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Strojnícka fakulta 

Žilinská univerzita v Žiline 

Zápis z 8. zasadnutia Akademického senátu SjF UNIZA 

 

Dátum konania:  23. 10. 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 a na základe počtu prítomných senátorov konštatoval, že senát je uznášania 

schopný. Aklamačným hlasovaním, ktoré vyhlásil predseda AS SjF bol senátom jednomyseľne 

schválený program navrhnutý predsedom AS. 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie návrhu členov pre doplnenie Vedeckej rady SjF. 

3. Schválenie komisie pre doplňovacie voľby do AS SjF a vyhlásenie doplňovacích volieb do 

AS SjF. 

4. Rôzne. 

5. Záver. 

Výsledok hlasovania: 

Počet prítomných členov AS SjF: 20 

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

Akademický senát SjF aklamačne 20 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 v otvorení pred prítomnými senátormi vyslovil poďakovanie dlhoročnej členke AS 

SjF doc. RNDr. Elene Wisztovej, PhD. za výbornú prácu, ktorú vykonávala v prospech Strojníckej 

fakulty počas svojho členstva v AS SjF, nakoľko pani docentke Wisztovej skončil mandát v dôsledku 

ukončenia členstva v akademickej obci Strojníckej fakulty. Pretože sa doc. Wisztová nemohla dnešného 

jednania zúčastniť, bude jej ďakovný list odovzdaný pri najbližšom zasadnutí senátu.  

 

Ad 2) Schválenie návrhu členov pre doplnenie Vedeckej rady SjF 

Predseda AS SjF vyzval pána dekana SjF prof. Dr. Ing. Milana Ságu, aby senátorom predstavil svoj 

návrh na doplnenie Vedeckej rady o dvoch nových členov ako náhradu iných dvoch členov, ktorí sa 

členstva vzdali.  Dekan SjF tak vykonal a predstavil kandidátov na členov Vedeckej rady.  

Prof. Dr. Ing. Milan Sága: ,,Ďakujem za slovo pánovi predsedovi. Vážení senátori, skutočne nebudem 

hovoriť dlho. Predstavovať jednotlivých kandidátov si myslím ani nie je potrebné, nakoľko ste dostali 

ich životopisy, ktoré boli súčasťou prejednávaných dokumentov na dnešnom zasadnutí, ktoré vám 
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rozposlal predseda AS. Chcel by som vás však poprosiť o ústretovosť v danej veci. Aby bola zachovaná 

funkčnosť  vedeckej rady, žiadam vás o podporu navrhovaných personálnych zmien. Ďakujem.“ 

Predseda AS SjF poďakoval dekanovi a odporučil senátorom podporiť jeho návrh v hlasovaní. Následne 

predseda AS SjF otvoril diskusiu. Pretože od senátorov neprichádzali žiadne pripomienky, pristúpilo sa 

k tajnému hlasovaniu, samostatne za každého z kandidátov na samostatný hlasovací lístok. Predseda AS 

SjF vysvetlil senátorom systém hlasovania. Členovia volebnej a mandátovej komisie rozdali hlasovacie 

lístky. Po hlasovaní členovia volebnej a mandátovej komisie spočítali hlasy a oznámili AS výsledok 

hlasovania za návrh uznesenia: AS SjF schvaľuje za členov Vedeckej rady SjF s funkčným obdobím 

2016 – 2020 prof. Ing. Ľubomíra Šooša, PhD. a Mgr. Branislava Ftoreka, PhD. 

Schvaľovanie členov VR SjF 

č. Kandidáti 
Výsledky hlasovania senátorov 

za proti neplatný hlasovali Výsledok 

1. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 20 0 0 20 schválený 

1. Mgr. Branislav Ftorek, PhD. 20 0 0 20 schválený 

 

Uznesenie č. 30: AS SjF schválil za členov Vedeckej rady SjF s funkčným obdobím 2016 

– 2020 prof. Ing. Ľubomíra Šooša, PhD. a Mgr. Branislava Ftoreka, PhD. 

Predseda AS SjF poďakoval senátorom za podporu dekanovho návrhu a pristúpil k prejednávaniu 

tretieho bodu programu.  

 

Ad 3) Schválenie komisie pre doplňovacie voľby do AS SjF a vyhlásenie 

doplňovacích volieb do AS SjF 

Predseda AS SjF oznámil senátorom aktuálne personálne zloženie akademického senátu. 

V zamestnaneckej časti v súčasnosti pracuje 18 senátorov z 20 a v študentskej časti 7 senátorov z 10. 

Tým zároveň uviedol aj dôvod nutnosti vyhlásenia doplňujúcich volieb do oboch častí senátu. Tomu 

predchádza schválenie komisie pre doplňovacie voľby do Zamestnaneckej časti AS SjF. Vzhľadom na 

to, že obaja bývalí členovia (doc. Wisztová aj Dr. Poliak) boli zvolení v celofakultných voľbách, tak aj 

doplnenie členov na ich miesto musí byť vykonané celofakultnými voľbami. Následne sa pristúpilo 

k tajnému hlasovaniu za členov komisie pre doplňovacie voľby. Predseda AS SjF vysvetlil senátorom 

systém hlasovania. Členovia volebnej a mandátovej komisie rozdali hlasovacie lístky. Po hlasovaní 

členovia volebnej a mandátovej komisie spočítali hlasy a oznámili AS výsledok hlasovania za návrh 

uznesenia: AS SjF schvaľuje volebnú a mandátovú komisiu na doplňovacie voľby do zamestnaneckej 

časti AS SjF v zložení: 

Schvaľovanie volebnej komisie pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti 

č. Kandidáti 
Výsledky hlasovania senátorov 

za proti neplatný hlasovali Výsledok 

1. doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD. 20 0 0 20 schválený 

2. doc. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD. 20 0 0 20 schválená 

3. doc. Ing. Darina Kumičáková, PhD. 20 0 0 20 schválená 
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4. Ing. Juraj Belan, PhD. 20 0 0 20 schválený 

5. Ing. Marta Kasajová, PhD. 20 0 0 20 schválená 

6. Mgr. Zuzana Sedliačková, PhD. 20 0 0 20 schválená 

 

Uznesenie č. 31: AS SjF schválil volebnú komisiu na doplňovacie voľby do 

zamestnaneckej časti AS SjF v zložení: 

doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD. 

doc. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD. 

doc. Ing. Darina Kumičáková, PhD. 

Ing. Juraj Belan, PhD. 

Ing. Marta Kasajová, PhD. 

Mgr. Zuzana Sedliačková, PhD. 

 

Po vykonaní voľby zloženia volebnej komisie pre doplňovacie voľby do zamestnaneckej časti sa 

následne pristúpilo k tajnému hlasovaniu za členov komisie pre doplňovacie voľby do študentskej časti 

AS SjF. Predseda AS SjF opäť vysvetlil senátorom systém hlasovania. Členovia volebnej a mandátovej 

komisie rozdali hlasovacie lístky. Po hlasovaní členovia volebnej a mandátovej komisie spočítali hlasy 

a oznámili AS výsledok hlasovania za návrh uznesenia: AS SjF schvaľuje volebnú a mandátovú komisiu 

na doplňovacie voľby do študentskej časti AS SjF v zložení: 

Schvaľovanie volebnej komisie pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti 

č. Kandidáti 
Výsledky hlasovania senátorov 

za proti neplatný hlasovali Výsledok 

1. doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD. 20 0 0 20 schválený 

2. Bc. Katarína Zaušková 20 0 0 20 schválená 

3. Ing. Ivana Sulírová 20 0 0 20 schválená 

4. Ing. Michala Šeligová 20 0 0 20 schválená 

5. Bc. Jozef Šutka 20 0 0 20 schválený 

6. Jozef Jenis 20 0 0 20 schválený 

 

Uznesenie č. 32: AS SjF schválil volebnú komisiu na doplňovacie voľby do študentskej 

časti AS SjF v zložení: 
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doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD. 

Bc. Katarína Zaušková 

Ing. Ivana Sulírová 

Ing. Michala Šeligová 

Bc. Jozef Šutka 

Jozef Jenis 

 

Ad 4) Rôzne 

Po vykonaní hlasovania predseda AS SjF prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici otvoril štvrtý bod programu 

a vyzval senátorov k návrhom a pripomienkam, ktoré by mali byť nevyhnutne a neodkladne prejednané 

na tomto zasadnutí. Z toho dôvodu predseda VMK doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD. navrhol termín návrhov 

kandidátov pre zápis do kandidačnej listiny v termíne 1 týždeň s uzávierkou 30. 10. 2017 do 12:00 s čím 

senátori súhlasili.  

Viac pripomienok ani námetov od senátorov neprichádzalo, preto predseda AS SjF prejednávanie 

štvrtého bodu programu ukončil. 

 

Ad 4) 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 ôsme zasadnutie senátu ukončil. 

 

V Žiline 23. 10. 2017    

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

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

Prílohy: 

Prezenčná listina z 8. zasadnutia Akademického senátu SjF ŽU v Žiline strana 1. zamestnanecká časť a 

študentská časť, strana 2. hostia. 


