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Výročná správa o činnosti 

Akademického senátu SjF Žilinskej univerzity v Žiline 

za obdobie apríl 2021 – marec 2022 
 

Vážené senátorky, vážení senátori, vážené vedenie Strojníckej fakulty, 

 

 v období apríl 2021 – marec 2022 sa zišli členovia Akademického senátu Strojníckej 

fakulty na svojom zasadnutí 6 krát. 

Prvé zasadnutie (ustanovujúce) sa uskutočnilo dňa 7. 4. 2021. Na tomto zasadnutí AS SjF bola 

Schválená správa o priebehu a výsledku volieb do zamestnaneckej a študentskej časti AS SjF 

UNIZA na funkčné obdobie 2021– 2025, uznesením č. 1. Ďalej boli vykonané: 

• Voľba Volebnej a mandátovej komisie a následne: 

• Voľba predsedu akademického senátu SjF 

• Voľba predsedu študentskej časti akademického senátu SjF 

• Voľba podpredsedu akademického senátu SjF 

• Voľba tajomníka akademického senátu SjF 

• Voľba predsedu Legislatívnej komisie akademického senátu SjF 

• Voľba členov Legislatívnej komisie akademického senátu SjF 

• Voľba predsedu Hospodárskej komisie akademického senátu SjF 

• Voľba členov Hospodárskej komisie akademického senátu SjF 

• Schválenie výročnej správy o činnosti AS SjF a v rôznom Voľba zástupcu SjF v RVŠ. 

 

Druhé zasadnutie sa uskutočnilo dňa 13. 4. 2021 prostredníctvom systému TEAMS o 13:00 

hod s nasledujúcim programom: Dôležitými bodmi programu boli Schválenie výročnej správy 

SjF, Schválenie správy o hospodárení SjF, Schválenie návrhu rozpisu štátnej dotácie na SjF a 

Schválenie dlhodobého zámeru SjF . 

 

Tretie zasadnutie  sa uskutočnilo dňa 21. 4. 2021. Hlavným bodom programu bolo 

Prerokovanie zmien v študijných programoch. Bola to povinnosť v rámci zosúlaďovania 

študijných programov, ako procesný úkon, ktorý je neoddeliteľnou časťou prípravy akreditácie 

študijných programov. 

 

 

Štvrté zasadnutie  sa uskutočnilo dňa 8. 6. 2021. Predmetom zasadnutia bol jeden bod: 

Schválenie organizačného poriadku. (Uznesenie č. 19) 

 

Piate zasadnutie  sa uskutočnilo dňa 22. 10. 2021. Zásadných bodov programu, ktoré bolo 

potrebné prejednať bolo sedem. Jednalo sa o Schválenie zásad a pravidiel prijímacieho 

konania študentov na SjF :  

Schválenie zásad a pravidiel prijímacieho konania pre 1. stupeň vysokoškolského štúdia na 

Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline pre akademický rok 2022/2023 (Uznesenie č. 

20) 
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Schválenie zásad a pravidiel prijímacieho konania pre 2. stupeň 

vysokoškolského štúdia na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline pre akademický rok 

2022/2023 (Uznesenie č. 21) 

Schválenie zásad a pravidiel prijímacieho konania pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia na 

Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline pre akademický rok 2022/2023 (Uznesenie č. 

22) 

Schválenie zloženia disciplinárnej komisie SjF pre študentov (Uznesenie č. 23). Zvolení 

boli prof. Ing. Peter Palček, PhD., doc. Ing. Ján Dižo, PhD., doc. Mgr. Branislav Ftorek, 

PhD., Paulína Nováková /2. roč. Bc./, Bc. Peter Forgáč /1. roč. Ing./, Ing. Lucia 

Pastierovičová /1. roč. PhD./. 

Schválenie organizačného poriadku SjF (Uznesenie č. 24) 

Voľba predsedu študentskej časti AS SjF (Uznesenie č. 25): Študentská časťAS SjF zvolila 

za predsedu študentskej časti AS SjF Alexandru Ciesarovú. 

Voľba komisií pre doplňovacie voľby  

Voľba komisie pre doplňovacie voľby do študentskej časti AS SjF (Uznesenie č. 26): AS SjF 

schválil komisiu pre doplňovacie voľby do AS SjF za študentskú časť v zložení: doc. Ing. 

Mário Drbúl, PhD., prog. Ing. Alžbeta Sapietová, PhD., Ing. Juraj Belan, PhD., Ing. 

katarína Kaduchová, PhD., Bc. Lenka Váleková, Bc. Michal Rakár. 

Voľba zástupcov SjF pre doplňovacie voľby do AS UNIZA (Uznesenie č. 27):: AS SjF schválil 

členov AS SjF pre spoluprácu v doplňovacích voľbách do AS UNIZA v zložení: doc. Ing. 

Mário Drbúl, PhD.a Alexandra Ciesarová. 

V rôznom: 

• Študijný poriadok fakulty - zrušenie platnosti aktuálneho Študijného poriadku SjF a 

schválenie použitia smernice č. 209 v plnom znení: „Študijný poriadok pre 1. a 2. stupeň 

vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline“. (Uznesenie č. 28) 

• Disciplinárny poriadok fakulty - zrušenie platnosti aktuálneho Disciplinárneho 

poriadku SjF a schválenie použitia smernice č. 201 v plnom znení: „Disciplinárny 

poriadok pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline“. (Uznesenie č. 29) 

 

Šieste zasadnutie  sa uskutočnilo dňa 3. 3. 2022. Akademický senát SjF za študentskú časť bol 

doplnený novými členmi, jedná sa o Bc. Frederika Ďurča a Ing. Jakuba Fiačana, ktorí boli 

zvolení v doplňovacích vol'bách dňa 20. januára 2022. Zásadný body programu, ktorý bolo 

potrebné prejednať bol jeden. Jednalo sa o schválenie organizačného poriadku SjF. 

Aktualizácia textov formálneho charakteru (názvy, upresnenia) a úprava štruktúru pracovných 

miest k 1.4.2022 

 

 

Na záver môžem konštatovať, že: 

 

 

• Akademický senát SjF na svojich predchádzajúcich šiestich zasadnutiach 1 – 6 

prejednal a schválil 30 uznesení (od č. 1 do č. 30). 
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• 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 13. 6. 2022 


