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U Z N E S E N I E 
 

z Vedeckej rady Stavebnej fakulty UNIZA konanej dňa 10. júna 2021, 
formou videokonferenčného spojenia cez aplikáciu MS Teams 

 
Uznesenie č. 6/2021 

Vedecká rada SvF UNIZA formou hlasovacieho formulára aplikácie OnVote schválila 
návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent Ing. Dušanovi Jandačkovi, 
PhD. v odbore habilitačného konania a inauguračného konania inžinierske konštrukcie 
a dopravné stavby. 

Výsledok tajného hlasovania VR SvF UNIZA: 
počet členov VR         29 
počet prítomných členov        25 
počet prítomných členov oprávnených hlasovať   25  
počet prezentujúcich sa        23  
počet kladných hlasov        23 
počet záporných hlasov          0 
zdržali sa            0 
nehlasovali            0 

 
Uznesenie č. 7/2021 

Vedecká rada SvF UNIZA formou hlasovacieho formulára aplikácie OnVote schválila 
návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent Ing. Danielovi Papánovi, PhD. 
v odbore habilitačného konania a inauguračného konania aplikovaná mechanika. 

Výsledok tajného hlasovania VR SvF UNIZA: 
počet členov VR         29 
počet prítomných členov        25 
počet prítomných členov oprávnených hlasovať   25  
počet prezentujúcich sa        24  
počet kladných hlasov        22 
počet záporných hlasov          0 
zdržali sa            1 
nehlasovali            1 

 
Uznesenie č. 8/2021 

a) Vedecká rada SvF UNIZA formou hlasovacieho formulára aplikácie OnVote 
schválila návrh úprav v ŠP technológia a manažment stavieb – denná a externá 
forma. 
Výsledok hlasovania VR SvF UNIZA: 
počet členov VR         29 
počet prítomných členov        25 
počet prítomných členov oprávnených hlasovať   25  



počet prezentujúcich sa        20  
počet kladných hlasov        20 
počet záporných hlasov          0 
zdržali sa            0 
nehlasovali            0 

 
b) Vedecká rada SvF UNIZA formou hlasovacieho formulára aplikácie OnVote 
schválila návrh úprav v ŠP pozemné staviteľstvo a v ŠP pozemné staviteľstvo – 
nosné konštrukcie budov – denná forma štúdia. 

Výsledok hlasovania VR SvF UNIZA: 
počet členov VR         29 
počet prítomných členov        25 
počet prítomných členov oprávnených hlasovať   25  
počet prezentujúcich sa        21  
počet kladných hlasov        21 
počet záporných hlasov          0 
zdržali sa            0 
nehlasovali            0 

 
c) Vedecká rada SvF UNIZA formou hlasovacieho formulára aplikácie OnVote 
schválila návrh úprav v ŠP inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – špecializácie: 
CS, ODS, ŽS, PDI – denná a externá forma. 

Výsledok hlasovania VR SvF UNIZA: 
počet členov VR         29 
počet prítomných členov        25 
počet prítomných členov oprávnených hlasovať   25  
počet prezentujúcich sa        21  
počet kladných hlasov        19 
počet záporných hlasov          1 
zdržali sa            1 
nehlasovali            0 

 
 

 

 
 

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


