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Zápis z 16. zasadnutia Akademického senátu SjF UNIZA 

 

Dátum konania:  21. 10. 2019 
Prítomní:   členovia AS SjF podľa prezenčnej listiny, 

 vedenie SjF a hostia podľa prezenčnej listiny. 

 

Na úvod zasadnutia Akademického senátu SjF 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 overenia uznášania schopnosti senátu. Počet prítomných senátorov 

činil 26, preto bola uznášania schopnosť senátu predsedom potvrdená. Následne predseda AS SjF 

prečítal prítomným senátorom program zasadnutia: 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie štatútu SjF. 

3. Schválenie organizačného poriadku SjF. 

4. Prerokovanie návrhu na úpravu študijných plánov. 

5. Rôzne. 

6. Záver. 

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

predsedom AS. 

Výsledok hlasovania: 

Počet prítomných členov AS SjF: 26 

Za: 26, proti: 0, zdržalo sa hlasovania: 0 

Akademický senát SjF aklamačne 26 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 v otvorení 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) Schválenie Štatútu SjF 

Ako ďalší bod programu bolo schválenie štatútu SjF.  Predseda AS SjF vyzval prítomného dekana SjF 

prof. Ságu, aby prítomným senátorom predložil schvaľovaný návrh, ku ktorému podklady boli 

senátorom posielané predsedom AS elektronickou formou. Dekan poďakoval za slovo a senátorom 

ozrejmil dôležitosť tohto schvaľovaného dokumentu. 
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prof. Dr. Ing. Milan Sága: „Vážení kolegovia, od 1. júla vstúpila do platnosti novela vysokoškolského 

zákona. Je nutné ju v plnej miere zapracovať do našich interných dokumentov. Musíme sa tomu 

jednoducho prispôsobiť a práve preto realizujeme toto stretnutie.“ 

Potom dekan SjF predstavil senátorom schvaľovaný dokument a upozornil na všetky zmeny 

v komparácii s pôvodným znením.  

prof. Dr. Ing. Milan Sága: „Ako vidíte sú to viac-menej iba kozmetické úpravy. Preto vás prosím 

o podporu pri hlasovaní za daný návrh. Nie je to môj výmysel, tlačí na to univerzita, aby sme mali 

legislatívne všetky dokumenty vyhovujúce.“ 

Následne dekan SjF odovzdal slovo predsedovi AS SjF, ktorý vyzval predsedu legislatívnej komisie 

prof. Pilca aby prítomným senátorom predstavil zaujaté stanovisko k schvaľovanému dokumentu 

legislatívnou komisiou. 

prof. Ing. Jozef Pilc, PhD.: „Za legislatívnu komisiu môžem povedať, že nie je tam obsahovo nič 

podstatné, čo by bolo treba upravovať“. 

Predseda AS SjF poďakoval predsedovi legislatívnej komisie za prednesené stanovisko a otvoril 

diskusiu k schvaľovanému návrhu. 

prof. Ing. Jozef Pilc, PhD.: „Myslím, že za zamestnaneckú časť je všetko jasné, iba by som sa chcel 

študentskej časti AS SjF spýtať, či v plnom znení rozumejú schvaľovanému dokumentu, viete vôbec o čo 

ide? 

Ing. Jozef Šutka: „Áno, študentská časť AS rozumie štatútu. 

prof. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD.: „Chcela by som len upozorniť na administratívne hľadisko, sú 

tam určité preklepy, môžeme sa o tom s pánom predsedom porozprávať po ukončení zasadnutia AS.“ 

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

neprichádzali mohol vyhlásiť schvaľovanie za návrh uznesenia: AS SjF schvaľuje Štatút SjF. 

Výsledok hlasovania: 

Za: 27,  Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 59: AS SjF schválil Štatút SjF. 

 

Ad 3) Schválenie Organizačného poriadku SjF 

Ako ďalší bod programu bolo schválenie Organizačného poriadku SjF.  Predseda AS SjF vyzval 

prítomného dekana SjF prof. Ságu, aby prítomným senátorom predložil schvaľovaný návrh, ku ktorému 

podklady boli senátorom posielané predsedom AS elektronickou formou. Dekan poďakoval za slovo 

a opäť senátorom ozrejmil dôležitosť tohto schvaľovaného dokumentu. 

prof. Dr. Ing. Milan Sága: „Vážení senátori, chcel by som len v krátkosti.. V organizačnom poriadku 

sa v podstate mení iba tabuľka na poslednej strane. Ide o to, že tri katedry potrebujú vykonať zmeny 

v tých číselných údajoch. Máme tu aj vedúceho katedry z jednej z tých dotknutých katedier prof. Kurica, 

preto ho prosím aby prítomným senátorom vysvetlil dôvody nutnej zmeny.“ 
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prof. Dr. Ing. Ivan Kuric: „Ďakujem za slovo, vážení senátori, pretože nám prešiel veľký projekt, máme 

finančné možnosti umožňujúce nárast funkčných miest výskumníka. Fakultu táto zmena nebude stáť nič, 

preto vás prosím o plnú podporu“. 

Predseda AS SjF vyzval prítomných senátorov do diskusie, ale keďže žiadne podnety neprichádzali 

mohol vyhlásiť schvaľovanie za návrh uznesenia: AS SjF schvaľuje Organizačný poriadok SjF. 

Výsledok hlasovania: 

Za: 27,  Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 60: AS SjF schválil Organizačný poriadok SjF. 

 

Ad 4) Prerokovanie návrhu na úpravu študijných plánov 

Ako ďalší bod programu bolo prerokovanie návrhu na úpravu študijných plánov. Predseda AS SjF 

vyzval prítomného dekana SjF prof. Ságu, aby prítomným senátorom predložil prerokovávaný návrh. 

Dekan poďakoval za slovo a požiadal prítomného prodekana pre vzdelávanie doc. Ftoreka, aby návrh 

predniesol, pretože je to v jeho kompetencii.  

Doc. Mgr. Branislav Ftorek, PhD.: „Ďakujem za slovo pán dekan. Vážení senátori, zmena je v podstate 

iba jedna. V programe počítačové konštruovanie a simulácie je voliteľný predmet základy 

konštruovania na PC. Je žiadané, aby mal tento predmet pokračovanie v ďalšom semestri za účelom 

posilnenia moderného spôsobu konštruovania“ 

prof. Ing. Slavomír Hrček, PhD.: Celá táto zmena vystala z potreby nielen pedagógov, ale aj študentov, 

pretože je to veľmi atraktívne a žiadané. Študenti to potrebujú.“ 

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

neprichádzali mohol vyhlásiť schválenie za návrh uznesenia: AS SjF prerokoval návrh na úpravu 

študijných plánov a vyjadruje k nemu súhlasné stanovisko.  

Výsledok hlasovania: 

Za: 27,  Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 61: AS SjF prerokoval návrh na úpravu študijných plánov a vyjadril k nemu 

súhlasné stanovisko. 

 

Ad 5) Rôzne 

Predseda AS SjF následne otvoril piaty 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 vyzval študentskú časť AS SjF, aby zotrvala v miestnosti aj po 

ukončení zasadnutia. Keďže od senátorov žiadne ďalšie pripomienky neboli, predseda piaty bod 

zasadnutia ukončil. 

 



AKADEMICKÝ SENÁT 

Strojnícka fakulta 

Žilinská univerzita v Žiline 

Ad 6) 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 šestnáste zasadnutie senátu ukončil. 

 

V Žiline 21. 10. 2019    

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

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

Prílohy: 

Prezenčná listina z 16. zasadnutia Akademického senátu SjF ŽU v Žiline strana 1. zamestnanecká časť 

a študentská časť, strana 2. hostia. 


