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Vážené senátorky, vážení senátori, vážené vedenie Strojníckej fakulty, 

 

 v období apríl 2016 – apríl 2017 sa zišli členovia Akademického senátu Strojníckej 

fakulty, okrem dnešného jednania, na svojom zasadnutí  5 krát. 

 

Prvé ustanovujúce zasadnutie sa uskutočnilo 18.4.2016. Na tomto zasadnutí bola schválená 

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

funkčné obdobie 2016 – 2020. Prebehla voľba Volebnej a mandátovej komisie, voľba 

predsedov a členov komisií AS SjF, ako aj voľba zástupcu SjF v RVŠ. Posledným 

naplánovaným bodom jednania bolo schválenie harmonogramu voľby kandidátov na dekana 

SjF. 

 

Druhé zasadnutie sa uskutočnilo 16.5.2016. Na tomto zasadnutí AS SjF, ktoré sa uskutočnilo 

v miestnosti BG2A1 (AULA NG01 Datalan) o 10:00 hod malo ako hlavné body programu 

predstavenie kandidátov na dekana Akademickému senátu SjF a voľbu kandidáta na dekana 

SjF. Predstavenie kandidáta na dekana na zhromaždení akademickej obce SjF sa konalo podľa 

harmonogramu volieb dňa 11. 5. 2016 v aule SIEMENS. Kandidát na dekana prof. Ing. Milan 

Sága, PhD. informoval členov AS a prítomnú akademickú obec o svojich predstavách 

o ďalšom smerovaní a riadení fakulty. Kandidát na dekana prezentoval svoj program 

v hlavných bodoch týkajúcich sa vzdelávania, rozvíjania vedy a výskumu na SjF a odpovedal 

na otázky, ktoré mu položili členovia AS SjF, prípadne členovia AO. Po diskusii nasledovala 

voľba kandidáta na dekana SjF tajným spôsobom, v ktorej získal prof. Dr. Ing. Milan Sága 

jednomyselnú podporu všetkých členov AS. Dokumentácia, ktorá vyplynula z volieb bola 

doručená rektorke UNIZA spolu s návrhom na vymenovanie prof. Dr. Ing. Milana Ságu do 

funkcie dekana SjF na roky 2016-2020. 

 

Tretie zasadnutie sa uskutočnilo 30.5.2016. Hlavným dôvodom jednania bolo schválenie 

prodekanov SjF a organizačného poriadku SjF. Akademický senát tajným hlasovaním 

schvaľoval do funkcie dekanom navrhnutých kandidátov. Dekan SjF predstavil kandidátov 

a zdôvodnil prečo navrhuje práve ich. Pred samotným hlasovaním prebehla živá diskusia. 

Väčšinou hlasov boli do uschválení: prodekan pre pedagogickú činnosť: Mgr. Branislav 

Ftorek, PhD., prodekan pre vedecko-výskumnú: prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD., prodekan 

pre rozvoj a zahraničné vzťahy: prof. Ing. Ivan Kuric, PhD., prodekan pre  spoluprácu 

s priemyslom: prof. Ing. Andrej Czán, PhD. Navrhované a schválené zmeny v organizačnom 

poriadku súviseli s akreditáciou, postupom graduačných rastov na fakulte a funkčnými 

miestami na fakulte. Navrhované zmeny boli dekanom vopred prejednané s vedúcimi 

katedier. Vytvorená pozícia na dekanáte sa týkala miesta pracovníka pre verejné obstarávanie. 

 



 

 

Štvrté zasadnutie sa uskutočnilo 13.6.2016. Hlavným dôvodom jednania a jediným bodom 

rokovania bolo schválenie podmienok prijímacieho konania na akademický rok 2017/2018. 

prodekan pre pedagogickú činnosť detailne informoval senát s obsahom dokumentu a taktiež 

senátorov oboznámil s počtami prihlášok študentov pripadajúcimi na jednotlivé študijné 

programy fakulty pre budúci školský rok. Potom prodekan Ftorek vyzval senát do diskusie 

k schvaľovanému dokumentu. AS SjF schválel tento bod uznesením č. 17. 

 

Piate zasadnutie sa uskutočnilo 10.10.2016. Na tomto zasadnutí vykonal Akademický senát 

doplňovacie voľby do Volebnej a mandátovej komisie AS SjF. Volebná a mandátová komisia 

bola tajným hlasovaním doplnená o člena Ing. Juraja Belana, PhD. a vo voľbe predsedu VMK 

bol zvolený doc. Ing. Juraj Grenčík, PhD. Nasledovalo schválenie navrhovaných členov 

Vedeckej rady SjF. Tajným hlasovaním za jednotlivých kandidátov odsúhlasil AS SjF 41 

výkonných členov VR SjF a jedneho čestného člena. Je ním Dr. h.c. prof. Ing. Karol Vasilko, 

Dr.S.c. Nasledovalo schválenie Študijného poriadku SjF. Predkladateľ uznesenia, dekan SjF 

vyzval prodekana Ftoreka, aby objasnil dôvody, ktoré vedú k návrhu, ktorým sa ukončí na SjF 

používanie príloh k indexu pre študentov (tzv „plachty“). Návrh bol prijatý kladne. Ďalšie 

úpravy boli skôr formálneho charakteru, súviseli s výsledkami kontroly interných 

dokumentov SjF internými kontrolnými orgánmi UNIZA. Na záver boli schválené komisie 

pre doplňovacie voľby do AS SjF. 

 

 

Na záver môžem konštatovať, že: 

 Akademický senát SjF na svojich predchádzajúcich piatich zasadnutiach (1-5) 

prejednal a schválil 23 uznesení (od č.1 do č.23). 

 Účasť senátorov na jednaniach (29, 27, 22, 21, 22) priemerné percento účasti bolo 

80,7. 

 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 27.3.2017 


