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Zápis z 15. zasadnutia Akademického senátu SjF UNIZA 

 

Dátum konania:  27. 5. 2019 
Prítomní:   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 prítomné vedenie SjF a vykonal analýzu podpisov na prezenčnej listine 

zúčastnených senátorov za účelom potvrdenia uznášania schopnosti senátu. Následne predseda AS SjF 

prečítal prítomným senátorom program zasadnutia: 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie. 

2. Prerokovanie návrhu nového študijného programu Mechanical Engineering. 

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 zvolania dnešného zasadnutia, a vysvetlil  aklamačný spôsob dnešnej 

voľby, čím sa jednanie dostalo k bodu 2 dnešného programu. 

 

Ad 2) Prerokovanie návrhu nového študijného programu Mechanical 

Engineering. 

Ako ďalší bod programu bolo prerokovanie návrhu nového študijného programu Mechanical 

Engineering.  Predseda AS SjF vysvetlil senátorom dôležitosť tohto dokumentu a nutnosť tento 

dokument v AS SjF prerokovať. Vyzval prítomného dekana SjF prof. Ságu, aby prítomným senátorom 

predložil prerokovávaný návrh. Dekan poďakoval za slovo a senátorom vysvetlil svoje zámery do 

budúcnosti v rámci sieťovania univerzít, kedy má každá z univerzít niečo atraktívne ponúknuť pre 

štúdium zahraničných študentov. Následne odovzdal slovo predsedovi AS, ktorý oslovil predsedu 
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legislatívnej komisie prof. Pilca, či má legislatívna komisia námietky alebo návrhy k prejednávanému 

dokumentu.  

 prof. Ing. Jozef Pilc, PhD.: „Za legislatívnu komisiu môžem povedať, že pripomienky nemáme, akurát 

do toho moc nevidíme, či sa to osvedčí a či to teda bude dobré.“ 

prof. Dr. Ing. Milan Sága: „Asi myslíš jazykovú vybavenosť? Neboj sa, vykryjeme to ľuďmi, to nie je 

smrteľný problém. Máme na fakulte anglicky zdatných ľudí a tiež to nie je otázka jedného dňa. Určite 

sa to nebude ani budúci semester aplikovať, určite sa to dá zvládnuť.“ 

prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici: „Dobre, otváram diskusiu k tejto téme. Pán prodekan, máš niečo čo by si 

chcel dodať ty?“ 

Mgr. Branislav Ftorek, PhD.: „Pán dekan už povedal všetko potrebné. Z mojej strany nemám čo 

dodať..“ 

prof. Dr. Ing. Milan Sága: „Ja by som chcel ešte senátorom poďakovať za to, že ste boli promptní 

a prišli ste sem v takomto netradičnom čase. Musím však dodať, že toto zasadnutie je nutnosť, pretože 

je to celouniverzitná záležitosť a musíme sa s tým ponáhľať.“ 

prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici: „Ešte by som poprosil vyjadrenie predsedu študentskej časti AS SjF 

k prerokovávanému návrhu.“ 

Ing. Jozef Šutka: „Študentská časť AS SjF súhlasí s prerokovávaným dokumentom.“ 

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

neprichádzali mohol vyhlásiť schválenie za návrh uznesenia: AS SjF prerokoval návrh Študijného 

programu Mechanical Engineering a vyjadril k nemu súhlasné stanovisko.  

Výsledok hlasovania: 

Za: 22,  Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 57: AS SjF prerokoval návrh Študijného programu Mechanical 

Engineering a vyjadril k nemu súhlasné stanovisko. 

 

Ad 3) Schválenie podmienok prijímacieho konania na akademický rok 

2020/2021 na SjF 

Predseda AS SjF prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici požiadal prítomného dekana SjF, aby prítomným senátorom 

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

vysvetlil nutné zmeny v dokumente podmienok prijímacieho konania na akademický rok 2020/2021 na 

SjF. Vysvetlil, že v schvaľovanom dokumente sa menil jediný dátum, čím sa fakulta iba prispôsobuje 

štandardom v SR. Následne dekan odovzdal slovo predsedovi AS SjF, ktorý požiadal legislatívnu 

komisiu o vyjadrenie k schvaľovanému dokumentu. 

prof. Ing. Jozef Pilc, PhD.: „Myslíme si, že z psychologického hľadiska je ten formálny termín dobré 

mať. Preto s týmto dokumentom súhlasíme.“ 
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Následne mohol predseda AS otvoriť diskusiu. Keďže od senátorov neboli k prejedávanému bodu 

žiadne 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.  

Výsledok hlasovania: 

Počet prítomných členov AS SjF: 22 

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

Uznesenie č. 58: 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. Dekan SjF pri tej 

príležitosti poďakoval senátorom za podporu a zaželal pedagógom veľa zdaru pri štátniciach, študentom 

aby sa všetky činnosti vydarili a všetkým prianie krásneho leta. Keďže od senátorov žiadne ďalšie 

pripomienky neboli, predseda štvrtý bod zasadnutia ukončil. 

 

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 pätnáste zasadnutie senátu ukončil. 

 

V Žiline 27. 5. 2019    

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

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

Prílohy: 

Prezenčná listina z 15. zasadnutia Akademického senátu SjF ŽU v Žiline strana 1. zamestnanecká časť 

a študentská časť, strana 2. hostia. 


