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Zápis zo 4. zasadnutia Akademického senátu SjF UNIZA 

 

Dátum konania:  13. 6. 2016 
Prítomní:   členovia AS SjF podľa prezenčnej listiny, 

 vedenie SjF a hostia podľa prezenčnej listiny. 

 

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

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

predsedom AS. 

Program zasadnutia: 

1. Schválenie podmienok prijímacieho konania na akademický rok 2017/2018. 

Predseda VMK vykonal analýzu prezenčnej listiny zúčastnených senátorov a potvrdil 

uznášaniaschopnosť senátu. 

Výsledok hlasovania: 

Počet prítomných členov AS SjF: 20 

Za: 20, proti: 0, zdržalo sa hlasovania: 0 

Predseda AS SjF taktiež skonštatoval, že sa bude 4. zasadnutie AS SjF na základe hlasovania riadiť 

navrhnutým programom zasadnutia. 

Ad 1) Schválenie podmienok prijímacieho konania na akademický rok 

2017/2018 

 

Predseda AS SjF vyzval prodekana pre pedagogickú činnosť doc. Ing. Martina Krajčoviča, PhD., aby 

Akademický senát informoval o význame a obsahu schvaľovaného dokumentu podmienok prijímacieho 

konania na akademický rok 2017/2018. Následne prodekan pre pedagogickú činnosť detailne 

informoval senát s obsahom dokumentu a taktiež senátorov oboznámil s počtami prihlášok študentov 

pripadajúcimi na jednotlivé študijné programy fakulty pre budúci školský rok. Potom prodekan 

Krajčovič vyzval senát do diskusie k schvaľovanému dokumentu: 

prof. Ing. Ľuboš Kučera PhD.: ,,Bude aj druhé kolo prihlášok na štúdium?“ 

doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.: ,,Bude aj druhé kolo prihlášok, uskutoční sa v septembri.“ 

Viac pripomienok z pléna nebolo, preto predseda AS SJF ukončil diskusiu. 

 

Predseda AS SjF dal aklamačne hlasovať o schválení podmienok prijímacieho konania na akademický 

rok 2017/2018. Hlasovania sa zúčastnilo 21 senátorov. 

Návrh uznesenia: AS SjF schvaľuje podmienky prijímacieho konania na akademický rok 2017/2018.  

Počet prítomných členov AS SjF: 21 

Výsledok hlasovania: 

Za: 21,          Proti:       0,        Zdržal sa hlasovania:      0 
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Uznesenie č. 17: AS SjF schvaľuje podmienky prijímacieho konania na akademický rok 

2017/2018. 

Predseda AS SjF prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici poďakoval senátorom za hlasovanie a skonštatoval 

jednomyseľné schválenie uznesenia všetkými hlasmi. 

Predseda AS SjF sa poďakoval Akademickému senátu za aktívnu účasť na zasadnutí. 

V Žiline 13. 6. 2016 zapísal tajomník AS SjF: Ing. Miroslav Blatnický, PhD., 

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

Prílohy: 

Prezenčná listina zo 4. zasadnutia Akademického senátu SjF ŽU v Žiline strana. 1 zamestnanecká časť 

a študentská časť, strana. 2 hostia 


