
Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI ŽU  

zo dňa 3. 6. 2015 
 

Prítomní členovia: Adamko, Bachratý, Blašková, Dubovec, Gábrišová, Chochlík, Chovancová, Janešík, 

Koháni, Konštiak, Milanová, Pančíková, Palúch, Ružbarský, Ševčík, Vajsová, Varga 

Neprítomní členovia: Kordiak, Kundríková, Sekyra, Szabo 

Hostia: Kršák, Lendel, Rešetková  

 

Program rokovania: 

 Predloženie dokumentu: “Výročná správa Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity 

v Žiline za rok 2014”. 

 Predloženie dokumentu: “Výročná správa o hospodárení Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej 

univerzity v Žiline za rok 2014”. 

 Predloženie dokumentu: “Návrh rozpočtu nákladov a výnosov Fakulty riadenia a informatiky 

Žilinskej univerzity v Žiline na rok 2015”. 

 Predloženie štatútu KMMOA FRI ŽUŽ. 

 Rôzne. 

 

Na úvod predseda senátu privítal členov na spoločnom rokovaní. Konštatoval, že senát je uznášania 

schopný a predložil program rokovania na schválenie. Prítomní členovia AS hlasovali aklamačne. 

Výsledky hlasovania: za: 17; proti: 0; zdržal sa: 0 

 

1. Predloženie Výročnej správy Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline za rok 

2014 

Správu predložil p. dekan Kršák. V následnej diskusii odzneli nasledovné pripomienky: 

P. Bachratého na zvyšovanie počtu prijímaných študentov v súvislosti s kvalitou vyučovania a konečným 

uplatnením absolventov, na čo p. dekan v rastúcom počte študentov problém nepredpokladá. 

P. Ružbarský poukázal na malý počet neprijatých študentov, čo vyvoláva otázku ponechania alebo 

zrušenia prijímacieho konania. P. prodekan pre vzdelávanie navrhol zaoberať sa touto otázkou na 

najbližšom rokovaní senátu. 

V pôvodnom dokumente boli na podnet členov AS opravené formálne chyby a vymazané aktivity, ktoré 

boli už za nový rok 2015. 

 

Po ukončení diskusie dal predseda AS hlasovať o predloženej správe, vrátane zmien vykonaných počas 

diskusie. Prítomní členovia AS hlasovali aklamačne. 

Výsledky hlasovania: za: 17; proti: 0; zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č.1: AS FRI ŽUŽ prijal dokument: Výročná správa Fakulty riadenia a informatiky 

Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2014 na svojom zasadnutí dňa 03. júna 2015. 

 

2. Predloženie Výročnej správy o hospodárení Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity 

v Žiline za rok 2014 

Správu predložila p. tajomníčka Rešetková. V následnej diskusii odzneli nasledovné pripomienky: 

P. Bachratého na účel vynakladania fin. prostriedkov z položky Kapitálové výdavky v sume cca 187 tis. 

Eur. P. dekan vysvetlil, že tieto boli použité prevažne na hardvérové vybavenie fakulty a na požiadanie je 

možné nahliadnuť do rozpisu danej položky. 

P. Ružbarský sa pýtal na zápornú sumu -24 tis.  Eur na „Chytré mestá“. P. tajomníčka vysvetlila, že ide 

o čerpanie prostriedkov pred poskytnutím fin. prostriedkov, kedy je možné ísť do debetu. 



P. Bachratý sa pýtal na sumu vedenú ako „Čínski študenti“. P. tajomníčka vysvetlila, že ide o zostatkovú 

sumu (aj keď takých študentov už nemáme) a v účtoch je takto vedená pre informáciu o zdroji a ak bude 

potrebné, bude použitá (zatiaľ nebola). 

P. Blašková poukázala na výsledky hospodárenia, ktoré uvádzajú zápornú sumu -319 tis. Eur, teda dlh, na 

ktorý nemá fakulta prostriedky. P. tajomníčka uviedla súvis s hospodárením z predchádzajúcich rokov 

a s viazanosťou hospodárenia fakulty s univerzitou, čo nemožno ovplyvniť.  

P. Ružbarský sa pýtal na uvedené priemerné platy zamestnancov a rozdiely medzi VŠ učiteľmi 

a výskumnými zamestnancami. P. tajomníčka spresnila, že vyššie platy výskum. zamestnancov zahŕňajú 

aj odmeny z projektov. 

V pôvodnom dokumente boli na podnet členov AS opravené formálne chyby. 

 

Po ukončení diskusie dal predseda AS hlasovať o predloženej správe vrátane zmien vykonaných počas 

diskusie. Prítomní členovia AS hlasovali aklamačne. 

Výsledky hlasovania: za: 17; proti: 0; zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č.2: AS FRI ŽUŽ prijal dokument: Výročná správa o hospodárení Fakulty riadenia a 

informatiky Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2014 na svojom zasadnutí dňa 03. júna 2015. 

 

3. Predloženie Návrhu rozpočtu nákladov a výnosov Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej 

univerzity v Žiline na rok 2015 

Správu predložil p. dekan Kršák, ktorý na úvod poukázal na zvýšenie rozpočtu na tovary a služby na 

každého zamestnanca fakulty na 400 Eur, čo garantuje vedenie fakulty. V následnej diskusii odzneli 

nasledovné pripomienky: 

P. Bachratého zaujímal dôvod zvýšenia rozpočtu na výpočtovú techniku. P. dekan odôvodnil, že ide 

o potrebnú a aj nutnú obnovu hardvérovej základne laboratórií fakulty, hlavne učebne A13, na ktorej 

havarijný stav poukázala p. Vajsová. 

P. Chochlík sa zaujímal o možnosť financovania aktivít zamestnancom zapojeným do projektu 

Kompetenčné centrum z rozpočtových zdrojov FRI. P. dekan upozornil, že projekt je v súčinnosti 

s Elektrotechnickou fakultou ŽUŽ a fin. prostriedky nie sú hradené z fakulty, ale z daného projektu. 

P. Bachratý a p. Blašková pripomienkovali navrhované reštrikčné opatrenia, hlavne v texte dokumentu 

uvedené body:  

- „prehodnotiť výšku a spôsob prerozdeľovania doterajších osobných príplatkov a vytvoriť fond odmien 

(odmeny prideľovať len za práce súvisiace so zvyšovaním postavenia fakulty v hodnotení akreditačnou 

komisiou a pri rozpočtových kritériách, ...), 

- „zvýšiť počty študentov na všetkých stupňoch štúdia (s dodržaním ukazovateľa KZU6)“.  

Ďalej p. Palúch apeloval na motiváciu zamestnancov k práci súvisiacej so zvyšovaním postavenia fakulty 

a p. Milanová poukázala, že dôraz na publikačnú činnosť VŠ učiteľov je na úkor kvality vyučovania. 

 

P. dekan vysvetlil, že opatrenia sú navrhované, lebo ako je uvedené v dokumente: „Rozpočet nie je 

postačujúci na krytie mzdových nákladov a poistného hradeného zamestnávateľom a ostatných 

prevádzkových nákladov“. Po širšej diskusii členov AS, p. dekan ako navrhovateľ v texte dokumentu 

upravil:  

- „reštrikčné“ opatrenia na „regulačné“,  

- „odmeny prideľovať len za práce...“ na „odmeny prideľovať za práce...“, 

- bod: „zvýšiť počty študentov na všetkých stupňoch štúdia“ zrušil z kapacitných dôvodov fakulty, 

V pôvodnom dokumente boli ešte na podnet členov AS opravené formálne chyby. 

 

Po ukončení diskusie dal predseda AS hlasovať o predloženom návrhu rozpočtu vrátane zmien 

vykonaných počas diskusie. Prítomní členovia AS hlasovali aklamačne. 

Výsledky hlasovania: za: 17; proti: 0; zdržal sa: 0 

 



Uznesenie č.3: AS FRI ŽUŽ prijal dokument: Návrhu rozpočtu nákladov a výnosov Fakulty 

riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline na rok 2015 na svojom zasadnutí dňa 03. júna 

2015. 

 

4. Predloženie Štatútu KMMOA FRI ŽUŽ 

Štatút predložil p. dekan Kršák a navrhol, aby v texte dokumentu bol vznik novej katedry nahradený 

„vznikla zlúčením Katedry matematických metód a Katedry dopravných sietí“. Členovia AS inak nemali 

pripomienky. 

 

Po ukončení diskusie dal predseda AS hlasovať o predloženom štatúte KMMOA, vrátane navrhnutej 

úpravy. Prítomní členovia AS hlasovali aklamačne. 

Výsledky hlasovania: za: 17; proti: 0; zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č.4: AS FRI ŽUŽ prijal dokument: Štatút KMMOA FRI ŽUŽ na svojom zasadnutí dňa 

03. júna 2015. 

 

5. Rôzne: 

Otázky a pripomienky prítomných členov AS na vedenie fakulty: 

P. Dubovec sa pýtal na obnovu garáže na bicykle v obnovovanej časti fakulty a opravu parkoviska pred 

fakultou. P. dekan potvrdil, že budú časti vyhradené pre bicykle zamestnancov fakulty a oprava 

parkoviska bude realizovaná komplexne pod záštitou rektorátu ŽU. 

P. Palúch navrhol zaviesť „životný cyklus“ pre upgrade informačných systémov na fakulte. P. dekan sa 

vyjadril, že danou problematikou sa bude zaoberať. 

P. Blašková a niektorí ďalší členovia AS vyzvali k prehodnoteniu využívania a sprístupnenia materiálov 

v systéme „Pandora“. P. dekan vidí zavedenie systému na zdieľanie informácií ako pozitívne a vyzval 

v prípade problémov k operatívnemu riešeniu so zamestnancami CIT. 

P. Adamko informoval členov senátu o výsledkoch rokovania Akademického senátu ŽU konaného dňa 

1.6.2015. AS ŽU schválil zrušenie Ústavu cudzích jazykov a začlenenie jeho terajších pracovníkov pod 

Ústav celoživotného vzdelávania. 

P. Adamko ako predseda AS navrhol upraviť rokovací poriadok AS FRI a členov AS vyzval k podávaniu 

návrhov na jeho úpravu. Po diskusii bolo navrhnuté, aby predseda AS upravil terajší rokovací poriadok 

AS a členovia AS by ho následne pripomienkovali a podávali doplňujúce návrhy. Predseda AS súhlasil. 

P. Palúch vyjadril nespokojnosť s informovanosťou o prichádzajúcej aktivite firmy Huawei, o ktorej sa 

dostala na verejnosť informácia len z médií. Pritom ide o projekt, na ktorý by boli odborne kompetentní 

práve zamestnanci našej fakulty. P. dekan poukázal na to, že nie je nič uzavreté a na dohodách o danom 

projekte sa ešte pracuje. 

 

 

 

 

 

 

V Žiline 3. 6. 2015 Zapísal: L. Gábrišová 

 Schválil: N. Adamko 


