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Prítomní:  členovia AS SjF podľa prezenčnej listiny, 

vedenie Strojníckej fakulty a hostia podľa prezenčnej listiny 

Akademická obec SjF 

 

 
V úvode zasadnutia Akademického senátu predseda AS SjF prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici privítal 

členov akademického senátu na 3. zasadnutí Akademického senátu Strojníckej fakulty.  

Predseda volebnej a mandátovej komisie doc. Ing. Mário Drbúl, PhD. informoval o účasti 

senátorov na tomto zasadnutí. Podľa prezenčnej listiny bolo prítomných 22 senátorov. Predseda AS SjF 

skonštatoval, že Akademický senát SjF je na svojom 3. zasadnutí 21.4.2021 uznášaniaschopný. 

 

Program zasadnutia: 

1. Prerokovanie zmien v študijných programov 

2. Rôzne 

3. Záver 
 

Výsledky hlasovania: ZA: 23; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 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) Prerokovanie zmien v študijných programoch 
 

Návrh na prerokovanie zmien v študijných programoch predkladá dekan SjF prof. Dr. Ing. 

Milan Sága. Predseda AS SjF vyzval dekana SjF, aby uviedol danú problematiku. Dekan poďakoval za 

slovo a senátorom vysvetlil prečo sú tieto zmeny dôležité, hlavne z hľadiska akreditácie. 

Po ukončení prezentácie dekan SjF vrátil slovo predsedovi AS SjF, ktorý požiadal prítomného 

predsedu Legislatívnej komisie doc. Ing. Miloša Mičiana, PhD., aby predniesol stanovisko legislatívnej 

komisie. 

 

doc. Ing. Miloš Mičian, PhD.: „Stanovisko legislatívnej komisie je, že môžeme tento prerokovaný 

materiál v senáte schváliť.“ 

 

Následne predseda AS otvoril diskusiu. 

 

doc. Ing. Miloš Mičian, PhD.: „Budeme vstupovať do nového akademického roku, čo sa týka I. stupňa 

o jeden študijný program mínus a v inžinierskom stupni o mínus dva študijne programy?“ 

 

prof. Dr. Ing. Milan Sága: „Mínus jedna v bakalárskom stupni, mínus tri v inžinierskom stupni a mínus 

jedna v PhD. S týmito študijnými programami ideme do akreditácie.“ 

 



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

neprichádzali, mohol predseda AS SjF vyhlásiť voľbu za návrh uznesenia. 

 

Návrh uznesenia: AS SjF prerokoval navrhované zmeny v študijných programoch pre študijné plány, 

pre študijné programy: Strojárske technológie – I. stupeň, Počítačové modelovanie a simulácie 

v strojárstve – II. stupeň, Automatizované výrobné systémy – II. stupeň, Automatizované výrobné 

systémy – III. stupeň, denné, externé, Časti a mechanizmy strojov – III. stupeň, denné, externé. 

Prítomní senátori hlasovali aklamačne. 

 

Výsledky hlasovania: HLASOVALO: 26; ZA: 26; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie č. 18 AS SjF prerokoval navrhované zmeny v študijných programoch pre študijné 

plány, pre študijné programy: Strojárske technológie – I. stupeň, Počítačové modelovanie a 

simulácie v strojárstve – II. stupeň, Automatizované výrobné systémy – II. stupeň, 

Automatizované výrobné systémy – III. stupeň, denné, externé, Časti a mechanizmy strojov – III. 

stupeň, denné, externé. 

 

Ad 2) Rôzne 
 

Bez pripomienok. 

 

Ad 3) Záver 
 

Predseda AS SjF poďakoval prítomným členom AS SjF za účasť na zasadnutí a následne 3. zasadnutie 

AS SjF ukončil. 

 

 

V Žiline 21. 04. 2021 

zapísal: tajomník AS SjF:  Ing. Andrej Suchánek, PhD. 

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

 

Prílohy: 

Prezenčná listina  2. zasadnutia Akademického senátu SjF UNIZA 

1. zoznam zamestnanecká a študentská časť, 

2. zoznam hostia 


