AKADEMICKÝ SENÁT
Strojníckej fakulty
Žilinskej univerzity v Žiline

Výročná správa o činnosti
Akademického senátu SjF ŽU v Žiline
za obdobie apríl 2017 - apríl 2018
Vážené senátorky, vážení senátori, vážené vedenie Strojníckej fakulty,
v období apríl 2017 – apríl 2018 sa zišli členovia Akademického senátu Strojníckej
fakulty, okrem dnešného jednania, na svojom zasadnutí 4 krát.
Prvé (šieste) zasadnutie sa uskutočnilo 3. 4. 2017. Na tomto zasadnutí bol schválený
prodekan pre vedu a výskum, schválila sa výročná správa o činnosti SjF, tiež správa
o hospodárení SjF. Prebehlo schvaľovanie výročnej správy o činnosti Akademického senátu
SjF a schválenie rozpočtu SjF na rok 2017, čo zároveň bol aj posledný naplánovaný bod
jednania. AS SjF schválil tento bod uzneseniami č. 24 až 28.
Druhé (siedme) zasadnutie sa uskutočnilo 29. 5. 2017. Na tomto zasadnutí bolo hlavným
bodom jednania schválenie podmienok prijímacieho konania a informácie o možnosti štúdia
pre akademický rok 2018/2019 so zmeneným termínom prijímacieho konania v bakalárskom
stupni štúdia z 19. 6 na 15. 6. 2017. Na zasadnutí vystúpil dekan SjF a prodekan pre
vzdelávanie, aby spoločne ozrejmili schvaľované zmeny. AS SjF schválil tento bod
uznesením č. 29.
Tretie (ôsme) zasadnutie sa uskutočnilo 23. 10. 2017. Hlavnými dôvodmi jednania bolo
schválenie návrhu členov pre doplnenie Vedeckej rady SjF a tiež schválenie komisie pre
doplňovacie voľby do AS SjF a vyhlásenie doplňovacích volieb do AS SjF ako
v zamestnaneckej, tak aj študentskej časti. Tieto body jednania AS SjF schválil uzneseniami
č. 30, 31 a 32.
Štvrté (deviate) zasadnutie sa uskutočnilo 13. 11. 2017. Toto zasadnutie sa uskutočnilo
z dôvodu schválenia volebnej komisie pre doplňovacie voľby do zamestnaneckej časti AS
SjF. Po oboznámení sa senátorov so systémom hlasovania a jeho prebehnutí sa mohlo
pristúpiť k schváleniu bodu programu, z čoho vyplynulo uznesenie č. 33.
Na záver môžem konštatovať, že:
 Akademický senát SjF na svojich predchádzajúcich štyroch zasadnutiach (6-9)
prejednal a schválil 10 uznesení (od č. 24 do č. 33).
 Účasť senátorov na jednaniach (28, 23, 20, 22) priemerná účasť bola 77,5 %.
 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 17. 4. 2018

