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Zápis z 6. zasadnutia Akademického senátu SjF UNIZA 

 

Dátum konania:  3. 4. 2017 
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. Aklamačným hlasovaním, ktoré vyhlásil predseda AS SjF bol senátom schválený 

program navrhnutý predsedom AS. 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie prodekana pre vedu a výskum. 

3. Schválenie výročnej správy o činnosti SjF. 

4. Schválenie výročnej správy o hospodárení SjF. 

5. Schválenie výročnej správy o činnosti AS SjF. 

6. Schválenie rozpočtu SjF na rok 2017. 

7. Rôzne. 

8. Záver. 

Výsledok hlasovania: 

Počet prítomných členov AS SjF: 28 

Za: 28, proti: 0, zdržalo sa hlasovania: 0 

Akademický senát SjF aklamačne 28 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) Otvorenie 

Predseda AS SjF oboznámil prítomných s výsledkami doplňujúcich volieb na člena zamestnaneckej 

časti AS SjF za Mgr. Branislava Ftoreka, PhD., ktorý sa stal prodekanom. Doplňujúce voľby prebehli 

na katedre aplikovanej matematiky dňa 21. 11. 2016 a za členku AS SjF bola zvolená Mgr. Zuzana 

Sedliačková, PhD.  

Pretože dvom členom študentskej časti AS SjF zanikol mandát z dôvodu úspešného ukončenia štúdia 

na ŽU, boli dňa 25. 10. 2016 vykonané doplňujúce voľby do študentskej časti AS SjF. Zvolení senátori 

sú Ing. Michala Šeligová a Bc. Jozef Šutka. Následne predseda AS SjF zablahoželal všetkým 

novozvoleným senátorom a odovzdal im menovacie dekréty členov AS. 

 

Ad 2) Schválenie prodekana pre vedu a výskum 

Ako ďalší bod programu bolo schválenie prodekana pre vedu a výskum. Keďže návrh na schválenie 

prodekana predkladá dekan SjF, požiadal predseda AS SjF dekana strojníckej fakulty ŽU v Žiline aby 

predstavil kandidáta na prodekana pre vedu a výskum. 
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Prof. Dr. Ing. Milan Sága: ,,Ďakujem za slovo pánovi predsedovi. Vážení senátori, podľa 

organizačného poriadku SjF, pracujú na fakulte štyria prodekani. Bohužiaľ, súčasný prodekan pre vedu 

a výskum  prof. Bokůvka sa vzdáva svojej funkcie a preto ho treba nahradiť. Týmto by som chcel pánovi 

profesorovi poďakovať za doterajšiu činnosť a chcel by som Vám predstaviť kandidátku na prodekanku 

profesorku Evu Tillovú, ktorú všetci určite veľmi dobre poznáte. Tiež Vám bol včas zaslaný materiál na 

schvaľovanie výročných správ, ktorého súčasťou bol aj životopis navrhovanej kandidátky na 

prodekanku. Verím, že pani profesorka bude prínosom v oblasti vedy a výskumu na našej fakulte, preto 

by som Vás chcel poprosiť o jej plnú podporu.“ 

Následne dekan odovzdal slovo predsedovi AS SjF, ktorý poďakoval dekanovi SjF za predstavenie 

kandidátky a otvoril diskusiu. Vyzval senátorov aby svoje otázky smerovali na dekana alebo na 

kandidátku na prodekana. Pretože však žiadne pripomienky od senátorov neboli, pristúpilo sa k tajnej 

voľbe prodekana pre vedu a výskum. Predseda AS SjF oboznámil senátorov s pravidlami hlasovania, 

ako napríklad, že sa hlasuje tajne a že pre úspešnú voľbu musí kandidát dosiahnuť nadpolovičnú väčšinu 

hlasov.  

Schvaľovanie do funkcie prodekana pre vedecko-výskumnú činnosť 

č. Kandidáti 
Výsledky hlasovania senátorov 

za proti neplatný hlasovali Výsledok 

1. prof. Ing. Eva Tillová, PhD. 28 0 0 28 schválená 

 

Uznesenie č. 24: AS SjF schválil do funkcie prodekanky pre vedecko-výskumnú 

činnosť: prof. Ing. Evu Tillovú, PhD. 

Predseda AS zablahoželal kandidátke na prodekanku k úspešnej voľbe. Ku gratulácii sa pripojil aj dekan 

SjF prof. Dr. Ing. Milan Sága a poďakoval senátorom za podporu kandidáta.  

 

Ad 3) Schválenie výročnej správy o činnosti SjF 

Prešlo sa k ďalšiemu bodu programu. Pretože výročnú správu o činnosti SjF predkladá dekan, vyzval 

predseda AS SjF dekana SjF o prednesenie schvaľovanej výročnej správy, ktorá bola súčasťou 

pozvánky na šieste zasadnutie AS SjF a rozdistribuovaná všetkým senátorom. Následne dekan SjF 

predniesol výročnú správu a podrobne prítomných senátorov oboznámil s jej problematikou. Po 

ukončení prezentácie dekan SjF vrátil slovo predsedovi AS SjF. Ten otvoril diskusiu. Pretože však 

neboli k výročnej správe o činnosti SjF  od senátorov žiadne pripomienky, dal predseda AS aklamačne 

hlasovať za schválenie výročnej správy o činnosti SjF. 

Výsledok hlasovania: 

Počet prítomných členov AS SjF: 28 

Za: 28, proti: 0, zdržalo sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 25: AS SjF schválil Výročnú správu o činnosti SjF. 
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Ad 4) Schválenie výročnej správy o hospodárení SjF 

Následne sa prešlo k ďalšiemu bodu programu. Pretože výročnú správu o hospodárení SjF predkladá 

dekan SjF, vyzval predseda AS SjF dekana SjF o prednesenie schvaľovanej výročnej správy 

o hospodárení SjF, ktorú bude AS schvaľovať. Dekan SjF poďakoval za udelené slovo a požiadal pani 

tajomníčku SjF Ing. Remišovú o okomentovanie stavu financií na fakulte za uvedené obdobie. 

Tajomníčka podrobne informovala senátorov o účelnom vynakladaní finančných zdrojov na fakulte. 

Následne tajomníčka SjF odovzdala slovo predsedovi AS SjF, ktorý požiadal prítomnú predsedníčku 

Hospodárskej komisie prof. Ing. Bolibruchovú, PhD., aby senátorov informovala o pripomienkach 

hospodárskej komisie. Predsedkyňa hospodárskej komisie skonštatovala, že na túto tému hospodárska 

komisia nemá žiadne pripomienky. Následne predseda AS otvoril diskusiu. Pretože však senátori nemali 

žiadne pripomienky, mohlo sa pristúpiť k schvaľovaniu výročnej správy o hospodárení SjF. Hlasovanie 

sa vykonalo aklamačne. 

Výsledok hlasovania: 

Počet prítomných členov AS SjF: 28 

Za: 28, proti: 0, zdržalo sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 26: AS SjF schválil Výročnú správu o hospodárení SjF 

 

Ad 5) Schválenie výročnej správy o činnosti Akademického senátu SjF 

Predseda AS SjF prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici predložil výročnú správu o činnosti Akademického senátu 

SjF. Oboznámil senátorov s činnosťou AS SjF za uvedené obdobie. Následne otvoril diskusiu 

k schvaľovaniu výročnej správy o činnosti AS SjF. Diskusia sa zaobišla bez pripomienok, preto sa 

pristúpilo k aklamačnému hlasovaniu. 

Výsledok hlasovania: 

Počet prítomných členov AS SjF: 28 

Za: 28, proti: 0, zdržalo sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 27: AS SjF schválil Výročnú správu o činnosti AS SjF 

 

Ad 6) Schválenie rozpočtu SjF na rok 2017 

Následne sa prešlo k ďalšiemu bodu programu. Pretože schválenie rozpočtu SjF predkladá dekan SjF, 

vyzval predseda AS SjF dekana SjF o prednesenie návrhu rozdelenia dotácie zo štátneho rozpočtu na 

rok 2017.  

prof. Dr. Ing. Milan Sága: ,,Vážení prítomní. Rokovací materiál šiesteho zasadnutia akademického 

senátu Vám bol všetkým zaslaný. Jeho súčasťou bolo aj plánované rozdelenie financií z rozpočtu, ktorý 
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bol pridelený našej fakulte. Táto dotácia je aj vďaka vašej práci a snahe o niečo vyššia ako minuloročný 

rozpočet, ale treba dodať, že sa pristúpilo k valorizácii a podobne, preto ten nárast netreba brať až tak 

vážne. Moja idea pri prerozdelení financií na jednotlivé katedry tkvie v zabezpečení základných platov 

všetkých našich zamestnancov. Na toto apelujem. Je to to najdôležitejšie a podľa toho som robil 

rozpočet. Ďakujem.“ 

Predseda AS SjF vyzval predsedkyňu Hospodárskej komisie prof. Bolibruchovú, aby senátorov 

informovala o pripomienkach hospodárskej komisie. Predsedkyňa vyhlásila, že Hospodárska komisia 

jednomyseľne doporučuje schváliť tento rozpočet. Po tomto vyhlásení predseda AS SjF otvoril diskusiu 

k prejednávaným skutočnostiam. Pretože senátori nemali žiadne pripomienky, pristúpilo sa 

k schvaľovaniu návrhu rozpočtu SjF na rok 2017. Hlasovanie sa vykonalo aklamačne. 

Výsledok hlasovania: 

Počet prítomných členov AS SjF: 28 

Za: 28, proti: 0, zdržalo sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 28: AS SjF schvaľuje návrh rozpočtu SjF na rok 2017. 

 

Predseda AS SjF zagratuloval dekanovi k schválenému návrhu rozpočtu. Dekan SjF všetkým senátorom 

poďakoval za podporu jeho návrhu rozdelenia fakultných financií. 

 

Ad 7) Rôzne 

Predseda AS SjF následne otvoril siedmy 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 tejto 

príležitosti vyzval študentskú časť AS SjF, aby predniesla niečo o pripravovanom športovom dni 

strojníckej fakulty.  

Bc. Katarína Zaušková: „Všade visia plagáty.“ 

prof. Dr. Ing. Milan Sága: „Akcia bude prebiehať 25. 4. 2017. Ešte zvažujem, či študentom udelím 

dekanské voľno, aby sa mohli tejto akcie zúčastniť v čo najväčšom počte.“ Vraciam Ti slovo pán 

predseda.“ 

prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici: „Ja by som chcel len dodať, že prosím všetkých vedúcich katedier, aby 

uvoľňovali študentov a doktorandov na zasadnutia senátu, keďže sú súčasťou tohto útvaru a je potrebné 

aby bol senát uznášania schopný.  

  

Ad 8) 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 šieste zasadnutie senátu ukončil. 
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V Žiline 3. 4. 2017    

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

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

Prílohy: 

Prezenčná listina z 6. zasadnutia Akademického senátu SjF ŽU v Žiline strana 1. zamestnanecká časť a 

študentská časť, strana 2. hostia. 


