AKADEMICKÝ SENÁT
Strojnícka fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
Zápis zo 7. zasadnutia Akademického senátu SjF UNIZA
Dátum konania:
Prítomní:

29. 5. 2017
členovia AS SjF podľa prezenčnej listiny,
vedenie SjF a hostia podľa prezenčnej listiny.

V úvode zasadnutia Akademického senátu predseda AS SjF prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici privítal členov
akademického senátu a na základe početnosti prítomných senátorov konštatoval, že senát je uznášania
schopný. Aklamačným hlasovaním, ktoré vyhlásil predseda AS SjF bol senátom jednomyseľne
schválený program navrhnutý predsedom AS.
Program zasadnutia:
1. Otvorenie.
2. Schválenie podmienok prijímacieho konania a informácie o možnosti štúdia pre
akademický rok 2018/2019.
3. Rôzne.
4. Záver.
Výsledok hlasovania:
Počet prítomných členov AS SjF:

Za:

23,

proti: 0,

23

zdržalo sa hlasovania:

0

Akademický senát SjF aklamačne 23 hlasmi schválil návrh programu. Predseda AS SjF prof. Dr. Ing.
Juraj Gerlici taktiež skonštatoval, že sa jednanie AS SjF bude na základe hlasovania riadiť navrhnutým
programom zasadnutia, ktorého znenie prítomným prečítal.

Ad 1) Otvorenie
Predseda AS SjF oboznámil prítomných s dôvodmi nutnosti dnešného stretnutia akademického senátu
z dôvodu, že schválenie tohto dokumentu vyplýva zo zákona a na základe tohto schválenia sa tieto
informácie uvádzajú a používajú v ďalších dokumentoch. Po úvodnej reči sa prešlo k aktu schvaľovania
uvedeného dokumentu.

Ad 2) Schválenie podmienok prijímacieho konania a informácie o možnosti
štúdia pre akademický rok 2018/2019
Predseda AS SjF vyzval pána dekana SjF prof. Dr. Ing. Milana Ságu, aby senátorom predstavil svoj
návrh. Dekan SjF tak vykonal.
Prof. Dr. Ing. Milan Sága: ,,Ďakujem za slovo pánovi predsedovi. Vážení senátori, dnes prakticky
hlasujete za zmeny procesu prijímacieho konania. Ide mi o to, aby sa prijímacie konanie a všetko čo
s tým súvisí stalo pochopiteľnejšie a zrozumiteľnejšie, či už pre samotných uchádzačov o štúdium, alebo
aj pre ich rodičov, skrátka pre každého. Chcem to zjednodušiť. Všetko Vám ozrejmí prodekan pán
Ftorek.“
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Mgr. Branislav Ftorek, PhD.: „Ďakujem pán dekan za slovo. Vážení senátori, všetky podklady ktorých
obsah schvaľujete, Ste dostali ako prílohu mailu s pozvánkou na dnešné zasadnutie. Tieto materiály som
poskytol predsedovi AS SjF na preposlanie. Čo sa zmenilo oproti pôvodnému stavu? Najdôležitejšia
zmena sú dátumy, posunul sa termín prijímacieho konania na skorší dátum a síce z 19. 6. na 15. 6.
Ostatné je štandardné, azda ešte doktorandské prijímacie konanie. Tam sa zmenilo to, že namiesto
jedného pevne stanoveného termínu sa stal variabilný týždeň. Túto zmenu určite všetci privítate. Iné
zmeny v schvaľovanom dokumente nenájdete. Ďakujem za slovo.“
Predseda AS SjF, poďakoval dekanovi a prodekanovi SjF za predstavenie zmien schvaľovaného
dokumentu a otvoril diskusiu. Vyzval senátorov aby svoje otázky smerovali na dekana alebo na
prodekana.
Prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.: „Chcem sa spýtať ako vedúca katedry na počty študentov. Ide
mi teda najmä o doktorandské štúdium. Ak by motyka vystrelila, môžeme zobrať aj viac študentov ako
je uvedené v nejakých plánovaných číslach?
Prof. Dr. Ing. Milan Sága: „To je ten lepší prípad. Ak by boli šikovní a je možné to finančne zvládnuť,
tak to nie je ani ten najmenší problém.“
Viac pripomienok ani poznámok od senátorov nebolo, preto predseda AS SjF predniesol návrh
uznesenia: AS SjF schvaľuje podmienky prijímacieho konania a informácie o možnosti štúdia pre
akademický rok 2018/2019 so zmeneným termínom prijímacieho konania v bakalárskom stupni štúdia
z 19. 6. na 15. 6. 2017. Hlasovanie sa vykonalo aklamačne.
Výsledok hlasovania:
Počet prítomných členov AS SjF:

Za:

23,

proti: 0,

23

zdržalo sa hlasovania:

0

29

Uznesenie č.
: AS SjF schválil podmienky prijímacieho konania a informácie
o možnosti štúdia pre akademický rok 2018/2019 so zmeneným termínom prijímacieho
konania v bakalárskom stupni štúdia z 19. 6. na 15. 6. 2017.

Ad 3) Rôzne
Následne sa prešlo k ďalšiemu bodu programu. Predseda vyzval senátorov k podnetom v tomto bode
programu. Pretože však od senátorov žiadne pripomienky neboli, predseda AS SjF tretí bod programu
uzavrel.

Ad 4) Záver
Predseda AS SjF prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici poďakoval senátorom za hlasovanie a z toho vyplývajúcu
aktívnu účasť na zasadnutí Akademického senátu. Dekan SjF taktiež poďakoval senátorom za dnešnú
schôdzu a študentskej časti AS SjF za dobre zvládnutú akciu športového dňa na fakulte. Pri tej
príležitosti predseda AS SjF taktiež poďakoval študentskej časti AS SjF a následne siedme zasadnutie
senátu ukončil.
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V Žiline 29. 5. 2017
zapísal tajomník AS SjF:
overil predseda AS SjF:

Ing. Miroslav Blatnický, PhD.,
prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici.

Prílohy:
Prezenčná listina zo 7. zasadnutia Akademického senátu SjF ŽU v Žiline strana 1. zamestnanecká časť
a študentská časť, strana 2. hostia.

