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Zápis zo 14. zasadnutia Akademického senátu SjF UNIZA 

 

Dátum konania:  6. 5. 2019 
Prítomní:   členovia AS SjF podľa prezenčnej listiny, 

 vedenie SjF a hostia podľa prezenčnej listiny. 

 

Na úvod zasadnutia Akademického senátu predseda AS SjF prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici privítal členov 

akademického senátu a prítomné vedenie SjF a zdôvodnil nutnú zmenu miestnosti v ktorej sa zasadnutie 

tento krát uskutočnilo. Predseda AS vykonal analýzu podpisov na prezenčnej listine zúčastnených 

senátorov a potvrdil uznášania schopnosť senátu. Následne predseda AS SjF prečítal prítomným 

senátorom program zasadnutia: 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie nového znenia študijného poriadku SjF. 

3. Schválenie podmienok prijímacieho konania na akademický rok 2020/2021. 

4. Rôzne. 

5. Záver. 

Aklamačným hlasovaním, ktoré vyhlásil predseda AS SjF bol senátom schválený program navrhnutý 

predsedom AS. 

Výsledok hlasovania: 

Počet prítomných členov AS SjF: 22 

Za: 22, proti: 0, zdržalo sa hlasovania: 0 

Akademický senát SjF aklamačne 22 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. 

 

Ad 1) Otvorenie 

Predseda AS SjF na úvod zasadnutia zosumarizoval udalosti od posledného zasadnutia AS SjF 

a senátorom ozrejmil dôvody a spôsoby dnešného hlasovania, čím sa jednanie dostalo k bodu 2 

dnešného programu. 

 

Ad 2) Schválenie nového znenia Študijného poriadku SjF 

Ako ďalší bod programu bolo schválenie nového znenia Študijného poriadku SjF. Predseda AS SjF 

vyzval prítomného prodekana pre vzdelávanie pána Mgr. Ftoreka, PhD., aby prítomným senátorom 

ozrejmil zmeny súvisiace so schvaľovaným dokumentom. Prodekan poďakoval za slovo a senátorom 

vysvetlil nutné zmeny v dokumente študijného poriadku. Zmeny sa týkali najmä paragrafu 19 bod g, 

kde sa pojednáva o spôsoboch nápravy pri nezaplatení školného pri externom štúdiu. Následne odovzdal 



AKADEMICKÝ SENÁT 

Strojnícka fakulta 

Žilinská univerzita v Žiline 

slovo predsedovi AS, ktorý oslovil predsedu legislatívnej komisie prof. Pilca, či má legislatívna komisia 

námietky alebo návrhy k schvaľovanému dokumentu.  

 prof. Ing. Jozef Pilc, PhD.: „V schvaľovanom dokumente sme nenašli nič závažné, k čomu by sa 

legislatívna komisia chcela vyjadriť.“ 

Preto mohol predseda AS otvoriť diskusiu.  

Ing. Vladimír Bulej, PhD.: „Keď som si tie materiály čo boli senátorom posielané študoval, tak 

v paragrafe 26 je uvedené, že študent má na prípravu na štátne skúšky dva mesiace. Čo s tým, nie je to 

dlhé obdobie keď sú už teda zrušené predmety?“ 

Mgr. Branislav Ftorek, PhD.: „To sa nemenilo, to je tam už z predchádzajúceho obdobia a teda to 

zostalo. Preto by som to v tomto momente na senáte neriešil.“ 

prof. Ing. Jozef Pilc, PhD.: „Ešte mám aj ja jednu dobrú pripomienku. Študenti externého štúdia sa 

sťažujú na to sedemročné štúdium a doslova to berú ako akademický biznis. Nepáči sa im to a vraj je to 

neústretové voči nim. Preto bude potrebné sa do budúcnosti venovať aj tomuto problému. Ďakujem.“ 

Predseda AS SjF vyzval prítomných senátorov do ďalšej diskusie, ale keďže ďalšie podnety 

neprichádzali mohol vyhlásiť voľbu za návrh uznesenia: AS SjF schvaľuje znenie Študijného poriadku 

SjF. 

Výsledok hlasovania: 

Za: 23,  Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 55: AS SjF schválil znenie Študijného poriadku Strojníckej fakulty. 

Mgr. Branislav Ftorek, PhD.: „Ďakujem senátorom za hlasovanie.“ 

 

Ad 3) Schválenie podmienok prijímacieho konania na akademický rok 

2020/2021 na SjF 

Predseda AS SjF prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici požiadal prítomného prodekana pre vzdelávanie, aby 

prítomným senátorom ozrejmil zmeny súvisiace so schvaľovaným dokumentom. Prodekan poďakoval 

za slovo a senátorom vysvetlil nutné zmeny v dokumente podmienok prijímacieho konania na 

akademický rok 2020/2021 na SjF. Vysvetlil, že štyri fakulty sa spojili v spoločnom úsilí, aby mali 

rovnaké znenie tohto dokumentu.  

Mgr. Branislav Ftorek, PhD.: „Zmysel nášho dokumentu zostal zachovaný. V podstate sa prepísali 

naše body do plných viet, čo prevzali ostatné fakulty.“ 

Následne prodekan odovzdal slovo predsedovi AS SjF, ktorý vyzval predsedu legislatívnej komisie prof. 

Pilca, či má legislatívna komisia námietky alebo návrhy k schvaľovanému dokumentu.  

 prof. Ing. Jozef Pilc, PhD.: „Legislatívna komisia v schvaľovanom dokumente nenašla nič, k čomu by 

sa chcela vyjadriť.“ 

Následne mohol predseda AS otvoriť diskusiu. Keďže od senátorov neboli k prejedávanému bodu 

žiadne iné pripomienky, mohol predseda AS SjF pristúpiť k vyhláseniu voľby za návrh uznesenia: AS 

SjF schvaľuje podmienky prijímacieho konania na akademický rok 2020/2021 na SjF.  
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Výsledok hlasovania: 

Počet prítomných členov AS SjF: 23 

Za: 23, proti: 0, zdržalo sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 56: AS SjF schválil podmienky prijímacieho konania na akademický rok 

2020/2021 na SjF. 

 

Ad 4) Rôzne 

Predseda AS SjF následne otvoril štvrtý bod programu, t.j. rôzne. Spýtal sa prítomných senátorov 

a hostí, či by chcel ešte niekto niečo prejednať na dnešnom zasadnutí AS SjF. Keďže od senátorov 

žiadne pripomienky neboli mohol sám jednu predniesť a to prosbu ohľadom aktuálne prebiehajúcich 

volieb do senátu UNIZA. Vyzval prítomných senátorov, aby išli podporiť kandidátov hlasovaním.  

Ad 5) Záver 

Predseda AS SjF prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici poďakoval senátorom za hlasovanie a z toho vyplývajúcu 

aktívnu účasť na zasadnutí Akademického senátu a následne štrnáste zasadnutie senátu ukončil. 

 

V Žiline 6. 5. 2019    

zapísal tajomník AS SjF:  Ing. Miroslav Blatnický, PhD., 

overil predseda AS SjF:  prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici. 

Prílohy: 

Prezenčná listina zo 14. zasadnutia Akademického senátu SjF ŽU v Žiline strana 1. zamestnanecká časť 

a študentská časť, strana 2. hostia. 


