AKADEMICKÝ SENÁT
Strojníckej fakulty
Žilinskej univerzity v Žiline

Výročná správa o činnosti
Akademického senátu SjF ŽU v Žiline
za obdobie máj 2015-marec 2016
Vážené senátorky, vážení senátori, vážené vedenie Strojníckej fakulty,
v období máj 2015 – marec 2016 sa zišli členovia Akademického senátu
Strojníckej fakulty na svojom zasadnutí 3 krát. 20. zasadnutie AS SjF je štvrtým a zároveň
posledným zasadnutím do zavŕšenia štvrtého roku činnosti AS SjF.
Sedemnáste zasadnutie sa uskutočnilo 12.10.2015. Na tomto zasadnutí bola vykonaná
Voľba členov volebnej a mandátovej komisie za Študentskú časť akademického senátu SjF z
dôvodu ukončenia mandátu senátorov zo študentskej časti senátu a preto bolo potrebné
doplniť VaMK. Boli zvolení Jozef Struharňanský a Paula Poustková. Voľba predsedu
Študentskej časti Akademického senátu SjF: predsedníčkou sa stala Katarína Zaušková.
Doplňovacie voľby do ŠČ AS SjF = Schválenie volebnej komisie. Prebehlo schvaľovanie
nového člena Vedeckej rady SjF: AS SjF schválil návrh dekana SjF na vymenovanie prof.
Ing. Ľuboša Kučeru, PhD. za člena Vedeckej rady fakulty na funkčné obdobie 9/2012-8/2016.
Schválenie Štatútu SjF: dekan fakulty objasnil dôvody potreby úpravy dokumentu s cieľom
zjednotiť legislatívu v dokumentoch všetkých senátov na Žilinskej univerzite v Žiline a prof.
Pilc informoval o úprave formálnych chýb v dokumente podľa „Správy o výsledku kontroly č.
9/2015“. Schválenie Študijného poriadku SjF: doc. Krajčovič informoval o úpravách
Študijného poriadku SjF, o odstránení formálnych nedostatkov podľa „Správy o výsledku
kontroly č. 9/2015“. prof. Pilc informoval o úprave dokumentu Legislatívnou komisiou AS
SjF. Bola vykonaná voľba členov miestnej volebnej komisie pre voľby do AS ŽU za SjF:
Mgr. Branislav Ftorek, PhD. a doc. Ing. Milan Vaško, PhD.
Osemnáste zasadnutie sa uskutočnilo 30.11.2015. Na tomto zasadnutí AS SjF na návrh
dekana SjF zrušil jedno pracovné miesto výskumníka na KAVS, schválil interné dokumenty
Strojníckej fakulty. Jednalo sa o Organizačný poriadok SjF, Rokovací poriadok AS SjF a
Zásady volieb do AS SjF. Akademický senát zrušil platnosť dokumentu: „Štatút AS SjF“ a
schválil Disciplinárny poriadok pre študentov SjF a Štipendijný poriadok SjF. Na základe
doplňovacích volieb do zamestnaneckej časti AS SjF zo dňa 30.4.2015 sa stala členkou
zamestnaneckej časti AS SjF pani Ing. Klaudia Pavolková a na základe doplňovacích volieb
do študentskej časti AS SjF zo dňa 4.11.2015 sa stali členmi študentskej časti Akademického
senátu Strojníckej fakulty: Ing. Mária Maňurová a Jozef Jenis s mandátom od 30.11.2015.
Devätnáste zasadnutie sa uskutočnilo 8.2.2016. Hlavným dôvodom jednania bolo schválenie
harmonogramu a komisií pre voľbu členov zamestnaneckej a študentskej časti Akademického
senátu Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline na funkčné obdobie 2016 – 2020.
Oproti predchádzajúcemu obdobiu došlo k zmene počtu pracovníkov v kandidátke navrhnutej
v 1. stupni z jednotlivých pracovísk z 8 pracovníkov na 9 pracovníkov, zrušenie čiastkovej

volebnej komisie pre voľby do AS SjF – zamestnanecká časť – 1. stupeň za VC. Pracovníci
boli pracovne zaradení na projekty, ktoré ku 31. 12. 2015 skončili. Po ukončení projektov
prešli pracovať na jednotlivé katedry. Tí, čo ostali pracovať vo VC, nie sú zamestnaní na plný
pracovný úväzok.
Na záver môžem konštatovať, že:
 Akademický senát SjF na svojich predchádzajúcich troch zasadnutiach (17-19)
prejednal a schválil 18 uznesení (od č. 96 do č. 113).
 Účasť senátorov na jednaniach (21, 29, 24) priemerné percento účasti bolo 82,2.
 Uznesenia boli a sú uplatňované v praxi.
 Zápisy zo všetkých zasadnutí boli vypracované, overené a umiestnené na WEBovú
stránku Akademického senátu SjF.
 Všetky zápisy sú k dispozícii na stiahnutie tak, ako tam boli umiestnené, voči obsahu
žiadneho zápisu neboli vznesené pripomienky.


Svojím aktívnym a operatívnym prístupom prispeli členovia Akademického senátu
k plynulej úspešnej činnosti SjF.

Spracoval: prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici, predseda AS SjF
V Žiline 22.3.2016

