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Vážené senátorky, vážení senátori, vážené vedenie Strojníckej fakulty, 

 v období apríl 2018 – apríl 2019 sa zišli členovia Akademického senátu Strojníckej fakulty 

na svojom zasadnutí 3 krát. 

Prvé zasadnutie (v celkovom poradí desiate) sa uskutočnilo dňa 24. 4. 2018. Na tomto zasadnutí AS 

SjF sa jednalo najmä o voľbe pre doplnenie členov hospodárskej a legislatívnej komisie ako pre 

zamestnaneckú, tak aj pre študentskú časť AS SjF. Svojim uznesením č. 34 senát zvolil za člena 

hospodárskej komisie za študentskú časť pána Vladimíra Šeligu a uznesením č. 35 zvolil za členku 

hospodárskej komisie za zamestnaneckú časť Mgr. Zuzanu Sedliačkovú, PhD. Uznesením č. 36 senátori 

zvolili za členku legislatívnej komisie za zamestnaneckú časť AS SjF Ing. Kasajovú Martu, PhD. 

Senátori ďalej schválili výročnú správu o činnosti SjF UNIZA za rok 2017 uznesením č. 37, a tiež 

výročnú správu o hospodárení SjF UNIZA za rok 2017 uznesením č. 38. Na prvom, obsahovo bohatom 

zasadnutí, senátori ďalej prijali aj uznesenie č. 39, ktorým schválili rozdelenie príspevku zo štátneho 

rozpočtu na rok 2018 a tiež schválili podmienky prijímacieho konania a informácie o štúdiu pre 

akademický rok 2019/2020 uznesením č. 40. Medzi posledné body programu prvého zasadnutia patrilo 

schválenie organizačného poriadku SjF, ktoré bolo prijaté uznesením č. 41 a schválenie výročnej správy 

o činnosti AS SjF UNIZA za rok 2017 uznesením č. 42.  

 

Druhé zasadnutie (v celkovom poradí jedenáste) sa uskutočnilo dňa 19. 11. 2018 najmä z dôvodu 

voľby členov volebnej a mandátovej komisie pre vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej 

a študentskej časti AS SjF. Senátori uznesením č. 43 zvolili za člena volebnej a mandátovej komisie za 

zamestnaneckú časť Ing. Mária Drbúla, PhD. a uznesením č. 44 Ing. Pavla Kurčíka a Ing. Radovana 

Sviteka za členov volebnej a mandátovej komisie za študentskú časť AS SjF. Následne senátori 

schvaľovali volebnú komisiu pre doplňovacie voľby do študentskej časti AS SjF, kde uznesením č. 45 

schválili komisiu v zložení: doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD., doc. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD., Ing. Juraj 

Belan, PhD., Ing. Mário Drbúl, PhD., Ing. Pavol Kurčík a Ing. Radovan Svitek. Komisia v tomto zložení 

navrhla termín doplňujúcich volieb na 27. 11. 2018. Posledným bodom prejednávaného programu bolo 

schvaľovanie komisie pre doplňovacie voľby do zamestnaneckej časti AS SjF. Senát uznesením č. 46 

schválil komisiu v zložení: doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD., doc. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD., Ing. Juraj 

Belan, PhD., Ing. Mário Drbúl, PhD., prof. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD., prof. Dr. Ing. Ivan Kuric a 

doc. Ing. Juraj Uríček, PhD. Komisia v tomto zložení navrhla termín doplňujúcich volieb na 26. 11. 

2018. 

 

Tretie zasadnutie (v celkovom poradí dvanáste) sa uskutočnilo dňa 18. 2. 2019. Zásadné body 

programu, ktoré bolo potrebné prejednať boli dva. Prvým bodom sa schvaľovala voľba člena 

legislatívnej komisie AS SjF za študentskú časť. Senátori navrhli za kandidátku Zuzanu Šurdovú, ktorej 

členstvo v tejto komisii bolo následne uznesením č.  47 jednomyseľne schválené. Druhým bodom na 

schvaľovanie bol návrh na zmenu v personálnom obsadení VR SjF UNIZA. Predseda AS SjF vyzval 

dekana SjF aby senátorom predložil svoj návrh. Dekan SjF prof. Dr. Ing. Milan Sága senátorom 

predniesol svoj návrh na zmenu a zdôvodnil ju. Senátorom predstavil kandidátov za členov do vedeckej 

rady v zložení: prof. Ing. Radomila Konečná, PhD., prof. Ing. Marián Drusa, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. 

Jozef Živčák, PhD. a prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. V tajnom spôsobe hlasovania ktoré nasledovalo po 

vystúpení dekana SjF senátori všetkých štyroch kandidátov za členov VR SjF zvolili zatiaľ posledným 

prijatým uznesením č. 48.  
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Na záver môžem konštatovať, že: 

 

 

 

• Akademický senát SjF na svojich predchádzajúcich troch zasadnutiach 1 – 3 (10 – 12) 

prejednal a schválil 15 uznesení (od č. 34 do č. 48). 

• Účasť senátorov na jednaniach (28, 20, 26), priemerné percento účasti bolo 82,22 %.  

• Uznesenia boli a sú uplatňované v praxi. 

• Zápisy zo všetkých zasadnutí boli vypracované, overené a umiestnené na WEBovú stránku 

Akademického senátu SjF. 

• Všetky zápisy sú k dispozícii na stiahnutie tak, ako tam boli umiestnené, voči obsahu žiadneho 

zápisu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

• Svojim aktívnym a operatívnym prístupom prispeli členovia Akademického senátu k plynulej 

úspešnej činnosti SjF. 

 

 

Spracoval: prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici, predseda AS SjF 

V Žiline dňa 3. 4. 2019 


