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Strojnícka fakulta 

Žilinská univerzita v Žiline 

Zápis z 13. zasadnutia Akademického senátu SjF UNIZA 

 

Dátum konania:  8. 4. 2019 
Prítomní:   členovia AS SjF podľa prezenčnej listiny, 

 vedenie SjF a hostia podľa prezenčnej listiny. 

 

Na úvod zasadnutia Akademického senátu predseda AS SjF prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici privítal členov 

akademického senátu a prítomné vedenie SjF. Predseda AS vykonal analýzu podpisov na prezenčnej 

listine zúčastnených senátorov a potvrdil uznášania schopnosť senátu. Následne predseda AS SjF 

prečítal prítomným senátorom program zasadnutia: 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie. 

2. Voľba zástupcu SjF v Rade vysokých škôl. 

3. Schválenie výročnej správy o činnosti AS SjF. 

4. Schválenie organizačného poriadku SjF. 

5. Schválenie výročnej správy o činnosti SjF. 

6. Schválenie výročnej správy o hospodárení SjF. 

7. Schválenie rozpočtu SjF na rok 2019. 

8. Rôzne. 

9. Záver. 

Aklamačným hlasovaním, ktoré vyhlásil predseda AS SjF bol senátom schválený program navrhnutý 

predsedom AS. 

Výsledok hlasovania: 

Počet prítomných členov AS SjF: 23 

Za: 23, proti: 0, zdržalo sa hlasovania: 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. 

 

Ad 1) Otvorenie 

Predseda AS SjF na úvod zasadnutia zosumarizoval udalosti od posledného zasadnutia AS SjF 

a senátorom ozrejmil dôvody a spôsoby dnešného hlasovania, čím sa jednanie dostalo k bodu 2 

dnešného programu. 

 

Ad 2) Voľba zástupcu SjF v Rade vysokých škôl 

Ako ďalší bod programu bola voľba zástupcu SjF v Rade vysokých škôl. Predseda uviedol dôvody pre 

ktoré je nutné vykonať túto voľbu, pretože mandát súčasnému členovi prof. Palčekovi v Rade za SjF 

UNIZA konči dňa 31. 5. 2019. Preto predseda AS SjF vyzval senátorov na predkladanie návrhov za 
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kandidátov na túto funkciu. Z pléna senátorov vzišiel jediný návrh za kandidátku prof. Ing. Dana 

Bolibruchová, PhD. Tá súhlasila s návrhom kandidatúry, preto mohol predseda AS vyhlásiť tajnú voľbu 

hlasovania za návrh uznesenia AS SjF zvolil za zástupcu SjF v Rade vysokých škôl víťaza, ktorý vyjde 

z tajnej voľby. Členovia volebnej a mandátovej komisie AS SjF rozdali členom AS hlasovacie lístky, 

ktoré následne senátori tajným spôsobom vyplnili.  

Voľba zástupcu SjF v Rade vysokých škôl 

č. Kandidáti 
Výsledky hlasovania senátorov 

za proti neplatný hlasovali Výsledok 

1. prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD. 23 0 1 24 schválená 

Uznesenie č. 49: AS SjF zvolil za zástupcu SjF v Rade vysokých škôl: prof. Ing. Danu 

Bolibruchovú, PhD. 

prof. Ing. Dana Bolibruchová, PhD.: „Ďakujem vám za podporu a verím, že vašu dôveru vo mňa 

kladenú nesklamem.“ 

 

Ad 3) 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: 24 

Za: 24, proti: 0, zdržalo sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 50: AS SjF schválil Výročnú správu o činnosti AS SjF UNIZA za rok 2018 

 

Ad 4) Schválenie organizačného poriadku SjF 

Predseda AS SjF vyzval dekana SjF aby predniesol úvodnú reč o zmenách v organizačnom poriadku 

SjF. Dekan stručne vyjadril dôležitosť tohto dokumentu, ktorý súvisí s  postupom graduačných rastov 

na fakulte, tiež s funkčnými miestami na fakulte. Spomenul, že konkrétne čísla uvedené v poriadku majú 

jednotliví vedúci katedier, ktorí budú informovať zamestnancov katedry.  

Predseda AS SjF poďakoval dekanovi za stručný prejav a taktiež konštatuje zmeny týkajúce sa 

organizačného poriadku SjF a otvoril diskusiu v ktorej však pripomienky od senátorov neboli, preto 

predseda Akademického senátu Strojníckej fakulty dal aklamačne hlasovať o schválení organizačného 

poriadku SjF. 

Návrh uznesenia: AS SjF schvaľuje Organizačný poriadok Strojníckej fakulty. 

Výsledok hlasovania: 
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Za: 23,  Proti: 0, Zdržal sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 51: AS SjF schválil Organizačný poriadok Strojníckej fakulty. 

 

Dekan fakulty a predseda AS SjF poďakovali členom AS za hladký priebeh hlasovania.  

 

Ad 5) 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 trináste 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: 25 

Za: 25, proti: 0, zdržalo sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 52: AS SjF schválil Výročnú správu o činnosti SjF za rok 2018. 

 

Ad 6) 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: 25 

Za: 25, proti: 0, zdržalo sa hlasovania: 0 
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Uznesenie č. 53: AS SjF schválil Výročnú správu o hospodárení SjF UNIZA za rok 2018 

 

Ad 7) Schválenie rozpočtu SjF na rok 2019 

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 2019. Dekan SjF sa predsedovi AS poďakoval za slovo a svoj návrh rozpočtu detailne predstavil 

prítomným senátorom a predniesol aj skutočnosti, ktoré ho nútili zostaviť rozpočet v schvaľovanej 

podobe. 

Potom 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. Senátori s dekanom diskutovali najmä o zmenách rozpočtu 

v porovnaní s minulým rokom. Pretože senátori nemali žiadne pripomienky brániace hlasovaniu, 

pristúpilo sa k schvaľovaniu návrhu rozpočtu SjF na rok 2019. Hlasovanie sa vykonalo aklamačne. 

Výsledok hlasovania: 

Počet prítomných členov AS SjF: 25 

Za: 23, proti: 0, zdržalo sa hlasovania: 2 

Uznesenie č. 54: AS SjF schválil návrh rozdelenia dotácie za štátneho rozpočtu na rok 

2019. 

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 pripomenul prítomným senátorom, že sa blíži termín volieb do AS UNIZA. Tým apeloval 

na senátorov, aby sa k tomu postavili zodpovedne a navrhovali kandidátov, ktorí by mali o takto 

zodpovednú funkciu aj skutočne záujem a zúčastňovali sa zasadnutí AS UNIZA.  

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 trináste zasadnutie senátu ukončil. 

 

V Žiline 8. 4. 2019    

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. 


