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Zápis z 2. zasadnutia Akademického senátu SjF UNIZA 
 

Dátum konania: 13. 4. 2021 
Prítomní:  členovia AS SjF podľa prezenčnej listiny, 

vedenie Strojníckej fakulty a hostia podľa prezenčnej listiny 

Akademická obec SjF 

 

 
V úvode zasadnutia Akademického senátu predseda AS SjF prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici privítal 

členov akademického senátu na 2. zasadnutí Akademického senátu Strojníckej fakulty.  

Predseda volebnej a mandátovej komisie doc. Ing. Mário Drbúl, PhD. informoval o účasti 

senátorov na tomto zasadnutí. Podľa prezenčnej listiny bolo prítomných 27 senátorov. Predseda AS SjF 

skonštatoval, že Akademický senát SjF je na svojom 2. zasadnutí 13.4.2021 uznášaniaschopný. 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie výročnej správy 

3. Schválenie správy o hospodárení SjF 

4. Schválenie návrhu rozpisu štátnej dotácie na SjF 

5. Schválenie dlhodobého zámeru SjF 

6. Rôzne 

7. Záver 
 

Výsledky hlasovania: ZA: 26; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0 

 
Akademický senát SjF aklamačne 26 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 informoval prítomných o predchádzajúcom zasadnutí, ktoré sa konalo 

6.4.2021. Bolo to ustanovujúce zasadnutie Akademického senátu. Okrem vytvorenia štruktúry, 

schválenia komisií a zástupcu AS SjF v rade vysokých škôl bola schválená výročná správa o činnosti 

Akademického senátu SjF za rok 2020. 

 

Ad 2) Schválenie výročnej správy SjF 
 

Pretože výročnú správu SjF predkladá dekan, vyzval predseda AS SjF dekana SjF prof. Dr. Ing. 

Milana Ságu o prednesenie schvaľovanej výročnej správy, ktorá bola súčasťou pozvánky na druhé 

zasadnutie AS SjF a bola 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, ktorý požiadal prítomného predsedu Legislatívnej komisie doc. Ing. 

Miloša Mičiana, PhD., aby predniesol stanovisko legislatívnej komisie. Predseda legislatívnej komisie 

skonštatoval, že na túto tému legislatívna komisia nemá žiadne pripomienky. Následne predseda AS 

otvoril diskusiu. Pretože však senátori nemali žiadne pripomienky, mohlo sa pristúpiť k schvaľovaniu 

výročnej správy SjF. 

 

Návrh uznesenia: AS SjF schválil Výročnú správu o činnosti SjF za rok 2020. 

Prítomní senátori hlasovali aklamačne. 

 

Výsledky hlasovania: HLASOVALO: 25; ZA: 25; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie č. 14 AS SjF schválil Výročnú správu o činnosti SjF UNIZA za rok 2020. 

 

Ad 3) 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 prítomného predsedu 

Hospodárskej komisie doc. Ing. Milana Vaška, PhD., aby senátorov informoval o pripomienkach 

hospodárskej komisie. Predseda hospodárskej komisie skonštatoval, 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. 

 

Návrh uznesenia: AS SjF schválil Výročnú správu o hospodárení SjF UNIZA za rok 2020. 

Prítomní senátori hlasovali aklamačne. 

 

Výsledky hlasovania: HLASOVALO: 26; ZA: 26; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie č. 15 AS SjF schválil Výročnú správu o hospodárení SjF UNIZA za rok 2020. 

 

Ad 4) Schválenie návrhu štátnej dotácie na SjF 
 

Pretože schválenie návrhu štátnej dotácie na SjF predkladá dekan SjF, vyzval predseda AS SjF 

dekana SjF o prednesenie návrhu štátnej dotácie na SjF. 

Predseda AS SjF vyzval predsedu Hospodárskej komisie doc. Ing. Milana Vaška, PhD., aby senátorov 

informoval o pripomienkach hospodárskej komisie. Predseda vyhlásil, že Hospodárska komisia 

jednomyseľne doporučuje schváliť tento návrh. Po tomto vyhlásení predseda AS SjF otvoril diskusiu k 

prejednávaným skutočnostiam. Pretože senátori nemali žiadne pripomienky, pristúpilo sa k 

schvaľovaniu návrhu štátnej dotácie na SjF. 

 

Návrh uznesenia: AS SjF schválil návrhu rozpisu štátnej dotácie na SjF. 

Prítomní senátori hlasovali aklamačne. 

 

Výsledky hlasovania: HLASOVALO: 27; ZA: 27; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie č. 16 AS SjF schválil návrhu rozpisu štátnej dotácie na SjF. 

 

Ad 5) Schválenie dlhodobého zámeru SjF 
 

Dlhodobý zámer SjF predkladá dekan SjF prof. Dr. Ing. Milan Sága. Po vyzvaní predsedom AS 

SjF dekan SjF predniesol dlhodobý zámer. Po ukončení prezentácie dekan SjF vrátil slovo predsedovi 



AS SjF, ktorý požiadal prítomného predsedu Legislatívnej komisie doc. Ing. Miloša Mičiana, PhD., aby 

predniesol stanovisko legislatívnej komisie. Predseda legislatívnej komisie skonštatoval, že na túto tému 

legislatívna komisia nemá žiadne pripomienky. Následne predseda AS otvoril diskusiu. Pretože však 

senátori nemali žiadne pripomienky, mohlo sa pristúpiť k schvaľovaniu. 

 

Návrh uznesenia: AS SjF schválil dlhodobý zámer SjF. 

Prítomní senátori hlasovali aklamačne. 

 

Výsledky hlasovania: HLASOVALO: 26; ZA: 25; PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 1 

Uznesenie č. 17 AS SjF schválil dlhodobý zámer SjF. 

 

Ad 6) Rôzne 
 

Dekan SjF oboznámil členov AS s požiadavkou prerokovať úpravu študijných plánov v 5. študijných 

programoch. 

 

Ad 7) Záver 
 

Predseda AS SjF poďakoval prítomným členom AS SjF za účasť na zasadnutí a následne 2. zasadnutie 

AS SjF ukončil. 

 

 

V Žiline 13. 04. 2021 

zapísal: tajomník AS SjF:  Ing. Andrej Suchánek, PhD. 

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

 

Prílohy: 

Prezenčná listina 2. zasadnutia Akademického senátu SjF UNIZA 

1. zoznam zamestnanecká a študentská časť, 

2. zoznam hostia 


