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Výročná správa o činnosti 
Akademického senátu Strojníckej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline 

za obdobie apríl 2020 – apríl 2021 
 

Vážené senátorky, vážení senátori, vážené vedenie Strojníckej fakulty, 

 v období apríl 2020 – apríl 2021 sa zišli členovia Akademického senátu Strojníckej fakulty 
na svojom zasadnutí 4 krát. 

 
Prvé zasadnutie (v celkovom poradí osemnáste) sa uskutočnilo dňa 12. 5. 2020. Na tomto zasadnutí 
AS SjF sa jednalo najmä o schválení Organizačného poriadku SjF. Senát svojim uznesením č. 66 daný 
dokument prejednávaný na svojom osemnástom zasadnutí jednomyseľne schválil. Senát tiež schvaľoval 
Správu o činnosti SjF za rok 2019. Táto bola schválená uznesením č. 67. V ďalších bodoch programu 
osemnásteho zasadnutia AS SjF nasledovalo schválenie Správy o hospodárení SjF v roku 2019 a tiež 
schválenie Podmienok prijímacieho konania na SjF UNIZA pre akademický rok 2021/2022.  Schválenie 
Správy o hospodárení SjF bolo zavŕšené uznesením č. 68. Senát uznesením č. 69 schválil aj Podmienky 
prijímacieho konania na SjF UNIZA pre akademický rok 2021/2022. Na tomto, obsahovo bohatom 
zasadnutí, senátori ďalej prijali aj uznesenie č. 70, ktorým schválili Správu o činnosti AS SjF za rok 
2019 a uznesením č. 71 schválili zloženie Návrhovej komisie pre voľbu kandidáta na dekana SjF 
v navrhovanom zložení. Uznesením č. 72 senát schválil harmonogram voľby kandidáta na dekana SjF. 
Posledným uznesením č. 73 senátori schválili zrušenie volieb do AS vyhlásených na 17. zasadnutí AS 
SjF. 
 
Druhé zasadnutie (v celkovom poradí devätnáste) sa uskutočnilo dňa 3. 6. 2020 a to najmä z dôvodu 
Voľby kandidáta na dekana SjF a schválenia Organizačného poriadku SjF. Výsledok prvého kola 
hlasovania za kandidáta na dekana vyvrcholil do uznesenia č. 74, ktorým senátori zvolili za kandidáta 
za dekana prof. Dr. Ing. Milana Ságu. Rovnako, senátori uznesením č. 75 schválili zápis o priebehu 
volieb kandidáta na dekana SjF. Následne senátori odhlasovali aj znenie Organizačného poriadku SjF 
prijatím uznesenia č. 76. 
 
Tretie zasadnutie (v celkovom poradí dvadsiate) sa uskutočnilo dňa 2. 7. 2020. Zásadnými bodmi 
programu boli Slávnostná inaugurácia dekana SjF na obdobie 2020 – 2024, schválenie Návrhu na 
prodekanov SjF a schválenie návrhu členov Vedeckej rady SjF. Po prebehnutí slávnostnej inaugurácie 
odsúhlasenej senátom uznesením č. 77, senátori schválili uzneseniami č. 78 do funkcie prodekana pre 
rozvoj a spoluprácu s priemyslom prof. Ing. Andreja Czána, PhD., prodekana pre zahraničné vzťahy 
prof. Dr. Ing. Ivana Kurica, prodekana pre pedagogickú činnosť doc. Mgr. Branislava Ftoreka, PhD. 
a prodekanku pre vedecko-výskumnú činnosť prof. Ing. Evu Tillovú, PhD a č. 79 návrh členov Vedeckej 
Rady Strojníckej fakulty na obdobie 2020/2024. Poslednou schvaľovanou záležitosťou na tomto 
zasadnutí bolo schválenie návrhu rozdelenia štátnej dotácie na SjF na rok 2020 uznesením č. 80. 
 
Štvrté zasadnutie (v celkovom poradí dvadsiate prvé) sa uskutočnilo dňa 22. 2. 2021. Prejednávanými 
bodmi programu bolo Schválenie podmienok prijatia na štúdium v 1. a 2. stupni štúdia pre akademický 
rok 2021/2022, Schválenie Študijného poriadku SjF a Organizačného poriadku SjF. Tieto dokumenty 
senátori schválili uzneseniami č. 81, 82 a 83. V ďalšom jednaní senátori schvaľovali časový 
harmonogram volieb členov zamestnaneckej a študentskej časti AS SjF UNIZA na funkčné obdobie 
2021 – 2025 uznesením č. 84. Svojim uznesením č. 85 senátori schválili zloženie komisie pre voľbu 
členov zamestnaneckej časti AS SjF UNIZA na funkčné obdobie 2021 – 2025 a uznesením č. 86 senát 
schválil zloženie čiastkových komisií pre voľbu členov zamestnaneckej časti v I. stupni – priama voľba 
do AS SjF UNIZA na funkčné obdobie 2021 – 2025 v navrhnutom zložení. Doposiaľ posledným 
prijatým uznesením bolo uznesenie č. 87, kde AS SjF schválil zloženie komisie pre voľbu členov 
študentskej časti AS SjF UNIZA na funkčné obdobie 2021 – 2025 v navrhnutom zložení. 
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Na záver môžem konštatovať, že: 
 

• Akademický senát SjF na svojich ostatných štyroch zasadnutiach 1 – 4 (18 – 21) prejednal 
a schválil 21 uznesení (od č. 66 do č. 87). 

• Účasť senátorov na jednaniach (23, 29, 22, 27), priemerné percento účasti bolo 84,1666 %.  
• 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 6. 4. 2021 


