
AKADEMICKÝ SENÁT 

Strojnícka fakulta 

Žilinská univerzita v Žiline 

Zápis z 18. zasadnutia Akademického senátu SjF UNIZA 

 

Dátum konania:  12. 5. 2020 
Prítomní:   členovia AS SjF podľa prezenčnej listiny, 

 vedenie SjF a hostia podľa prezenčnej listiny. 

 

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

členov akademického senátu a prítomné vedenie SjF a vykonal analýzu podpisov na prezenčnej listine 

zúčastnených senátorov za účelom overenia uznášania schopnosti senátu. Počet prítomných senátorov 

činil 23, preto bola uznášania schopnosť senátu predsedom potvrdená. Následne predseda AS SjF 

prečítal prítomným senátorom program zasadnutia: 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie Organizačného poriadku SjF 

3. Schválenie Správy o činnosti SjF za rok 2019 

4. Schválenie Správy o hospodárení SjF v roku 2019 

5. Schválenie podmienok prijímacieho konania na SjF UNIZA pre akademický rok 

2021/2022 

6. Schválenie Správy o činnosti AS SjF za rok 2019 

7. Schválenie harmonogramu voľby kandidáta na dekana SjF 

8. Rôzne 

a. Zrušenie volieb do AS SjF vyhlásených na 17. zasadnutí AS SjF 

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 v otvorení zasadnutia zosumarizoval udalosti od posledného zasadnutia AS SjF 

a senátorom ozrejmil dôvody zvolania dnešného zasadnutia. Z dokumentov, ktoré boli súčasťou 

pozvánky na dnešné zasadnutie zdôraznil dôležité kroky a termíny, ktoré  musí súčasný senát ešte 

vykonať a dodržať. Týmto sa jednanie dostalo k bodu 2 dnešného programu.  

 

Ad 2) Schválenie Organizačného poriadku SjF 
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Ako ďalší bod programu bolo schválenie Organizačného poriadku SjF. Nakoľko návrh tohto dokumentu 

predkladá dekan fakulty, predseda AS SjF vyzval prítomného dekana prof. Ságu, aby tak učinil. Ten 

predniesol svoj návrh a poprosil senátorov o jeho podporu pri hlasovaní. Následne odovzdal slovo 

predsedovi AS SjF. Ten požiadal predsedu legislatívnej komisie prof. Pilca o stanovisko legislatívnej 

komisie k schvaľovanému dokumentu. Zo slov predsedu komisie vyplynulo, že komisia so znením 

schvaľovaného dokumentu súhlasí. Preto mohol predseda AS SjF prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici otvoriť 

verejnú rozpravu k tomuto schvaľovanému dokumentu. Pretože od senátorov žiadne pripomienky 

neboli, mohol predseda AS SjF vyhlásiť hlasovanie za návrh uznesenia: AS SjF schvaľuje Organizačný 

poriadok SjF. 

Výsledok hlasovania: 

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

Uznesenie č. 66: AS SjF schválil Organizačný poriadok SjF 

 

Ad 3) Schválenie Správy o činnosti SjF za rok 2019 

Ďalej v programe nasledovalo schválenie Správy o činnosti SjF za rok 2019. Pretože správu na 

schválenie akademickému senátu predkladá dekan fakulty, požiadal predseda AS prítomného dekana 

fakulty, aby tak vykonal. Dekan fakulty prof. Dr. Ing. Milan Sága senátorom predniesol Správu 

o činnosti za rok 2019 a odovzdal slovo predsedovi AS SjF. Predseda otvoril diskusiu k schvaľovanému 

dokumentu. Senátorka prof. Bolibruchová učinila stanovisko ku grantovému systému. Uviedla 

podrobnosti z riešenia konkrétneho projektu a usmernenia ktoré z toho vyplývali. Apelovala na 

uplatnenie zdravého rozumu pri riešení projektu. Viac pripomienok od senátorov nebolo, preto mohol 

predseda AS SjF vyhlásiť hlasovanie za návrh uznesenia: AS SjF schvaľuje Správu o činnosti SjF 

UNIZA za rok 2019. 

Výsledok hlasovania: 

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

Uznesenie č. 67: AS SjF schválil Správu o činnosti SjF za rok 2019 

 

Ad 4) Schválenie Správy o hospodárení SjF v roku 2019 

Ďalej v programe nasledovalo schválenie Správy o hospodárení SjF v roku 2019. Pretože správu na 

schválenie akademickému senátu predkladá dekan fakulty, požiadal predseda AS prítomného dekana 

fakulty, aby tak vykonal. Dekan fakulty prof. Dr. Ing. Milan Sága požiadal prítomnú tajomníčku fakulty 

Ing. Remišovú, aby senátorom predniesla túto správu. Tá správu predniesla a odovzdala slovo 

predsedovi AS SjF. Predseda AS požiadal prítomnú predsedkyňu Hospodárskej komisie prof. 

Bolibruchovú o stanovisko hospodárskej komisie k schvaľovanému dokumentu. Zo slov predsedníčky 

komisie vyplynulo, že komisia so znením schvaľovaného dokumentu súhlasí. Preto mohol predseda AS 

SjF otvoriť diskusiu k schvaľovanému dokumentu. Prof. Bolibruchová sa vyjadrila k refundačnému 

projektu najmä k obmedzujúcim kritériám, ktoré by mohli ovplyvniť potenciálny spôsob dotácie. 

O slovo sa prihlásil dekan fakulty. Vo svojom výstupe zhodnotil veľkosť štátnej dotácie na celkové 

projekty SjF v rámci kalendárneho roka. Vyzval prítomných na zamyslenie sa nad zvýšením úsilia pre 
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získavanie ďalších projektov. Viac podnetov k danému dokumentu nebolo, preto mohol predseda AS 

vyhlásiť hlasovanie za návrh uznesenia: AS SjF schvaľuje Správu o hospodárení SjF UNIZA za rok 

2019. 

Výsledok hlasovania: 

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

Uznesenie č. 68: AS SjF schválil Správu o hospodárení SjF za rok 2019 

 

Ad 5) Schválenie podmienok prijímacieho konania na SjF UNIZA pre 

akademický rok 2021/2022 

Ďalej v programe nasledovalo schválenie podmienok prijímacieho konania na SjF UNIZA pre 

akademický rok 2021/2022. Pretože návrh na schválenie akademickému senátu predkladá dekan fakulty, 

požiadal predseda AS prítomného dekana fakulty, aby tak vykonal. Dekan fakulty prof. Dr. Ing. Milan 

Sága požiadal prítomného prodekana fakulty pre pedagogickú činnosť doc. Ftoreka, aby senátorom 

predniesol tento návrh. Prodekan návrh predniesol  a senátorom ozrejmil všetky dôležité zmeny 

v porovnaní s predchádzajúcimi podmienkami prijímacieho konania. Potom odovzdal slovo predsedovi 

AS SjF. Predseda AS SjF otvoril diskusiu k schvaľovanému dokumentu. Pretože z pléna neboli žiadne 

pripomienky k danému dokumentu, mohol predseda AS vyhlásiť hlasovanie za návrh uznesenia: AS SjF 

schvaľuje podmienky prijímacieho konania na SjF UNIZA pre akademický rok 2021/2022. 

Výsledok hlasovania: 

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

Uznesenie č. 69: AS SjF schválil podmienky prijímacieho konania na SjF UNIZA pre 

akademický rok 2021/2022 

 

Ad 6) Schválenie Správy o činnosti AS SjF za rok 2019 

Tento dokument predkladá predseda AS SjF UNIZA. Preto predseda prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici túto 

správu senátorom predložil. Po tomto akte otvoril diskusiu k schvaľovanej správe. Pretože od senátorov 

neboli žiadne pripomienky k schvaľovanému dokumentu, mohol predseda AS SjF vyhlásiť hlasovanie 

za návrh uznesenia: AS SjF schvaľuje Správu o činnosti AS SjF UNIZA za rok 2019. 

Výsledok hlasovania: 

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

Uznesenie č. 70: AS SjF schválil Správu o činnosti AS SjF za rok 2019 

 

Ad 7) Schválenie harmonogramu voľby kandidáta na dekana SjF 
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Ako ďalší bod programu bolo schválenie harmonogramu voľby kandidáta na dekana SjF. Predseda AS 

SjF ozrejmil senátorom termínové dôvody pre nutnosť schválenia harmonogramu volieb. Z týchto 

informácií vyplynula potreba nutnosti schvaľovania Návrhovej komisie. Predseda AS uviedol, že 

hlasovanie sa uskutoční tajnou voľbou.  

Schvaľovanie zloženia Návrhovej komisie pre voľbu kandidáta na dekana SjF 

Kandidáti 
Výsledky hlasovania senátorov 

za proti neplatný hlasovali Výsledok 

doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD. 23 0 0 23 schválený 

doc. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD. 23 0 0 23 schválená 

doc. Ing. Mário Drbúl, PhD. 23 0 0 23 schválený 

Ing. Pavol Kurčík 23 0 0 23 schválený 

Ing. Radovan Svitek 23 0 0 23 schválený 

Uznesenie č. 71: AS SjF schválil zloženie Návrhovej komisie pre voľbu kandidáta na 

dekana SjF v zložení: predseda doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD., doc. Ing. Alžbeta 

Sapietová, PhD., doc. Ing. Mário Drbúl, PhD., Ing. Pavol Kurčík a Ing. Radovan Svitek. 

Ďalej v programe nasledovalo schválenie samotného harmonogramu volieb kandidáta na dekana SjF. 

Predseda AS senátorov informoval s časovým plánom volieb. Následne mohol vyhlásiť hlasovanie za 

návrh uznesenia: AS SjF schvaľuje harmonogram voľby kandidáta na dekana SjF.  

Výsledok hlasovania: 

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

Uznesenie č. 72: AS SjF schválil harmonogram voľby kandidáta na dekana SjF 

Po odsúhlasení časového harmonogramu akademickým senátom SjF bolo dňom 12. 5. 2020 vyhlásené 

a začaté konanie volieb kandidáta na dekana SjF.  

 

Ad 8) Rôzne 

Ďalej v programe nasledovalo Zrušenie volieb do AS SjF vyhlásených na 17. zasadnutí AS SjF. To bolo 

nutné vykonať z dôvodu súčasnej situácie ohľadom korona krízy. Predseda AS SjF následne vyhlásil 

hlasovanie za návrh uznesenia: AS SjF schvaľuje zrušenie volieb do AS vyhlásených na 17. zasadnutí 

AS SjF. 

Výsledok hlasovania: 

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

Uznesenie č. 73: AS SjF schválil zrušenie volieb do AS vyhlásených na 17. zasadnutí AS 

SjF 
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Potom sa predseda AS SjF spýtal prítomných senátorov, či má niekto ešte niečo dôležité na prejednanie 

na dnešnom zasadnutí. Doc. Bulej vyzval na dodržiavanie jednotnej metodiky spracovávania 

záverečných prác. Informoval, že šablóny a odkazy sú umiestnené na webovej stránke fakulty. Nakoľko 

z prítomných senátorov nemal nikto žiadne pripomienky, predseda AS SjF ôsmy bod programu ukončil. 

 

Ad ) 9 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 osemnáste zasadnutie AS SjF ukončil. 

 

V Žiline dňa 12. 5. 2020    

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

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

Prílohy: 

Prezenčná listina z 18. zasadnutia Akademického senátu SjF ŽU v Žiline strana 1. zamestnanecká časť 

a študentská časť, strana 2. hostia. 


