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Vážené senátorky, vážení senátori, vážené vedenie Strojníckej fakulty, 

 v období apríl 2019 – apríl 2020 sa zišli členovia Akademického senátu Strojníckej fakulty 

na svojom zasadnutí 5 krát. 

 

Prvé zasadnutie (v celkovom poradí trináste) sa uskutočnilo dňa 8. 4. 2019. Na tomto zasadnutí AS SjF 

sa jednalo najmä o voľbe zástupcu SjF v Rade vysokých škôl. Senát uznesením č. 49 zvolil za zástupcu 

SjF v Rade vysokých škôl prof. Ing. Danu Bolibruchovú, PhD. Senát schvaľoval výročnú správu 

o činnosti AS SjF za rok 2018. Tá bola schválená uznesením č. 50. V ďalšom nasledovalo schválenie 

organizačného poriadku SjF a tiež schválenie výročnej správy o činnosti SjF. Schválenie organizačného 

poriadku bolo zavŕšené uznesením č. 51. Senát uznesením č. 52 schválil aj výročnú správu o činnosti 

SjF za rok 2018. Na prvom, obsahovo bohatom zasadnutí, senátori ďalej prijali aj uznesenie č. 53, 

ktorým schválili výročnú správu o hospodárení SjF za rok 2018 a uznesením č. 54 schválili rozpočet 

SjF na rok 2019. 

 

Druhé zasadnutie (v celkovom poradí štrnáste) sa uskutočnilo dňa 6. 5. 2019 a to najmä z dôvodu 

schválenia nového znenia študijného poriadku SjF a schválenia podmienok prijímacieho konania na 

akademický rok 2020/2021. Senátori uzneseniami č. 55 a 56 schválili znenie oboch dokumentov. 

 

Tretie zasadnutie (v celkovom poradí pätnáste) sa uskutočnilo dňa 27. 5. 2019. Zásadné body 

programu, ktoré bolo potrebné prejednať boli dva. Prvým bodom bolo prerokovanie návrhu nového 

študijného programu Mechanical Engineering. Tu AS jednohlasne aklamačným hlasovaním schválil 

uznesenie č. 57 a prerokoval tak návrh študijného programu. Druhým bodom na schvaľovanie bolo 

schválenie podmienok prijímacieho konania na akademický rok 2020/2021. Dekan SjF prof. Dr. Ing. 

Milan Sága senátorom predniesol nutné zmeny súvisiace so schvaľovaným dokumentom.  Následne 

senát svojím uznesením č. 58 prejednávaný dokument schválil. 

 

Štvrté zasadnutie (v celkovom poradí šestnáste) sa uskutočnilo dňa 21. 10. 2019. Prejednávanými 

bodmi programu bolo schválenie štatútu SjF a Schválenie organizačného poriadku SjF. Dekan fakulty 

prof. Sága predložil oba návrhy a senátorom vysvetlil. Senátori pochopili zámery dekana a preto svojimi 

uzneseniami č. 59 a 60 návrhy schválili. Na tomto zasadnutí senátori ďalej prerokovávali návrh na 

úpravu študijných plánov na žiadosť podľa prodekana pre vzdelávanie doc. Ftoreka. Senátori návrh 

s vedením fakulty prerokovali a spoločne sa na ňom uzniesli uznesením č. 61. 

 

Piate zasadnutie (v celkovom poradí sedemnáste) sa uskutočnilo dňa 17. 2. 2020. Zásadným bodom 

programu bolo schválenie harmonogramu a komisií pre voľbu členov zamestnaneckej a študentskej 

časti AS SjF UNIZA na funkčné obdobie 2020 – 2024. Zo zasadnutia AS vyplynulo, že k tomuto bodu 

bolo prijatých viacero uznesení. Uznesením č. 62 AS SjF schválil časový harmonogram volieb členov 

oboch častí AS. Schválenie tohto dokumentu bolo dôležité pre následnú procedúru konania volieb 

nového AS. Uznesením č. 63 bolo schválené personálne zloženie komisie pre voľbu členov 

zamestnaneckej časti AS SjF UNIZA. Senátori tiež schvaľovali personálne zloženia čiastkových 

volebných komisií pre voľbu členov zamestnaneckej časti v I. stupni volieb do AS SjF. Zloženie komisií 

schválili svojim uznesením č. 64. Poslednou prerokovávanou záležitosťou bolo schválenie personálneho 

zloženia komisie pre voľbu členov študentskej časti AS SjF UNIZA na funkčné obdobie 2020-2024. 

Rovnako ako v predchádzajúcich hlasovaniach, senátori schválili obsadenie komisie, na ktorom sa 

uzniesli svojim uznesením č. 65. 
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Na záver môžem konštatovať, že: 

 

• Akademický senát SjF na svojich predchádzajúcich piatich zasadnutiach 1 – 5 (13 – 17) 

prejednal a schválil 16 uznesení (od č. 49 do č. 65). 

• Účasť senátorov na jednaniach (25, 23, 22, 27, 26), priemerné percento účasti bolo 82 %.  

• 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 žiadne pripomienky. 

• Svojim aktívnym a operatívnym prístupom prispeli členovia Akademického senátu k plynulej 

úspešnej činnosti SjF. 

 

 

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

V Žiline dňa 28. 4. 2020 


