SvF STU.   

(3) Na účely volieb do AS SvF STU akademický senát fakulty zriaďuje dve volebné komisie - 

zamestnaneckú a študentskú. 

(4) Členov volebnej komisie pre voľby do zamestnaneckej časti navrhuje zamestnanecká časť AS  

SvF STU z členov zamestnaneckej časti AS SvF STU. Členov volebnej komisie pre voľby do 

študentskej časti navrhuje študentská časť AS  SvF STU z členov študentskej časti AS SvF STU.   

(5) Predsedu volebnej komisie zamestnaneckej časti a predsedu volebnej komisie študentskej časti 

vymenúva predseda AS SvF STU z členov volebnej komisie na základe návrhu príslušnej volebnej 

komisie.   

(6) Volebná komisia prijíma rozhodnutia väčšinou hlasov všetkých svojich členov.  

(7) Členovia volebnej komisie AS SvF STU nesmú poskytovať informácie o priebehu a 

výsledkoch volieb až do zverejnenia výsledkov volieb. 

 

Čl. 4   

Organizácia volieb   

(1) Na účely volieb do AS SvF STU akademický senát fakulty zriaďuje dva volebné obvody,  

z ktorých jeden tvoria členovia zamestnaneckej časti akademickej obce SvF STU a druhý členovia 

študentskej časti akademickej obce SvF STU. 

(2) Voľby prebiehajú vo volebných obvodoch nezávisle. Všetci voliči, príslušní k určitému 

volebnému obvodu, volia z jednej kandidátnej listiny príslušného volebného obvodu.  

(3) Voľby do zamestnaneckej časti AS SvF STU prebiehajú v priestoroch SvF STU podľa 

schváleného harmonogramu volieb. Voľby sa uskutočnia za prítomnosti členov volebnej komisie 

zamestnaneckej časti AS SvF STU. 

(4) Voľby do študentskej časti AS SvF STU prebiehajú v priestoroch SvF STU podľa schváleného 

harmonogramu volieb. Voľby sa uskutočnia za prítomnosti členov volebnej komisie študentskej časti 

AS SvF STU.  

(5) Organizačné pokyny na prípravu a priebeh volieb do AS SvF STU schvaľuje AS SvF STU.  



(6) Zoznamy voličov pre volebnú komisiu pre voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS 

SvF STU zabezpečí dekan alebo ním poverená osoba.  

Čl. 5   

Návrh na kandidáta  

(1) Členovia zamestnaneckej časti akademickej obce navrhujú kandidátov zvlášť na každej 

katedre a na ústave SvF STU. Kandidátom na člena zamestnaneckej časti AS SvF STU môže byť 

člen zamestnaneckej časti akademickej obce katedry alebo ústavu SvF STU zamestnaný na 

ustanovený týždenný pracovný čas na SvF STU. 

(2) Právo navrhovať kandidátov na člena zamestnaneckej časti AS SvF STU za katedru alebo 

ústav majú členovia akademickej obce príslušnej katedry alebo ústavu, ktorí sú zamestnaní na 

ustanovený týždenný pracovný čas na SvF STU.  

(3) Každá katedra alebo ústav určí poradie navrhovaných kandidátov za príslušnú katedru alebo 

ústav tajným hlasovaním. Každá katedra a ústav navrhne spomedzi svojich členov minimálne dvoch 

kandidátov. Katedry a ústav zašlú ich mená predsedovi volebnej komisie zamestnaneckej časti AS SvF 

STU. Volebná komisia zostaví kandidátnu listinu s kandidátmi v poradí podľa doručeného návrhu 

z katedry alebo ústavu. 

(4) Členovia študentskej časti akademickej obce navrhujú kandidátov z členov študentskej časti 

akademickej obce SvF STU. Právo navrhovať kandidátov na člena študentskej časti AS SvF STU 

majú študenti SvF STU. Volebná komisia študentskej časti AS SvF STU vytvorí kandidátnu listinu so 

zoradením kandidátov v abecednom poradí podľa priezviska.  

(5) Návrh na kandidáta zamestnaneckej a študentskej časti AS SvF STU musí mať listinnú 

podobu a musí obsahovať:  

a) priezvisko, meno a tituly navrhovateľa alebo navrhovateľov, 

b) vlastnoručný podpis navrhovateľa alebo navrhovateľov, 

c) priezvisko, meno a tituly kandidáta,  

d) vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou do 

akademického senátu. 

(6)  Ďalšie odporúčané náležitosti návrhu na kandidáta (ich absencia nie je dôvodom neplatnosti 

návrhu) sú:  

a) v prípade kandidáta do zamestnaneckej časti AS SvF STU pracovné zaradenie kandidáta 

a označenie konkrétneho pracoviska, na ktorom kandidát pôsobí; v prípade kandidáta do 

študentskej časti AS SvF STU označenie študijného programu, ktorý študent študuje, 

prípadne aj stupeň a ročník štúdia, 

b) v prípade navrhovateľa zo zamestnaneckej časti akademickej obce SvF STU pracovné 

zaradenie navrhovateľa a označenie konkrétneho pracoviska, na ktorom navrhovateľ 

pôsobí; v prípade navrhovateľa zo študentskej časti akademickej obce SvF STU 

označenie študijného programu, ktorý študent študuje, prípadne aj stupeň a ročník štúdia, 

c) e-mailová adresa kandidáta,  

d) e-mailová adresa navrhovateľa alebo navrhovateľov,  

e) ďalšie náležitosti, ak tak ustanovuje vnútorný predpis SvF STU. 

(7) Kandidátne listiny sú vyhotovené osobitne pre zamestnaneckú časť AS SvF STU a osobitne 

pre študentskú časť AS SvF STU.  



Čl. 6   

Hlasovanie 

(1) Na hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, na ktorých sú jednotliví kandidáti zoradení 

v poradí podľa čl. 5 týchto zásad.  

(2) Vzor hlasovacieho lístka schvaľuje volebná komisia AS SvF STU uznesením.  

(3) Voliči hlasujú v poradí, v akom sa dostavili na volebné miesto. Volič hlasuje osobne, 

zastúpenie nie je prípustné. Členovia volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky. 

(4) Volič po príchode na volebné miesto preukáže svoju totožnosť a po vlastnoručnom podpise  

v zozname voličov mu volebná komisia vydá hlasovací lístok. Voliči, ktorých totožnosť je členom 

volebnej komisie známa, svoju totožnosť preukazovať nemusia. Ak volič nevie preukázať svoju 

totožnosť, volebná komisia mu hlasovanie neumožní. 

(5) Hlasovací lístok sa považuje za platný, ak je na ňom predpísaným spôsobom označený 

najmenej jeden kandidát a najviac taký počet kandidátov na člena AS SvF STU, ktorý zodpovedá 

počtu senátorov určených pre zamestnaneckú a pre študentskú časť AS SvF STU. Z kandidátov 

jednotlivých katedier a ústavu je možné predpísaným spôsobom označiť najviac jedného kandidáta, 

inak je hlasovací lístok neplatný.   

Čl. 7  

Výsledky volieb  

(1) Zvolený za člena AS SvF STU vo volebnom obvode zamestnaneckej časti je ten kandidát 

z katedry alebo ústavu, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Kandidát, ktorý získal druhý 

najväčší počet platných hlasov, je zvolený za náhradníka do zamestnaneckej časti AS SvF STU za 

danú katedru alebo ústav.  Ďalší kandidáti sú zvolení za náhradníkov do zamestnaneckej časti AS SvF 

STU za danú katedru alebo ústav v poradí od vyššieho počtu platných hlasov.  

(2)  Zvolenými za členov AS SvF STU vo volebnom obvode študentskej časti sú tí kandidáti, 

ktorí získali najväčší počet platných hlasov v zmysle čl. 1, bod 3, písm. b) týchto zásad. Ďalší 

kandidáti sa stávajú náhradníkmi do študentskej časti AS SvF STU v poradí od vyššieho počtu 

platných hlasov.  

(3) V prípade rovnosti platných hlasov o poradí zvolených členov a náhradníkov do AS SvF STU 

podľa bodu 1  a 2 tohto článku rozhodne volebná komisia žrebom.  

(4) Po ukončení hlasovania príslušná volebná komisia:  

a) spočíta počet vydaných, odovzdaných, platných a neplatných hlasovacích lístkov,  

b) spočíta platné hlasy odovzdané jednotlivým kandidátom,  

c) zostaví poradie zvolených členov a náhradníkov podľa počtu získaných hlasov,  

d) vypracuje protokol o voľbách, obsahujúci najmä: označenie volebného obvodu, dátum a miesto 

konania volieb, počet oprávnených voličov, počet vydaných, odovzdaných, platných a neplatných 

hlasovacích lístkov, zoznam zvolených členov a náhradníkov podľa bodu 4 písm. c) tohto článku 

s uvedením počtu získaných hlasov, mená a podpisy predsedu a členov obvodnej volebnej 

komisie.  

(5) Protokol musí byť doručený do 2 pracovných dní od ukončenia volieb predsedovi AS SvF 

STU. 



(6) Výsledky volieb do AS SvF STU zverejní volebná komisia AS SvF STU najneskôr do 5  

pracovných dní od ukončenia volieb na webovom sídle SvF STU.  

 

Čl. 8  

Riadne voľby do AS SvF STU  

(1) Riadne voľby do AS SvF STU vyhlasuje AS SvF STU.  

(2) V riadnych voľbách sa volia členovia do zamestnaneckej aj študentskej časti AS SvF STU na 

funkčné obdobie stanovené v čl. 1, bode 5 týchto zásad. 

(3) V riadnych voľbách sa stávajú náhradníkmi do zamestnaneckej časti AS SvF STU zvolení 

kandidáti v súlade s čl. 7, bod 1 a 3 týchto zásad. 

(4) V riadnych voľbách sa stávajú náhradníkmi do študentskej časti AS SvF STU zvolení 

kandidáti v súlade s čl. 7, bod 2 a 3 týchto zásad. 

(5) Funkčné obdobie členov AS SvF STU začína plynúť dňom ustanovujúceho zasadnutia AS SvF 

STU. 

Čl. 9  

Doplňujúce voľby do AS SvF STU  

(1)  Doplňujúce voľby do AS SvF STU vyhlasuje predseda AS SvF STU, ak zaniklo členovi AS 

SvF STU členstvo z dôvodov uvedených v § 26 ods. 6 písm. b) až j) zákona pred uplynutím funkčného 

obdobia a nie je k dispozícii náhradník podľa čl. 8 týchto zásad. 

(2) Na konanie doplňujúcich volieb sa ustanovenia týchto zásad použijú primerane.  

(3) Funkčné obdobie člena AS SvF STU zvoleného v doplňujúcich voľbách začína plynúť prvým 

dňom nasledujúcim po zániku členstva člena, ktorému členstvo v AS SvF STU predčasne zaniklo a 

trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému členstvo v AS SvF STU predčasne zaniklo.  

(4) Ak zanikne členstvo člena v AS SvF STU pred uplynutím funkčného obdobia a do skončenia 

funkčného obdobia AS SvF STU zostáva menej ako šesť mesiacov, doplňujúce voľby do AS SvF STU 

sa podľa bodu 1 tohto článku nevyhlasujú. Mandát takéhoto člena AS SvF STU zostane do konca 

funkčného obdobia neobsadený a na rokovaní AS SvF STU sa považuje za neprítomného. 

Čl. 10  

Dodatočné voľby do AS SvF STU  

(1) Dodatočné voľby do AS SvF STU vyhlasuje predseda AS SvF STU ak:  

a) v prebiehajúcom funkčnom období sa zriadi nová katedra alebo ústav; AS SvF STU dodatkom 

k týmto zásadám sa upraví čl. 1, bod 3 tak, aby bol splnený čl. 1, bod 2 týchto zásad,   



b) v prebiehajúcom funkčnom období dôjde k zlúčeniu, splynutiu, rozdeleniu alebo zrušeniu  dvoch 

či viac katedier alebo katedry/katedier a ústavu; AS SvF STU dodatkom k týmto zásadám upraví 

sa čl. 1, bod 3 tak, aby bol splnený čl. 1, bod 2 týchto zásad.    

(2) V prípade dodatočných volieb podľa bodu 1 tohto článku sa dodatočné voľby  vyhlásia 

v zamestnaneckej časti AS SvF STU. V študentskej časti AS SvF STU sa dodatočné voľby 

vyhlásia iba v tom prípade, ak nie je splnený čl. 1, bod 2 týchto zásad. 

(3) Na konanie dodatočných volieb sa ustanovenia týchto zásad použijú primerane.  

(4) Funkčné obdobie člena AS SvF STU zvoleného v dodatočných voľbách začína plynúť prvým 

dňom nasledujúcim po ukončení dodatočných volieb a trvá do konca funkčného obdobia členov AS 

SvF STU zvolených v riadnych voľbách.  

(5) Ak do skončenia riadneho funkčného obdobia AS SvF STU zostáva menej ako šesť mesiacov, 

dodatočné voľby do AS SvF STU sa podľa bodu 1 tohto článku nevyhlasujú. Počet členov AS SvF 

STU zostáva do skončenia prebiehajúceho funkčného obdobia podľa  čl. 1, bodu 3 týchto zásad. 

Čl. 11 

  Zánik členstva v AS SvF STU 

(1) Členstvo v AS SvF STU zaniká z dôvodov uvedených podľa § 26 ods. 6 zákona: 

a) skončením funkčného obdobia člena, 

b) vymenovaním člena do niektorej z funkcií rektora, prorektora, dekana, prodekana, 

kvestora a tajomníka SvF STU, 

c) skončením členstva v zamestnaneckej časti akademickej obce SvF STU, 

d) prerušením štúdia člena študentskej časti akademického senátu SvF STU, 

e) skončením štúdia člena študentskej časti AS SvF STU, ak nepožiadal o pozastavenie 

členstva v akademickom senáte fakulty podľa § 26 ods. 8 zákona, 

f) nezapísaním sa na štúdium na SvF STU, za ktorú bol zvolený, najneskôr v posledný deň 

určený na zápis prijatých uchádzačov o štúdium v príslušnom akademickom roku, ak ide 

o člena s pozastaveným členstvom, 

g) uplynutím šiestich mesiacov odo dňa pozastavenia členstva; to neplatí, ak k obnoveniu 

členstva došlo v tejto lehote, 

h) vzdaním sa funkcie člena, 

i) odvolaním člena z funkcie akademickou obcou; dôvody odvolania a postup pri voľbe a 

odvolaní určuje vnútorný predpis SvF STU, 

j) smrťou člena. 

(2) Ak zaniklo členovi AS SvF STU členstvo pred skončením funkčného obdobia podľa § 26, ods. 

6 písm. b) až j) zákona nastupuje na jeho miesto zvolený náhradník.   

(3) Ak nie je k dispozícii náhradník, zvolí v doplňujúcich voľbách podľa podmienok upravených 

v čl. 9 týchto zásad zodpovedajúca časť akademickej obce SvF STU na uvoľnené miesto nového člena 

AS SvF STU, ktorého funkčné obdobie trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému členstvo 

predčasne zaniklo. 

(4) Člen študentskej časti AS SvF STU, ktorý nie je študentom doktorandského študijného 

programu, môže pred riadnym skončením štúdia písomne požiadať o pozastavenie členstva v AS SvF 

STU. Členstvo sa pozastaví odo dňa nasledujúceho po dni riadneho skončenia jeho štúdia. Členstvo v 

AS SvF STU sa obnoví dňom, keď sa opäť stane členom študentskej časti akademickej obce SvF STU, 



ak z iných dôvodov dovtedy nezaniklo. Člen študentskej časti AS SvF STU, ktorý má pozastavené 

členstvo v AS SvF STU, sa považuje za neprítomného na rokovaní AS SvF STU. 

(5) Členstvo v AS SvF STU zaniká zástupcovi zamestnaneckej časti v AS SvF STU zaniknutej 

katedry alebo ústavu dňom zaniknutia katedry alebo ústavu.  Nárok na členstvo v AS SvF STU zaniká 

aj náhradníkovi dňom zaniknutia katedry alebo ústavu. 

(6) Členstvo v AS SvF STU zaniká zástupcom zamestnaneckej časti v AS SvF STU zlúčených 

alebo splynutých katedier alebo katedry/katedier a ústavu dňom zlúčenia alebo splynutia katedry alebo 

ústavu. Nárok na členstvo v AS SvF STU zaniká aj náhradníkovi dňom zlúčenia alebo splynutia 

katedry alebo ústavu. 

(7) Návrh na odvolanie člena senátu môže predložiť ktorýkoľvek člen tej časti akademickej obce 

SvF STU, ktorá ho zvolila (zamestnaneckej alebo študentskej), ak:   

a) porušuje zákon,   

b) porušuje vnútorné predpisy SvF STU,   

c) závažným spôsobom neplní svoje povinnosti,   

d) vážne poškodí záujem SvF STU.   

(8) Návrh na odvolanie člena AS SvF STU sa predkladá predsedovi AS SvF STU písomnou 

formou  

s uvedením mena, priezviska a titulov člena AS SvF STU, ktorého odvolanie je navrhované, dôvodu 

na odvolanie a mena, priezviska, titulov a vlastnoručného podpisu predkladateľa návrhu.   

(9) Predseda AS SvF STU postúpi návrh na odvolanie na posúdenie predsedníctvu AS SvF STU. 

Predsedníctvo AS SvF STU návrh na odvolanie preskúma na svojom najbližšom zasadnutí. Ak 

predsedníctvo AS SvF STU zistí, že návrh nie je v súlade s bodom 7 alebo 8 tohto článku, návrh 

zamietne. Ak predsedníctvo AS SvF STU zistí, že návrh je v súlade s bodom 7 a 8 tohto článku, 

predloží/postúpi návrh na odvolanie člena na rozhodnutie o ďalšom postupe pri odvolávaní 

akademickému senátu SvF STU.  

(10) AS SvF STU návrh na odvolanie člena AS SvF STU preskúma na svojom najbližšom 

zasadnutí. Odvolávaný člen AS SvF STU má právo vyjadriť sa k návrhu na jeho odvolanie na 

rokovaní AS SvF STU ešte pred prijatím uznesenia k tomuto návrhu. Na základe vyjadrenia 

odvolávaného člena AS SvF STU rozhodne uznesením o zamietnutí alebo prijatí návrhu na odvolanie. 

Ak AS SvF STU zistí, že návrh je dôvodný, schváli organizačné pokyny a harmonogram odvolávania 

člena AS SvF STU a postúpi na rozhodnutie príslušnej časti akademickej obce SvF STU.  

(11) Člena AS SvF STU môže odvolať tá časť akademickej obce SvF STU (zamestnaneckej alebo 

študentskej), v ktorej bol odvolávaný člen AS SvF STU zvolený. Člen AS SvF STU je odvolaný 

vtedy, ak za návrh na jeho odvolanie hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov tej časti 

akademickej obce SvF STU, v ktorej bol odvolávaný člen AS SvF STU zvolený.   

(12) O návrhu na odvolanie člena AS SvF STU sa hlasuje tajným hlasovaním.   

(13) Funkčné obdobie členov AS SvF STU, ktoré uplynie v čase mimoriadnej situácie, núdzového 

stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len „krízová situácia“), sa skončí uplynutím posledného dňa 

tretieho kalendárneho mesiaca po skončení krízovej situácie, ak technické podmienky neumožňujú 

zvoliť alebo vymenovať nových členov AS SvF STU. Ak počas tohto obdobia bude zvolený alebo 

vymenovaný nový člen AS SvF STU, funkčné obdobie doterajšieho člena AS SvF STU uplynie dňom 

nasledujúcim po dni, v ktorom bol nový člen AS SvF STU zvolený alebo vymenovaný. 

 



Čl. 12 

  Záverečné ustanovenia  

(1) V prípade problémov s výkladom ustanovení týchto zásad alebo vyskytnutia sa situácie, ktorá 

nie je upravená týmito zásadami, výklad uskutoční a postup určí predsedníctvo AS SvF STU. 

(2) Tieto Zásady volieb do Akademického senátu Stavebnej fakulty Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave nadobúdajú platnosť dňom schválenia Akademickým senátom Stavebnej 

fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a účinnosť od nasledujúceho dňa po schválení 

Akademickým senátom Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 

(3) Tieto Zásady volieb do Akademického senátu Stavebnej fakulty Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave boli schválené Akademickým senátom Stavebnej fakulty Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave dňa 28.5.2021. 

(4) Dňom nadobudnutia účinnosti týchto Zásad volieb do Akademického senátu Stavebnej fakulty 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave strácajú platnosť a účinnosť Zásady volieb do 

Akademického senátu Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schválené AS 

SvF STU 23.01.2015,  ako aj všetky v minulosti prijaté zásady volieb do AS SvF STU. 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 28.5.2021 
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              predsedníčka Akademického senátu Stavebnej fakulty  
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