Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI ŽU
zo dňa 8. 3. 2016
Prítomní členovia: Adamko, Bachratý, Blašková, Boteková, Dubovec, Gábrišová, Holubčík, Chochlík,
Koháni, Pančíková, Palúch, Purašová, Ružbarský, Ševčík, Tinka, Tršková, Tumová, Vajsová, Varga
Neprítomní členovia: Chovancová, Milanová
Hostia: Kršák, Lendel
Program rokovania:
1. Prerokovanie materiálu „Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov“.
2. Prerokovanie materiálu „Konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií
profesorov“.
3. Prerokovanie žiadosti o schválenie zrušenia členstva prof. Ing. Karla Skokana, Ph.D. vo Vedeckej rade
FRI ŽU.
4. Prerokovanie žiadosti o schválenie zrušenia členstva doc. Ing. Karola Grondžáka, PhD. vo Vedeckej
rade FRI ŽU.
5. Schvaľovanie navrhovaných členov Disciplinárnej komisie FRI pre študentov.
6. 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: 19; proti: 0; zdržal sa: 0 (neprítomní: Ševčík, Tumová)
1. Prerokovanie materiálu „Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov
a docentov“.
Materiál predložil p. dekan Kršák. Zdôvodnil, že úpravy doteraz platného dokumentu z roku 2014 navrhlo
oddelenie kontroly a vnútorného auditu ŽU a po prerokovaní na zasadnutí AS budú schvaľované
Vedeckou radou ŽU. V pôvodnom dokumente boli na podnet členov AS opravené formálne.
Po ukončení diskusie dal predseda AS hlasovať, že AS súhlasí s dokumentom, vrátane zmien vykonaných
počas diskusie. Prítomní členovia AS hlasovali aklamačne.
Výsledky hlasovania: za: 19; proti: 0; zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 18: AS FRI ŽU prerokoval materiál: „Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných
miest profesorov a docentov“ na svojom zasadnutí dňa 8. marca 2016.
2. Prerokovanie materiálu „Konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií
profesorov“.
Materiál predložil p. dekan Kršák. Zdôvodnil, že úpravy doteraz platného dokumentu z roku 2014 navrhlo
oddelenie kontroly a vnútorného auditu ŽU a po prerokovaní na zasadnutí AS budú schvaľované
Vedeckou radou ŽU. V pôvodnom dokumente boli na podnet členov AS opravené formálne.
Po ukončení diskusie dal predseda AS hlasovať, že AS súhlasí s dokumentom, vrátane zmien vykonaných
počas diskusie. Prítomní členovia AS hlasovali aklamačne.
Výsledky hlasovania: za: 19; proti: 0; zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 19: AS FRI ŽU prerokoval materiál: „Konkrétne podmienky výberového konania na
obsadzovanie funkcií profesorov“ na svojom zasadnutí dňa 8. marca 2016.

3. Prerokovanie žiadosti o schválenie zrušenia členstva prof. Ing. Karla Skokana, Ph.D. vo
Vedeckej rade FRI ŽU.
Podľa rokovacieho poriadku Vedeckej rady FRI p. dekan Kršák predložil AS návrh na odvolanie prof.
Ing. Karla Skokana, Ph.D., rezignujúceho zo zdravotných dôvodov.
Po ukončení diskusie dal predseda AS hlasovať o predloženom návrhu. Prítomní členovia AS hlasovali
tajne. Sčítanie hlasov odobrili p. Boteková a p. Tumová.
Výsledky hlasovania o žiadosti o schválenie zrušenia členstva p. Skokana: za: 19; proti: 0; zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 20: AS FRI UNIZA súhlasí so zrušením členstva prof. Ing. Karla Skokana, Ph.D. vo
Vedeckej rade FRI na svojom zasadnutí dňa 8. marca 2016.
4. Prerokovanie žiadosti o schválenie zrušenia členstva doc. Ing. Karola Grondžáka, PhD. vo
Vedeckej rade FRI ŽU.
Podľa rokovacieho poriadku Vedeckej rady FRI p. dekan Kršák predložil AS návrh na odvolanie doc.
Ing. Karola Grondžáka, PhD., abdikujúceho z osobných dôvodov.
Po ukončení diskusie dal predseda AS hlasovať o predloženom návrhu. Prítomní členovia AS hlasovali
tajne. Sčítanie hlasov odobrili p. Boteková a p. Tumová.
Výsledky hlasovania o žiadosti o schválenie zrušenia členstva p. Skokana: za: 19; proti: 0; zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 21: AS FRI UNIZA súhlasí so zrušením členstva doc. Ing. Karol Grondžáka, PhD. vo
Vedeckej rade FRI na svojom zasadnutí dňa 8. marca 2016.
5. Schvaľovanie navrhovaných členov Disciplinárnej komisie FRI pre študentov.
P. prodekan Lendel predstavil navrhovaných členov disciplinárnej komisie pre študentov:
Za zamestnaneckú časť:
predseda: doc. Ing. Viliam Lendel, PhD., prodekan pre vzdelávanie
členovia: prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., prorektor pre informačné systémy
Ing. Jozef Mičic, vedúci Centra informačných technológií
Za študentskú časť:
členovia: Bc. Pavol Fačko, študent študijného programu Počítačové inžinierstvo
Ing. Kristína Tršková, doktorandka študijného programu Manažment
Ing. Jaroslav Szabo, doktorand študijného programu Aplikovaná informatika
V tajnej voľbe 18-tich členov AS (neprítomný: Ružbarský) boli všetci kandidáti zvolení s nasledovnými
výsledkami: p. Lendel: za: 18; proti: 0; zdržal sa: 0, p. Matiaško: za: 17; proti: 1; zdržal sa: 0, p. Mičic:
za: 17; proti: 1; zdržal sa: 0, p. Fačko: za: 15; proti: 3; zdržal sa: 0, p. Tršková: za: 18; proti: 0; zdržal sa:
0, p. Szabo: za: 18; proti: 0; zdržal sa: 0.
Sčítanie hlasov odobrili p. Boteková a p. Tumová.
Uznesenie č. 22: AS FRI UNIZA schvaľuje navrhnuté zloženie novej Disciplinárnej komisie FRI
pre študentov na svojom zasadnutí dňa 8. marca 2016.
6. Rôzne:
P. Blašková požiadala, aby na toaletách v budove B boli umiestnené držiaky na toaletný papier v každej
kabínke. P. dekana prisľúbil riešenie.
P. Dubovec upozornil na skládku smetí na parkovisku pri fakulte. P. dekan sa vyjadril, že sa týmto
podnetom bude zaoberať.
P. Bachratý poukázal na problémy v bodovaní študentov cez MOODLE pri prechode na nový
akademický rok, ktoré vznikajú kvôli neskorému spusteniu akcie „Zrušenie väzieb študentov“. Keďže
túto službu na ŽU zabezpečuje ÚIKT, tak požiadal, aby vedenie fakulty apelovalo na vedenie ústavu za

dôsledné dodržiavanie kalendára úprav v tomto informačnom systéme. P. dekan vyjadril porozumenie
a vôľu k riešeniu daného problému.
P. Vajsová poukázala na nesúlad medzi požiadavkami na rozmiestnenie laboratórnych cvičení zo strany
vyučujúcich a výsledným rozmiestnením, ktoré je v rozvrhu. Tým sa otvoril problém s nedostatočným
počtom PC v laboratóriách a tiež problém, keď je predmet otvorený, ale do rozvrhu sa nedostal. Ak sa
laboratórium nájde, treba inštalovať potrebný softvér. P. dekan a p. prodekan v prvom rade pripomenuli,
že niektoré problémy je možné riešiť – v ak.r.2016/17 pribudne nové laboratórium, ktoré sa v súčasnosti
buduje, ďalej, že každý softvér, ktorý sa na vyučovaní používa, môže byť aj nainštalovaný na každom
PC. Diskutovalo sa aj o možnosti viesť laboratórne cvičenia, kedy by študent mal vlastný NB a fakulta by
len umožnila pripojenie alebo by fakulta vytvorila tzv. virtuálny PC pre každého študenta.
P. Chochlík požiadal o informáciu, ohľadom financovania teleprezenčného systému v zasadačke FRI
a C01. P. dekan vysvetlil, že fakulta to získala z projektu od CVTI a zatiaľ nie je plne funkčný. Fakulta sa
na financovaní teleprezenčného systému nepodieľala.
P. Bachratý poukázal na nízku účasť študentov na vyhodnotení predmetov zimného semestra, ktorá trvala
do 29.2.2016. Vyzval vedenie FRI a členov AS , aby hľadali možnosti na zvýšenie počtu hodnotiacich
tak, aby výsledky boli štatisticky relevantné a smerovali k skvalitneniu vyučovania na FRI.

V Žiline 8. 3. 2016

Zapísal: L. Gábrišová
Schválil: N. Adamko

