Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI UNIZA
zo dňa 21. 2. 2017
Prítomní členovia: Adamko, Bachratý, Blašková, Dubovec, Endersová, Gábrišová, Holubčík,
Chovancová, Majer, Pančíková, Purašová, Ružbarský, Poláčková, Segeč, Ševčík, Tumová, Vajsová,
Varga, Václavková
Neprítomní členovia: Boteková, Janešík
Hostia: Kršák, Lendel, Márton, Koháni, Rešetková
Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.

Návrh na vymenovanie nových členov Vedeckej rady FRI.
Návrhy na nové výberové predmety.
Návrh na zmeny v povinne voliteľnom predmete Manažérske hry a simulácie.
Predloženie správy o činnosti AS FRI za rok 2016.
Rôzne.

Na úvod predseda senátu privítal členov na spoločnom rokovaní. Osobitne p. Majera, ktorý sa stal novým
členom AS miesto p. Kohániho. P. Koháni sa stal členom vedenia FRI a listom požiadal o zrušenie
členstva v AS FRI.
Predseda AS následne konštatoval, že senát je uznášaniaschopný a predložil program rokovania na
schválenie. Prítomní členovia hlasovali aklamačne.
Výsledky hlasovania: za: 19; proti: 0; zdržal sa: 0.
1. Návrh na vymenovanie nových členov Vedeckej rady FRI.
Podľa rokovacieho poriadku Vedeckej rady FRI p. dekan predložil AS návrh na vymenovanie prof. Ing.
Ivana Brezinu, CSc., dekana Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave a doc. Ing. Michala
Kohániho, PhD., prodekana FRI UNIZA a predstavil ich.
Členovia AS nemali žiadne pripomienky. Predseda AS dal hlasovať za vymenovanie nových členov VR.
Prítomní členovia AS hlasovali tajne v počte 19.
Pôvodne boli oznámené nasledovné výsledky hlasovania: všetky hlasy boli platné za oboch kandidátov
v počte: za p. Brezinu: 19; proti: 0, za p. Kohániho: 19; proti: 0. Sčítanie hlasov odobrili p. Purašová a p.
Tumová.
Následne p. Endersová vyzvala senát na overenie hlasovania. Predseda senátu konštatoval, že pri sčítaní
sa urobila chyba a jeden hlas bol neplatný.
Výsledky hlasovania: za p. Brezinu: 19; proti: 0. Za p. Kohániho: 18; proti: 0; neplatný hlas: 1.
Uznesenie č. 30: AS FRI UNIZA schválil vymenovanie p. Brezinu a p. Kohániho za členov Vedeckej
rady FRI na svojom zasadnutí dňa 21. februára 2017.
2. Návrhy na nové výberové predmety.
P. prodekan Lendel predložil materiál a vysvetlil dôvody schválenia nasledovných výberových
predmetov:
 pre bakalárske štúdium: 5BM128 Digitálny marketing,
 pre inžinierske štúdium: 5II140 Aplikácie metód umelej inteligencie, 5IL107 Telesná výchova 7,
5IL108 Telesná výchova 8, 5IL109 Telesná výchova 9
a to s platnosťou od akademického roka 2017/2018.
 P. Bachratý mal výhrady voči rozsahu odporúčanej literatúre predmetov Digitálny marketing a
Aplikácie metód umelej inteligencie a niekoľko formálnych pripomienok. V tom zmysle navrhol
úpravu informačných listov. Pripomienky bude p. prodekan tlmočiť vyučujúcim navrhnutých
predmetov.
Po ukončení diskusie členovia AS hlasovali aklamačne.
Výsledky hlasovania: za: 19; proti: 0; zdržal sa: 0.

Uznesenie č. 31: AS FRI UNIZA schválil výberové predmety: pre bakalárske štúdium Digitálny
marketing, pre inžinierske štúdium Aplikácie metód umelej inteligencie, Telesná výchova 7, 8, 9 na
svojom zasadnutí dňa 21. februára 2017.
3. Návrh na zmeny v povinne voliteľnom predmete Manažérske hry a simulácie.
P. prodekan Lendel predložil materiál a vysvetlil dôvody schválenia nasledovných zmien v predmete
5IM111 Manažérske hry a simulácia pre inžinierske štúdium:
Zmena v rozsahu výučby z 1-0-2 na 2-0-2 s platnosťou od akademického roka 2017/2018.
Členovia AS nemali žiadne pripomienky a za návrh hlasovali aklamačne.
Výsledky hlasovania: za: 19; proti: 0; zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 32: AS FRI UNIZA schválil zmeny v povinne voliteľnom predmete pre inžinierske
štúdium: Manažérske hry a simulácie na svojom zasadnutí dňa 21. februára 2017.
4. Predloženie Správy o činnosti AS FRI za rok 2016.
Predseda AS predložil správu o činnosti AS FRI za rok 2016, ktorá je zhrnutím všetkých zasadnutí AS
FRI, jej schválených uznesení a informuje o zmenách v zložení AS počas roka 2016. Správa bude
zverejnená na intranete FRI UNIZA v priečinku FAKULTA / Senát / Zápisnice a v priečinku Agenda FRI
(Pandora) (prístupné na heslo).
5. Rôzne:
P. Dubovec poukázal na pretrvávajúci problém s povrchom chodníka od parkoviska FRI na rektorát a do
učební na výuku. Chodník je nebezpečný a preto treba apelovať na jeho úpravu alebo zabezpečiť inú
možnosť pre peší prechod medzi FRI a ostatnými fakultami ŽU. P dekan s p. tajomníčkou len
konštatovali, že úprava chodníka bola zo strany vedenia univerzity prisľúbená, no pokúsia sa získať
ďalšie informácie.
P. Dubovec vyjadril nespokojnosť s podmienkami čerpania dovolenky zamestnancov univerzity, ktoré sú
uvedené v novej Kolektívnej zmluve UNIZA. Nová KZ ešte nebola zverejnená, len prednesená na
kolégiu rektorky, o čom podal informácie p. prodekan Márton. Širšia diskusia si vynútila vypracovať
stanovisko, ktoré členovia AS UNIZA za FRI postúpia na jeho najbližšie zasadnutie a zároveň p. dekan
listom osloví vedenie univerzity.
Stanovisko AS FRI UNIZA ku Kolektívnej zmluve UNIZA:
AS FRI v súvislosti s novou Kolektívnou zmluvou žiada o vyjadrenie k nasledujúcim otázkam:
• akým spôsobom je pripravovaný návrh KZ,
• aké sú možnosti jej pripomienkovania zamestnancami počas jej vzniku.
AS FRI zároveň vyjadruje nespokojnosť s nasledovnými časťami KZ:
• predlžovanie povinnej dovolenky na začiatku januára, čo narúša začiatok zimného skúškového
obdobia,
• skrátenie termínu čerpania starej dovolenky do konca júla, čím sa narúša priebeh letného skúškového
obdobia a znemožňuje sa čerpanie v typických a vhodných dovolenkových termínoch,
• nová úprava spôsobu čerpania poldňovej dovolenky.
Predseda AS dal za schválenie navrhovaného stanoviska hlasovať aklamačne.
Výsledky hlasovania: za: 19; proti: 0; zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 33: AS FRI UNIZA schválil svoje stanovisko ku Kolektívnej zmluve UNIZA na svojom
zasadnutí dňa 21. februára 2017.
P. Segeč sa informoval, či má študent Bc. štúdia (1.stupeň) možnosť absolvovať predmet inžinierskeho
štúdia (2.stupeň). P. prodekan Lendel to potvrdil a zároveň upozornil, že ak študent získa kredity za
absolvovanie daného predmetu v 1.stupni, tak v 2.stupni mu už nebudú pridelené.
Ďalej mal p. Segeč otázku ohľadom zmien v hodnotiacich tabuľkách zamestnancov univerzity. Ak sa
upravia počty bodov v niektorých činnostiach, tak sa to musí robiť na začiatku hodnotiaceho roka. Každý

zamestnanec má byť o tom informovaný a tak si bude vedieť naplánovať, ako splniť požadované celkové
počty bodov. P. dekan sa vyjadril, že za fakultu sa môže zaručiť, že zmeny sa budú vykonávať iba na
začiatku hodnoteného obdobia a túto požiadavku bude presadzovať i na univerzitnej úrovni.
P. Vajsová informovala, že v systéme Záverečné práce pribudne formulár na hodnotenie bakalárskych
prác tútorom a tiež budú priznané body za tútorstvo.
P. Blašková sa sťažovala na pretrvávajúci problém s nedostatočnou hygienou na toaletách a tiež
v kanceláriách v budove B na FRI. Túto skutočnosť potvrdili viacerí členovia AS a požiadali o nápravu
a zvýšenie kontroly. P. tajomníčka bude daný problém riešiť.
P. Bachratý požiadal o kontrolu celkového hodnotenia študentov v tabuľkách informačných listov
jednotlivých predmetov, p. Ružbarský požiadal o opravu v systéme Moodle, kde v aktuálnych databázach
študentov zostávajú aj body za priebežné hodnotenia opakujúcich študentov a treba ich prácne
vymazávať, p. Adamko požiadal o zabezpečenie správnej funkčnosti funkcie, ktorá nemá umožniť
študentom s nedostatočným počtom bodov za semester, prihlásiť sa na skúšku (vyučujúci zapíše počet
bodov každému študentovi a ich minimálny počet určí v informačnom liste predmetu). P. prodekan
Lendel tieto požiadavky pošle vedeniu Centra informačných a komunikačných technológií, ktoré systém
prevádzkuje.
P. Bachratý ešte upozornil na nízku účasť študentov na evaluácii vo veľkej časti predmetov a požiadal
senátorov, aby apelovali na vyučujúcich na svojich katedrách, aby študentov vyzývali k zapojeniu sa do
hodnotenia absolvovaných predmetov.
P. Endersovú zaujímalo, či v jedálni FRI nebudú zavedené zmeny, napr. k tradičným jedlám vozeným
z Novej Menzy, pridať jedlo, ktoré sa začalo vydávať v stravovacom zariadení Nová Menza a na rektoráte
ŽU (označené ako menu „Zdravé jedlo“). P. dekan sa na túto možnosť opýta vedenia stravovacieho
zariadenia v Novej Menze.

V Žiline 22. 2. 2017

Zapísal: L. Gábrišová
Schválil: N. Adamko

