
 

 

 

 

Akademický senát Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v 

súlade s § 27 ods. 1 písm. a)  a § 33 ods.  2  písm. b)  zákona č. 131/2002 Z. z. o 

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

predpisov (ďalej len „zákon“) na svojom zasadnutí dňa 17.10.2014 schválil tento   

 

Dodatok číslo 1 

k Organizačnému poriadku 

Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: 

 

I. 

 

Organizačný poriadok Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

schválený Akademickým senátom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dňa 

25.10.2013 (ďalej tiež ako „Organizačný poriadok fakulty“)    

 

sa mení  

 

takto: 

 

1. Článok I bod 2 Organizačného poriadku fakulty sa s účinnosťou od 01.01.2015 

nahrádza novým textom, ktorý znie: 

„Katedry fakulty sú (v zátvorke je skratka pracoviska): 

01  Katedra betónových konštrukcií a mostov (BKM),  

02  Katedra dopravných stavieb (DOS), 

03  Katedra geodetických základov (GZA),  

04  Katedra geodézie (GDE), 

05 Katedra geotechniky (GTE), 

06  Katedra vodného hospodárstva krajiny (VHK),  

07  Katedra hydrotechniky (HTE),  

08  Katedra konštrukcií pozemných stavieb (KPS), 

09  Katedra kovových a drevených konštrukcií (KDK), 

10  Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (MDG), 

11  Katedra fyziky (FYZ), 

12  Katedra stavebnej mechaniky (SME) 

13  Katedra materiálového inžinierstva (MTI), 

14  Katedra technológie stavieb (TES), 

15  Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (ZEI), 

16  Katedra technických zariadení budov (TZB) 

17  Katedra jazykov (JAZ), 

18  Katedra telesnej výchovy (TVY),  

19  Katedra humanitných vied (HUV), 

20  Katedra architektúry (ARC). 

 

 Ústavy fakulty sú: 

 01  Ústav súdneho znalectva (USZ).“ 
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2. Príloha č. 1 ku Organizačnému poriadku fakulty Riadiaca schéma Stavebnej fakulty 

STU v Bratislave sa s účinnosťou od 01.01.2015 mení tak, že v časti KATEDRY A 

ÚSTAV sa v texte vypúšťa Katedra mapovania a pozemkových úprav. 

3. Ostatné časti Organizačného poriadku fakulty zostávajú nezmenené. 

 

 

II. 

 

1. Tento Dodatok číslo 1 k Organizačnému poriadku Stavebnej fakulty Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho 

schválenia Akademickým senátom Stavebnej fakulty Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave a účinnosť od 01.01.2015. 

2. Tento Dodatok číslo 1 k Organizačnému poriadku Stavebnej fakulty Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave bol schválený Akademickým senátom Stavebnej 

fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  dňa 17.10.2014. 

 

 

 

 

 

      prof. Ing. Viliam Macura, PhD., v.r.       prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., v.r. 

    podpredseda Akademického senátu                            dekan        

  Stavebnej fakulty                                                    Stavebnej fakulty 

          Slovenskej technickej univerzity      Slovenskej technickej univerzity  

                      v Bratislave                                                         v Bratislave 

             

 

             

 

            Príloha č. 1: Riadiaca schéma Stavebnej fakulty STU v Bratislave 


