
AKADEMICKÝ SENÁT 

Strojnícka fakulta 

Žilinská univerzita v Žiline 

Zápis z 10. zasadnutia Akademického senátu SjF UNIZA 

 

Dátum konania:  24. 4. 2018 
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 

a prítomné vedenie SjF. Aklamačným hlasovaním, ktoré vyhlásil predseda AS SjF bol senátom 

schválený program navrhnutý predsedom AS. 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Voľba pre doplnenie členov hospodárskej a legislatívnej komisie 

3. Schválenie výročnej správy o činnosti SjF UNIZA za rok 2017 

4. Schválenie výročnej správy o hospodárení SjF UNIZA za rok 2017 

5. Schválenie rozdelenia príspevku zo štátneho rozpočtu na rok 2018 

6. Schválenie podmienok prijímacieho konania a informácie o štúdiu pre akademický rok 

2019/2020 

7. Schválenie organizačného poriadku SjF 

8. Schválenie výročnej správy o činnosti AS SjF UNIZA za rok 2017 

9. Rôzne 

10. Záver 

Predseda AS SjF vykonal analýzu podpisov na prezenčnej listine zúčastnených senátorov a potvrdil 

uznášaniaschopnosť senátu. 

Výsledok hlasovania: 

Počet prítomných členov AS SjF: 26 

Za: 26, proti: 0, zdržalo sa hlasovania: 0 

Predseda AS SjF skonštatoval, že sa bude 10. zasadnutie AS SjF na základe hlasovania riadiť 

navrhnutým programom zasadnutia. 

 

Ad 1) Otvorenie 

Predseda AS SjF na úvod otvorenia zablahoželal novým členom AS SjF a odovzdal im menovacie 

dekréty. Následne predseda AS SjF vyslovil požiadavku o nutnosti dovolenia členov do Hospodárskej 

a Legislatívnej komisie, čím sa jednanie dostalo k bodu 2 programu. 

 

Ad 2) Voľba pre doplnenie členov hospodárskej a legislatívnej komisie 

Predseda AS SjF vykonal poučenie senátorov so systémom návrhu kandidátov a priebehu tajného 

hlasovania.  
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a) Predseda AS SjF vyzval senátorov na predkladanie návrhov za kandidátov na člena do hospodárskej 

komisie AS SjF za študentskú časť. Z pléna senátor vyšiel jediný návrh kandidáta pre návrh uznesenia 

voľby člena hospodárskej komisie za študentskú časť AS SjF.  

Voľba pre doplnenie člena hospodárskej komisie AS SjF za študentskú časť 

Kandidát 
Výsledky hlasovania senátorov 

za proti neplatný hlasovali Výsledok 

Vladimír Šeliga 26 0 0 26 zvolený 

 

Uznesenie č. 34: AS SjF zvolil za člena hospodárskej komisie za študentskú časť AS SjF 

Vladimíra Šeligu. 

b) Následne predseda AS SjF vyzval senátorov na predkladanie návrhov za kandidátov na člena do 

hospodárskej komisie AS SjF za zamestnaneckú časť. Z pléna senátor vyšiel jediný návrh kandidáta pre 

návrh uznesenia voľby člena hospodárskej komisie za zamestnaneckú časť AS SjF.  

Voľba pre doplnenie člena hospodárskej komisie AS SjF za zamestnaneckú časť 

Kandidát 
Výsledky hlasovania senátorov 

za proti neplatný hlasovali Výsledok 

Mgr. Sedliačková Zuzana, PhD. 27 0 0 27 zvolená 

 

Uznesenie č. 35: AS SjF zvolil za členku hospodárskej komisie za zamestnaneckú časť 

AS SjF Mgr. Sedliačkovú Zuzanu, PhD.  

c) Po voľbe predseda AS SjF vyzval senátorov na predkladanie návrhov za kandidátov na člena do 

legislatívnej komisie AS SjF za zamestnaneckú časť. Z pléna senátor vyšiel jediný návrh kandidáta pre 

návrh uznesenia voľby člena legislatívnej komisie za zamestnaneckú časť AS SjF.  

Voľba pre doplnenie člena legislatívnej komisie AS SjF za zamestnaneckú časť 

Kandidát 
Výsledky hlasovania senátorov 

za proti neplatný hlasovali Výsledok 

Ing. Kasajová Marta, PhD. 27 0 0 27 zvolená 

 

Uznesenie č. 36: AS SjF zvolil za členku legislatívnej komisie za zamestnaneckú časť AS 

SjF Ing. Kasajovú Martu, PhD. 

 

Ad 3) Schválenie výročnej správy o činnosti SjF UNIZA za rok 2017 

Predseda AS SjF vyzval dekana SjF, aby predniesol výročnú správu o činnosti SjF UNIZA za rok 2017. 

Dekan SjF sa predsedovi AS poďakoval za slovo a prednesu správy predchádzalo vyslovenie 

spokojnosti dekana s výsledkami fakulty vo všetkých smeroch. 
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prof. Dr. Ing. Milan Sága: „Výročná správa nám ukáže slabšie miesta hoc je výkonnosť fakulty 

v porovnaní s inými najlepšia. Ďalej poukáže na vysokú hodnotu priemerného veku zamestnancov na 

profesorských a docentských miestach. Preto vyzývam mladých kolegov, habilitujte sa. Dvere máte 

skutočne otvorené.“ 

Po prednesení výročnej správy dekanom sa ujal slova predseda AS SjF a spýtal sa predsedu legislatívnej 

komisie prof. Pilca, či legislatívna komisia súhlasí so znením výročnej správy tak, ako ju dekan 

predniesol. 

prof. Ing. Jozef Pilc, PhD.: „Áno legislatívna komisia súhlasí s výročnou správou o činnosti SjF UNIZA 

za rok 2017. Je spracovaná na vysokej úrovni.“ 

Potom predseda AS SjF vyzval prítomných senátorov k návrhom a pripomienkam k schvaľovanému 

dokumentu. Keďže z pléna pripomienky neboli, mohlo sa pristúpiť k aklamačnému hlasovaniu za návrh 

uznesenia: AS SjF schvaľuje výročnú správu o činnosti SjF UNIZA za rok 2017. 

Výsledok hlasovania: 

Počet prítomných členov AS SjF: 28 

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

Uznesenie č. 37: AS SjF schválil Výročnú správu o činnosti SjF za rok 2017 

 

Ad 4) Schválenie výročnej správy o hospodárení SjF UNIZA za rok 2017 

Predseda AS SjF vyzval dekana SjF, aby predniesol výročnú správu o hospodárení SjF UNIZA za rok 

2017. Dekan SjF sa predsedovi AS poďakoval za slovo a požiadal tajomníčku fakulty Ing. Remišovú, 

aby schvaľovaný dokument predniesla. Tajomníčka následne senátorov s týmto dokumentom podrobne 

oboznámila. Potom sa predseda AS SjF spýtal predsedníčky hospodárskej komisie prof. Bolibruchovej 

na stanovisko hospodárskej komisie so schvaľovanou správou. 

prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.:  „Áno hospodárska komisia súhlasí s výročnou správou 

o hospodárení SjF UNIZA za rok 2017.“ 

Potom predseda AS SjF otvoril diskusiu a vyzval senátorov k predkladaniu návrhov. Keďže z pléna 

pripomienky neboli, mohlo sa pristúpiť k aklamačnému hlasovaniu za návrh uznesenia: AS SjF 

schvaľuje výročnú správu o hospodárení SjF UNIZA za rok 2017. 

Výsledok hlasovania: 

Počet prítomných členov AS SjF: 28 

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

Uznesenie č. 38: AS SjF schválil Výročnú správu o hospodárení SjF za rok 2017 

 

Ad 5) Schválenie rozdelenia príspevku zo štátneho rozpočtu na rok 2018 
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Predseda AS SjF vyzval dekana SjF, aby predniesol návrh rozdelenia príspevku zo štátneho rozpočtu na 

rok 2018. Dekan SjF sa poďakoval predsedovi AS SjF za slovo a vyslovil pozitívny názor na 

prerozdelenie príspevku na jednotlivé fakulty a následne návrh predniesol. Potom predseda AS SjF 

požiadal predsedkyňu hospodárskej komisie prof. Bolibruchovú, aby sa hospodárska komisia vyjadrila 

a zaujala stanovisko k predkladanému návrhu. 

prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.:  „Dávam vám k nahliadnutiu zápis z jednania hospodárskej 

komisie AS SjF. Hospodárska komisia súhlasí s predloženým návrhom a považuje ho za efektívne 

riešenie hospodárskej stratégie SjF.“ 

Následne predseda AS SjF vyzval senátorov do diskusie k predkladanému návrhu. 

prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.:  „Chcem dekanovi iba povedať, že stratégia prerozdelenia 

financií je za posledných 5 rokov rovnaká a z môjho pohľadu vedúcej katedry sa teda katedra môže 

nastaviť, aby efektívne získavala peniaze.“ 

prof. Dr. Ing. Milan Sága: „Úctivo ďakujem za slová pani predsedníčka. Všetko bolo prejednané 

s vedúcimi katedier a tiež s hospodárskou komisiou. Tento model prerozdelenia financií je nastavený, 

aby 10 katedier ktoré tu všetci chceme, prežili. Preto základný badžet aspoň na platy musí získať každá 

katedra. Tento rok som rátal simuláciu toho, ak by sme šli bez garancie, ale aj tak to vychádzalo dobre 

viac-menej pre všetky katedry až na jednu teda. Iba toľko.“ 

doc. Ing. František Nový, PhD.: „Najčastejšie skloňované slovo v správe pre prerozdelenie financií je 

doktorand a jeho nízky príjem čo je vraj demotivujúce. Ak je šikovný, tak dostane mesačne od 950 do 

1350 euro čistý príjem.“ 

prof. Dr. Ing. Milan Sága: „Ja viem presne koľko doktorandi dostávajú a až toľko to nie je.“ 

doc. Ing. František Nový, PhD.: „Ak sú platení agentúrami, tak to v ich štipendiách nie je vidieť, aj 

keď tie peniaze skutočne dostávajú.“ 

prof. Dr. Ing. Milan Sága: „Doktorand má pri nástupe 595 €. Áno, podľa svojej šikovnosti si príjem 

vie navýšiť, ale musí sa snažiť.“ 

doc. Ing. František Nový, PhD.: „Predavačka v Lidli má väčší plat, preto nie je záujem o doktorandské 

štúdium.“ 

prof. Dr. Ing. Milan Sága: „Táto téma skôr patrí na kolégium rektora prípadne dekana. Nemyslím, že 

je to téma pre senát.“  

doc. Ing. Miloš Mičian, PhD.: „Bude model rozpočtu rovnaký aj budúci rok?“ 

prof. Dr. Ing. Milan Sága: „Ak budem dekanom, nič sa nezmení. Ak sa mi nič nestane. Súčasný stav 

troška pomáha katedrám, ktoré učia všeobecné predmety. V princípe chcem, pokiaľ budem vo funkcii, 

aby to takto fungovalo.“  

Keďže viac pripomienok od senátorov neprichádzalo, predseda AS SjF diskusiu ukončil a mohlo sa 

pristúpiť  k aklamačnému hlasovaniu za návrh uznesenia: AS SjF schvaľuje návrh rozdelenia príspevku 

zo štátneho rozpočtu na rok 2018. 

Výsledok hlasovania: 

Počet prítomných členov AS SjF: 28 

Za: 27, proti: 0, zdržalo sa hlasovania: 1 
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Uznesenie č. 39: AS SjF schválil návrh rozdelenia dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 

2018 

 

Ad 6) Schválenie podmienok prijímacieho konania a informácie o štúdiu pre 

akademický rok 2019/2020 

Predseda AS SjF vyzval dekana SjF, aby predniesol svoj návrh pre schválenie podmienok prijímacieho 

konania a informácie o štúdiu pre akademický rok 2019/2020. Dekan SjF následne odovzdal slovo 

prodekanovi SjF pre vzdelávanie Mgr. Branislavovi Ftorekovi, PhD., aby návrh predniesol.  

Mgr. Branislav Ftorek, PhD.: „Ďakujem za slovo. Tak, v schvaľovanom dokumente sa v porovnaní 

s minulým rokom vykonali iba tak povediac kozmetické úpravy. Nemenilo sa nič okrem dátumov. Všetky 

materiály boli senátorom poslané. To je z mojej strany všetko.“ 

Po vyhlásení prodekana predseda AS SjF vyzval predsedu legislatívnej komisie prof. Pilca, aby 

prezentoval závery legislatívnej komisie k danému návrhu.  

prof. Ing. Jozef Pilc, PhD.: „Komisia daný návrh schvaľuje.“ 

Následne predseda AS SjF otvoril diskusiu k danému návrhu. Nakoľko z pléna senátorov pripomienky 

neboli, predseda AS SjF diskusiu ukončil a mohlo sa pristúpiť  k aklamačnému hlasovaniu za návrh 

uznesenia: AS SjF schvaľuje podmienky prijímacieho konania a informácie o možnosti štúdia pre 

akademický rok 2019/2020. 

Výsledok hlasovania: 

Počet prítomných členov AS SjF: 28 

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

Uznesenie č. 40: AS SjF schválil podmienky prijímacieho konania a informácie 

o možnosti štúdia pre akademický rok 2019/2020 

 

Ad 7) Schválenie Organizačného poriadku SjF 

Predseda AS SjF vyzval dekana SjF, aby uviedol svoj návrh. 

prof. Dr. Ing. Milan Sága: „Ďakujem za slovo. Vážení kolegovia, tento dokument je potrebné schváliť 

z dôvodu určitých zmien ktoré nastali. Súvisí to z odchodom doktora Poprockého z našej fakulty, ktorý 

bol administrátorom našej siete. Potrebovali sme preto vytvoriť IT pozíciu na fakulte. Tým pádom je 

táto pozícia nutne zahrnutá do organizačného poriadku. Jej pracovná náplň a podobne. Všetko ostatné 

je nezmenené, materiály boli súčasťou pozvánky. Tam sa o tom mohli senátori detailne informovať.“  

Následne predseda AS SjF otvoril diskusiu k danému návrhu. Nakoľko z pléna senátorov pripomienky 

neboli, predseda AS SjF diskusiu ukončil a mohlo sa pristúpiť  k aklamačnému hlasovaniu za návrh 

uznesenia: AS SjF schvaľuje Organizačný poriadok SjF.  

Výsledok hlasovania: 
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Počet prítomných členov AS SjF: 28 

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

Uznesenie č. 41: AS SjF schválil Organizačný poriadok SjF 

 

Ad 8) Schválenie Výročnej správy o činnosti AS SjF UNIZA za rok 2017 

Predseda AS SjF predniesol schvaľovanú výročnú správu za rok 2017. Následne otvoril diskusiu 

k danému návrhu Výročnej správy. Pretože z pléna senátorov pripomienky neboli, predseda AS SjF 

diskusiu ukončil a mohlo sa pristúpiť  k aklamačnému hlasovaniu za návrh uznesenia: AS SjF schvaľuje 

Výročnú správu o činnosti AS SjF UNIZA za rok 2017. 

Výsledok hlasovania: 

Počet prítomných členov AS SjF: 28 

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

Uznesenie č. 42: AS SjF schválil Výročnú správu o činnosti AS SjF UNIZA za rok 2017 

 

Ad 9) Rôzne 

Predseda AS SjF vyzval senátorov a hostí aby predniesli svoje návrhy, ktoré považujú za nutné ešte 

prerokovať na tomto zasadnutí. 

prof. Dr. Ing. Milan Sága: „Vážené kolegyne a kolegovia, určite viete, že dnes naši senátori zo 

študentskej časti AS SjF zorganizovali športovú udalosť Deň strojárov. Ja som pri tejto príležitosti 

všetkým našim študentom udelil dekanské voľno. Choďte sa prosím zabaviť a povzbudiť tak našich 

študentov. Samozrejme ak nemáte iné dôležité povinnosti. Bude tam občerstvenie, šport a všetko čo 

k tomu patrí.“ 

Predseda AS SjF následne senátorov informoval o aktuálnom počte senátorov.  

prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici: „Vážení senátori, chcem vás len informovať, že k dnešnému dňu nám chýba 

jeden senátor z radov študentov. Je to z toho dôvodu, že pani Michala Klottonová Šeligová odišla na 

materskú dovolenku. Nakoľko sa v blízkej dobe končí študentský stav niekoľkým senátorom študentskej 

časti AS z prirodzených dôvodov, t.j. úspešné ukončenie štúdia, a ďalej nepredpokladám najbližšie 

zasadnutie senátu skôr ako koncom septembra – októbra, navrhujem aby sme s doplňujúcimi voľbami 

počkali a vykonali ich tak naraz v priebehu septembra – októbra, čo je logické.“ 

Senátori zaujali kladné stanovisko s vyhlásením predsedu AS SjF a s jeho názorom sa stotožnili. 

 

 Ad 10) Záver 
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Predseda AS SjF prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici poďakoval senátorom za hlasovanie a skonštatoval 

schválenia uznesení všetkými prítomnými senátormi. Predseda AS SjF sa poďakoval Akademickému 

senátu za aktívnu účasť na zasadnutí. Na záver ho ešte o slovo poprosil dekan SjF. 

prof. Dr. Ing. Milan Sága: „Vážení senátori, Chcem vám len vysloviť vďaku za podporu pri schvaľovaní 

všetkých dôležitých dokumentov. Naozaj ďakujem!“ 

Následne predseda AS SjF prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici zasadnutie ukončil. 

 

 

V Žiline 24. 4. 2018 zapísal tajomník AS SjF: Ing. Miroslav Blatnický, PhD., 

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

 

Prílohy: 

Prezenčná listina z 10. zasadnutia Akademického senátu SjF ŽU v Žiline strana. 1 zamestnanecká časť 

a študentská časť, strana. 2 hostia 

Výročná správa o činnosti AS SjF UNIZA za rok 2017 


