
Akademický senát Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej aj 

„AS SvF“) v súlade s § 27 ods. 1 písm. a) a § 33 ods. 2 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej aj „zákon o vysokých školách“) a čl. 7 bod 1 písm. b) Štatútu Stavebnej fakulty 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave schválil na svojom zasadnutí dňa 28.05.2021 

tento 

 

Dodatok č. 2  

k  Rokovaciemu poriadku Akademického senátu Stavebnej fakulty 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

 

Čl. 1 

Rokovací poriadok Akademického senátu Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave, schválený Akademickým senátom Stavebnej fakulty Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave dňa 25.11.2011 v znení Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku 

Akademického senátu Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 

schváleného Akademickým senátom Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave dňa 19.04.2013, sa mení a dopĺňa takto: 

1. Za čl. 11 sa vkladá nový článok 12, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„Čl. 12 

Osobitné ustanovenia v čase krízovej situácie 

1. V čase mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo núdzového stavu (ďalej len 

„krízová situácia“) zasadnutie AS SvF, Predsedníctva AS SvF a komisií AS SvF možno 

uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej  

a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti členov AS SvF (ďalej aj „on-line“). 

2. O forme on-line zasadnutia AS SvF rozhoduje Predsedníctvo AS SvF. 

3. O forme  on-line zasadnutia Predsedníctva AS SvF rozhoduje predseda AS SvF. 

4. O forme on-line zasadnutia  komisie AS SvF  rozhoduje predseda príslušnej komisie AS 

SvF. 

5. AS SvF, Predsedníctvo AS SvF a komisie AS SvF v čase krízovej situácie prednostne 

prerokovávajú materiály zamerané na riešenie krízovej situácie a plnenie úloh fakulty 

vyplývajúcich z krízovej situácie, ako aj materiály nevyhnutne potrebné pre riadny chod  

fakulty.  

6. Na zasadnutí AS SvF formou on-line počas krízovej situácie platia tieto odlišnosti od 

ostatných častí rokovacieho poriadku: 

a) prezenčná listina s vlastnoručnými podpismi zúčastnených sa zo zasadnutia v 

listinnej podobe nevyhotovuje, listina prítomných na zasadnutí bude prílohou 

zápisnice, 

b) za prítomného na zasadnutí sa považuje člen AS SvF, ktorý má počas zasadnutia  

v prostriedku informačnej a komunikačnej technológie uvedený status indikujúci 

prítomnosť obrazom i zvukom na prebiehajúcom on-line zasadnutí,  



c) na zasadnutí nemožno rokovať a uznášať sa o veciach, ktoré podľa zákona 

o vysokých školách, Štatútu SvF alebo podľa tohto rokovacieho poriadku vyžadujú 

tajné hlasovanie,  

d) verejne sa hlasuje pomocou prostriedkov informačnej a komunikačnej technológie, 

formu navrhuje predseda / predsedajúci AS SvF, 

e) ak sa verejne hlasovalo pomocou prostriedkov informačnej a komunikačnej 

technológie, každý člen akademického senátu môže bezprostredne po hlasovaní 

podať námietku proti výsledku hlasovania z dôvodu nefunkčnosti technického 

zariadenia; z uvedeného dôvodu sa hlasovanie opakuje, 

f) v prípade opakovaného neúspešného hlasovania sa zvolá prezenčné zasadnutie  

s programom neodhlasovaného bodu, hlasovanie o predmetnom bode sa uskutoční na 

prezenčnom zasadnutí AS SvF. 

g) záznamy o verejných hlasovaniach členov AS SvF vedie osoba alebo člen AS SvF  

poverený predsedom AS SvF.  

7. On-line hlasovanie je platné, ak do troch dní od zverejnenia výsledkov nepodá proti 

hlasovaniu písomný podnet ktorýkoľvek člen AS SvF. 

8. Zo zasadnutia AS SvF uskutočňovaného on-line formou  zabezpečuje verejný priamy 

prenos SvF prostredníctvom svojho webového sídla.“ 

           2. Pôvodný článok 12 sa prečísluje na čl. 13. 

 

Čl. 2 

1. Dodatok číslo 2 k Rokovaciemu poriadku Stavebnej fakulty Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave bol schválený Akademickým senátom Stavebnej fakulty 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dňa 28.05.2021. 

2. Dodatok číslo 2 k Rokovaciemu poriadku Stavebnej fakulty Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia Akademickým 

senátom Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 

 

 

                                                                          prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD. 

                                                                predsedníčka Akademického senátu Stavebnej fakulty  

                                                                        Slovenskej technickej univerzity v Bratislave       


