
AKADEMICKÝ SENÁT 

Strojnícka fakulta 

Žilinská univerzita v Žiline 

Zápis z 3. zasadnutia Akademického senátu SjF UNIZA 

 

Dátum konania:  30. 5. 2016 
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. 

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

predsedom AS. 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie prodekanov SjF. 

3. Schválenie organizačného poriadku SjF. 

4. Rôzne, 

5. Záver. 

Predseda VMK vykonal analýzu prezenčnej listiny zúčastnených senátorov a potvrdil 

uznášaniaschopnosť senátu. 

Výsledok hlasovania: 

Počet prítomných členov AS SjF: 22 

Za: 22, proti: 0, zdržalo sa hlasovania: 0 

Predseda AS SjF taktiež skonštatoval, že senát je uznášaniaschopný a že sa jednanie AS SjF bude na 

základe hlasovania riadiť navrhnutým programom zasadnutia. 

Ad 1) Otvorenie 

Predseda AS SjF sumarizoval priebeh volieb kandidátov na dekana SjF, t.j. informoval o hlasovaní 

kandidáta na dekana na zhromaždení akademickej obce SjF konanej dňa 16. 5. 2016 v aule NG 01. 

 

Ad 2) Schválenie prodekanov SjF 

Predseda AS SjF vyzval dekana prof. Dr. Ing. Milana Ságu, aby predstavil kandidátov na prodekanov 

SjF na funkčné obdobie rokov 2016 – 2020. Navrhovaní kandidáti sú: 

• prodekan pre pedagogickú činnosť: Mgr. Branislav Ftorek, PhD., 

• prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť: prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD., 

• prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy: prof. Ing. Ivan Kuric, PhD., 

• prodekan pre  spoluprácu s priemyslom: prof. Ing. Andrej Czán, PhD. 
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Dekan SjF prof. Dr. Ing. Milan Sága privítal členov AS SjF a predložil svoj návrh na prodekanov na 

nasledujúce štyri roky. V krátkosti sa prezentoval dôvod výberu a prednosti spomínaných kandidátov, 

tiež sa poďakoval súčasným prodekanom za ich prácu. Medzi prínosy navrhnutých kandidátov zaradil: 

• prodekan pre spoluprácu s priemyslom: „prof. Czán mimoriadne pracuje na zintenzívnení kontaktov, 

tiež sme jedna z najúspešnejších fakúlt na Slovensku v projekte Vysokoškoláci do praxe, 

v predchádzajúcom období dosiahol nadštandardnú úroveň rozvíjania kontaktov s priemyslom.“ 

• prodekan pre pedagogickú činnosť: „Ďakujem ešte raz prodekanovi Krajčovičovi za vykonanú prácu. 

Mgr. Ftorek má ako matematik vlastnosť, robiť všetko precízne (štatistiky a podobne).“ Dekan tiež 

vyzdvihol vlastnosti potrebné na vykonávanie tohto postu. 

• prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť: „prof. Bokůvka je na univerzite aj fakulte známou 

osobnosťou, bol prorektorom pre vedu a výskum na ŽU. Pre prácu prodekana sú neoceniteľné jeho 

skúsenosti, schopnosti a kontakty ktoré počas svojej vedecko výskumnej práce nadobudol. Navyše bude 

zachovaná kontinuita, pretože bude pokračovať po prof. Tillovej, teda sú z rovnakého pracoviska.“ 

• prodekan pre zahraničné vzťahy: „prof. Kuric by taktiež pokračoval vo svojej funkcii. Musím 

vyzdvihnúť neustále zlepšovanie vzťahov so zahraničím počas jeho pôsobenia.“ 

Predseda AS SjF poďakoval dekanovi a informoval prítomných o nutnosti voľby dvoch nových 

prodekanov z dôvodu legislatívy. Následne predseda AS SjF vyzval prítomných členov AS SjF na 

otvorenie diskusie. Dekan SjF vyzval na otázky na telo: „Neváhajte dať mi otázky na telo. Vyberal som 

ľudí, ktorí radi pracujú pre fakultu. Bolo viacero mien s ktorými som sa pohrával, vybral som 

najzodpovednejších ľudí, ktorí sú pre fakultu schopní niečo urobiť.“ 

Doc. Ing. Slavomír Hrček, PhD.: „Mám iba pripomienku. Som zhrozený z vedomostí študentov za 

posledné obdobie. Už to prekračuje únosnosť, treba s tým niečo urobiť. Títo ľudia sa budú hlásiť do 

zamestnania, prídu na pohovor a predvedú tam to, čo predvádzajú tu, tak to je neuveriteľné. Nemali by 

sme sa teda zamyslieť a začať s tým niečo robiť? Pretože sa bavíme o elementárnych znalostiach, ktoré 

študent má.“ 

prof. Dr. Ing. Milan Sága: „Je to vina nás všetkých. Je to však téma pre kolégium dekana. Tam si 

povieme príčiny a potom sa to preberie na senáte. Je to len v študentovi alebo aj v nás, že sa neučia? 

Musím priznať, že niektorí sem skutočne nepatria.“ 

Doc. Ing. Slavomír Hrček, PhD.: „Tie problémy sú kumulované.“ 

Prof. Dr. Ing. Milan Sága: „Možno by bolo vhodné pre prvákov zaviesť tútorov. Stretávali by sa napr. 

pol hodinu do mesiaca a takto ich treba vychovávať. Tiež to preberieme na kolégiu dekana. Študentov 

si vážim, ale svojimi reakciami nás niekedy vedia prekvapiť.“ 

Prof. Ing. Ivan Kuric, PhD.: „Chodievame na štátnice na iné školy a tento problém je všade. Aj 

v zahraničí. Je to systémová chyba, ide to od základných škôl.“ 

Doc. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD.: „Uvediem príklad z Prahy. Učitelia sa stretávajú so študentami, 

informujú ich tam a osvedčilo sa to.“ 

Prof. Dr. Ing. Milan Sága: „Dobre, napríklad: katedra má 40 prvákov. Niekto z katedry si ich vezme 

na starosť, bude im radiť s plánovaním skúšok a podobne.“ 

Doc. Ing. Milan Vaško, PhD.: „Pozvite tam aj senátorov na to kolégium.“ 
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Prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici: „Musíme si uvedomiť, že tento problém sa dá riešiť len v dvoch etapách. 

Prvá je po zápise a pred nástupom na štúdium. V tom čase je možné zaradiť ich do vyrovnávacieho 

kurzu, počas ktorého sa doškolia na požadovanú očakávanú úroveň v niektorých predmetoch. Druhá 

etapa je počas štúdia, keď na nich pôsobíme v rámci študijných programov. Absolvovaním predmetov 

sa majú stať byť prijateľní pre prax. Orientáciu a organizačnú pomoc pri štúdiu riešime s pomocou 

odborných asistentov PhD., Často si s nimi ľudsky lepšie rozumejú. Sú im blízki vekom, možno aj 

myslením.“ 

Predseda AS SjF opätovne vyzval AS k otázkam smerujúcim ku prodekanom.  

Ing. Silvester Poljak, PhD.: „SjF ŽU je najťažšia čo som sa rozprával. Odídu od nás pretože to tu 

nezvládajú a idú inde (Zvolen, Trenčín). Celé je to globálny problém.“ 

Prof. Dr. Ing. Milan Sága: „Opäť vyzývam na otázky ku prodekanom.“ 

Doc. RNDr. Elena Wisztová, CSc.: „Mgr. Ftoreka podporujeme, veríme, že bude dobrým prodekanom.“ 

Viac pripomienok z pléna nebolo, preto predseda VMK rozdal hlasovacie lístky. Počas rozdávania 

lístkov predseda AS SjF prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici oznámil pravidlá pre tajnú voľbu prodekanov. 

Hlasovania do funkcie prodekanov sa zúčastnilo 24 senátorov.  

Schvaľovanie do funkcie PRODEKANA PRE ROZVOJ A SPOLUPRÁCU S PRIEMYSLOM 

Kandidát 
Výsledky hlasovania senátorov 

za proti neplatný hlasovali Výsledok 

prof. Ing. Andrej Czán, PhD. 24 0 0 24 Schválený 

 

Schvaľovanie do funkcie PRODEKANA PRE PEDAGOGICKÚ ČINNOSŤ 

Kandidát 
Výsledky hlasovania senátorov 

za proti neplatný hlasovali Výsledok 

Mgr. Branislav Ftorek, PhD. 23 0 1 24 schválený 

 

Schvaľovanie do funkcie PRODEKANA PRE VEDECKO-VÝSKUMNÚ ČINNOSŤ 

Kandidát 
Výsledky hlasovania senátorov 

za proti neplatný hlasovali Výsledok 

prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD. 23 1 0 24 schválený 

 

Schvaľovanie do funkcie PRODEKANA PRE ROZVOJ A ZAHRANIČNÉ VZŤAHY 

Kandidát 
Výsledky hlasovania senátorov 

za proti neplatný hlasovali Výsledok 

prof. Ing. Ivan Kuric, PhD. 22 0 2 24 schválený 

 

Uznesenie č. 15: AS SjF schvaľuje do funkcie prodekana pre pedagogickú činnosť Mgr. Branislava 

Ftoreka, PhD., AS SjF schvaľuje do funkcie prodekana pre vedecko-výskumnú činnosť prof. Ing. 

Otakara Bokůvku, PhD., AS SjF schvaľuje do funkcie prodekana pre rozvoj a zahraničné vzťahy prof. 

Ing. Ivana Kurica, PhD., AS SjF schvaľuje do funkcie prodekana pre spoluprácu s priemyslom prof. 

Ing. Andreja Czána, PhD. 
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Predseda AS SjF prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici zagratuloval prodekanom k ich zvoleniu s nástupom do 

funkcie od 1. 9. 2016. Dekan SjF  prof. Dr. Ing. Milan Sága sa pripojil ku gratulácii a zaželal im veľa 

pracovných úspechov. prof. Ing. Andrej Czán, PhD. sa v mene všetkých novozvolených prodekanov 

poďakoval Akademickému senátu za dôveru a apeloval na množstvo práce, ktoré prodekanov čaká.  

Ad 3) 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 akreditáciou, 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 ďakuje dekanovi za stručný prejav a taktiež konštatuje zmeny týkajúce sa 

organizačného poriadku SjF a otvára ďalšiu diskusiu. 

Doc. Ing. Slavomír Hrček, PhD.: „Plne schvaľujem vytvorenie miesta pre verejné obstarávanie, ak je 

to pre Ing. Pazdziurkovú, je to adekvátne, pracuje svedomito.“ 

Prof. Dr. Ing. Milan Sága: „Áno, počítame s ňou.“ 

Predseda Akademického senátu Strojníckej fakulty dal aklamačne hlasovať o schválení organizačného 

poriadku SjF. 

 

Návrh uznesenia: AS SjF schvaľuje Organizačný poriadok Strojníckej fakulty. 

Počet prítomných členov AS SjF: 23 

Výsledok hlasovania: 

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

Uznesenie č. 16: AS SjF schvaľuje Organizačný poriadok Strojníckej fakulty. 

 

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

Ad 4) Rôzne 

Predseda AS SjF oznámil informáciu o približnom termíne konania ďalšieho zasadnutia Akademického 

senátu SjF. Taktiež informoval o programe, ktorý bude súvisieť s voľbou predsedu volebnej mandátovej 

komisie, nakoľko jej aktuálny predseda, ktorý bol zvolený za jedného z prodekanov sa musí kvôli 

nezlučiteľnosti funkcií postu predsedu volebnej mandátovej komisie vzdať.  

Ad 5) Záver 

Predseda AS sa poďakoval Akademickému senátu za aktívnu účasť na zasadnutí. 

V Žiline 30. 5. 2016 zapísal tajomník AS SjF: Ing. Miroslav Blatnický, PhD., 

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

Prílohy: 

Prezenčná listina z 3. zasadnutia Akademického senátu SjF ŽU v Žiline strana. 1 zamestnanecká časť a 

študentská časť, strana. 2 hostia 


