
Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI UNIZA  

zo dňa 11. 5. 2017 
 

Prítomní členovia: Adamko, Bachratý, Blašková, Boteková, Gábrišová, Holubčík, Chovancová, Janešík, 

Majer, Pančíková, Ružbarský, Poláčková, Segeč, Ševčík, Tumová, Vajsová, Varga, Václavková 

Neprítomní členovia: Dubovec, Endersová, Purašová 

Hostia: Kršák, Lendel, Márton, Koháni, Rešetková 

 

Program rokovania: 

1. Prerokovanie materiálu „Výročná správa o činnosti za rok 2016“. 

2. Prerokovanie materiálu „Správa o hospodárení za rok 2016“. 

3. Prerokovanie materiálu „Návrh rozpočtu fakulty na rok 2017“. 

4. Prerokovanie materiálu „Funkčné miesta na FRI od 1.6.2017“. 

5. Prerokovanie materiálu „Návrh členov disciplinárnej komisie fakulty pre študentov“. 

6. Informácia o zasadnutí Rady vysokých škôl v Žiline. 

7. Rôzne. 

 

Na úvod predseda AS privítal členov na spoločnom rokovaní. Konštatoval, že senát je uznášaniaschopný 

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

Výsledky hlasovania: za: 17 (neprítomná Boteková); proti: 0; zdržal sa: 0. 

 

1. Prerokovanie materiálu „Výročná správa o činnosti za rok 2016“. 

P. dekan podrobne a prehľadne predložil analýzu činnosti fakulty vo vzdelávacej a výskumnej oblasti, aj 

porovnaním s predchádzajúcimi rokmi. Z iných činností fakulty vybral tie významné, a to rekonštrukciu 

niektorých miestností fakulty, po ktorej vznikli 2 nové učebne a 2 nové PC-laboratóriá.  

P. Segeč mal otázku, či sa dá zo strany fakulty ovplyvniť zvýšenie počtu zapísaných študentov z tých, 

ktorí boli na štúdium prijatí.  

P. dekan povedal, že fakulta robí rôzne aktivity na zvýšenie počtu študentov, ale na položenú otázku 

nevie odpovedať, lebo dôvody, prečo sa prijatý študent nakoniec nezapíše na štúdium, nie sú známe.  

Členovia AS nemali k predloženej správe pripomienky a za jej schválenie hlasovali aklamačne. 

Výsledky hlasovania: za: 17 (neprítomná Boteková); proti: 0; zdržal sa: 0. 

 

Uznesenie č. 34: AS FRI UNIZA schválil „Výročnú správu o činnosti za rok 2016“ na svojom 

zasadnutí dňa 11. mája 2017. 

 

2. Prerokovanie materiálu „Správa o hospodárení za rok 2016“. 

P. tajomníčka predložila materiál a vysvetlila jednotlivé finančné položky.  

P. Adamko mal otázku na platby elektrickej energie.  

P. tajomníčka vysvetlila, že sa platia z univerzity. 

Členovia AS nemali k predloženej správe ďalšie pripomienky a za jej schválenie hlasovali aklamačne. 

Výsledky hlasovania: za: 17 (neprítomná Boteková); proti: 0; zdržal sa: 0. 

 

Uznesenie č. 35: AS FRI UNIZA schválil „Správu o hospodárení za rok 2016“ na svojom zasadnutí 

dňa 11. mája 2017. 

 

3. Prerokovanie materiálu „Návrh rozpočtu fakulty na rok 2017“. 

P. dekan uviedol materiál informáciou, že dotácie na rozpočet ŽU sú vyššie o 8 oproti minulému roku 

a pre našu fakultu je to približne 1 nad priemer ostatných fakúlt. Tiež poznamenal, že vzorec na 

prerozdeľovanie dotácií by sa mal upraviť.  

Návrh rozpočtu fakulty predložila p. tajomníčka, ktorá popísala jednotlivé položky.  

P. Adamko sa zaujímal, či by bolo možné využiť finančné prebytky (uvedené v návrhu rozpočtu) na 

mzdové prostriedky pre doktorandov, ktoré by boli motivačné pre väčší záujem absolventov inžinierskeho 



štúdia o doktorandské štúdium. Tiež upozornil na personálny problém, keďže sme aktuálne v situácii, že 

keď odborný asistent rozviaže pracovný pomer, tak ho nie je kým nahradiť.  

P. dekan vysvetlil, že v rozpočte sa počíta so zvýšením odmien pre všetkých. Ďalej uviedol, že čo sa týka 

doktorandov, tak vedenie pripravuje koncepciu, podľa ktorej by mali možnosť zamestnať sa na fakulte 

a doktorandské štúdium viesť externe. Tu sa diskusia posunula k ďalším možnostiam zvýšenia mzdového 

ohodnotenia pracovníkov fakulty, a to získaním projektov, ktoré by priniesli tieto finančné prostriedky 

pre riešiteľov. 

P. Majer a p. Ružbarský požiadali o vysvetlenie systému rezerv v predloženom návrhu rozpočtu. 

P. tajomníčka jednotlivé položky vysvetlila. 

Členovia AS nemali ďalšie pripomienky a za návrh hlasovali aklamačne. 

Výsledky hlasovania: za: 18 ; proti: 0; zdržal sa: 0. 

 

Uznesenie č. 36: AS FRI UNIZA schválil „Návrh rozpočtu fakulty na rok 2017“ na svojom 

zasadnutí dňa 11. mája 2017. 

 

4. Prerokovanie materiálu „Funkčné miesta na FRI od 1.6.2017“. 

P. dekan predložil materiál s počtami funkčných miest podľa katedier a iných pracovísk fakulty, 

rozdelené na skutočný a plánovaný počet.  

P. Majer a p. Ružbarský požiadali o vysvetlenie veľkého rozdielu medzi celkovým skutočným počtom 

(119) a plánovaným (190). To ukazuje, že na fakulte by malo byť podstatne viac zamestnancov a tak 

väčšia vyťaženosť aktuálne pracujúcich zamestnancov? 

P. dekan vysvetlil, že plánovaný počet neznamená, že nám chýba daný rozdiel pracovníkov. Plánovanie 

určuje počet funkčných miest podľa počtu študentov. Zároveň počet docentov má byť dvojnásobok počtu 

profesorov a počet odborných asistentov má zodpovedať štvornásobku počtu pofesorov.  

P. Adamko sa pýtal na plánovanie počtu zamestnancov detašovaného pracoviska v Prievidzi. 

P. dekan vysvetlil, že v danom pracovisku sa už nebude vyučovať, ale zamestnanci zostávajú. Učia 

v Žiline a výskumnú prácu robia v Prievidzi. 

P. Vajsová požiadala o vysvetlenie rozdielu pracovnej náplne odborného asistenta a lektora. 

P. dekan sa odvolal na „Katalóg pracovných činností“, kde je pracovná náplň definovaná. Čo sa týka 

mzdového ohodnotenia, tak tu je rozdiel v zaradení do platovej triedy. 

Členovia AS nemali ďalšie pripomienky a za návrh hlasovali aklamačne. 

Výsledky hlasovania: za: 18 ; proti: 0; zdržal sa: 0. 

 

Uznesenie č. 37: AS FRI UNIZA schválil „Funkčné miesta na FRI od 1.6.2017“ na svojom 

zasadnutí dňa 11. mája 2017. 

 

5. Prerokovanie materiálu „Návrh členov disciplinárnej komisie fakulty pre študentov“. 

P. prodekan Lendel predložil návrh členov komisie v zložení: 

 František Mäsiar, študent študijného programu Počítačové inžinierstvo, 

 Ing. Kristína Poláčková, doktorandka študijného programu Manažment, 

 Ing. Jaroslav Szabo, doktorand študijného programu Aplikovaná informatika. 

Členovia AS nemali pripomienky a za návrh hlasovali tajne v počte 16 (neprítomní Tumová, Janešík). 

Výsledky hlasovania: za: 16; proti: 0; zdržal sa: 0. Sčítanie hlasov odobrili p. Boteková a p. Adamko. 

 

Uznesenie č. 38: AS FRI UNIZA schválil „Členov disciplinárnej komisie fakulty pre študentov“ na 

svojom zasadnutí dňa 11. mája 2017. 

 

6. Informácia o zasadnutí Rady vysokých škôl v Žiline. 

P. Bachratý ako zástupca Rady vysokých škôl za FRI prezentoval niektoré významné body zo zasadnutia 

Rady vysokých škôl SR dňa 25.4.2017 v Žiline k „Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania 

Učiace sa Slovensko“, a to: 

 „Učiace sa Slovensko“ je priebežne predkladané ako materiál na diskusiu, pričom Rada VŠ ho v časti 

o VŠ celkovo zamietla z viac dôvodov. Detaily sú na: 



http://www.radavs.sk/index.php/materialy/rok-2017/Zápisnice-a-uznesenia/4.-Uznesenia-prijaté-na-

zasadnutí-Rady-vysokých-škôl-SR-dňa-25.4.2017 

Aktuálny stav materiálu je na stránke: 

https://www.minedu.sk/uciace-sa-slovensko/ 

 návrh zákona o kvalite vzdelávania, ktorý vychádza z "Učiace sa Slovensko" je už v paragrafovom 

znení a v pripomienkovom konaní, takže je reálne možné, že bude prijatý. Rada VŠ mala viaceré 

výhrady a pripomienky sú uvedené na: 

http://www.radavs.sk/index.php/materialy/rok-2017/Legislatíva/1.-Závery-rozporového-konania-k-

návrhu-zákona-o-zabezpečovaní-kvality-vysokoškolského-vzdelávania-a-návrhu-zákona-ktorým-sa-

mení-a-dopĺňa-zákon-č.-131-2002-Z.-z.-o-vysokých-školách. 

 

7. Rôzne: 

P. Gábrišová požiadala o umiestnenie lavičiek na terase FRI a pri vstupe do fakulty zo strany jedálne. 

Ďalej o zabudovanie prístrešku nad vchod do fakulty zo strany jedálne. 

P. dekan súhlasil a podotkol, že už je plán umiestniť pred hlavným vchodom do fakulty lavičky aj so 

stolom, ale tu je najskôr nutná úprava terénu pre jeho značnú vlhkosť. 

P. Segeč sa obrátil na vedenie s požiadavkou na úpravu oddychovej zóny za fakultou. 

P. dekan odpovedal, že úprava bude realizovaná po oplotení areálu FRI, ktorá je plánovaná. 

P. Adamko predniesol sťažnosť na slabý signál WiFi na fakulte pre verejnosť. 

P. dekan o tejto skutočnosti vedel a je v štádiu riešenia p. Mičicom. 

P. Segeč požiadal o informáciu, prečo má v rozpočte ŽU vysoké navýšenie práve rektorát ŽU. 

P. dekan to odôvodnil tým, že veľká časť dotácií pôjde na Hospodársku správu ŽU pre zamestnancov, 

ktorí sú dlhodobo podhodnotení. 

P. Gábrišová predložila požiadavku na zhodnotenie zlúčenia dvoch katedier, a to Katedry dopravných 

sietí a Katedry matematických metód, ktoré sa uskutočnilo k 1.7.2014. Ďalšia otázka sa týkala toho, či sa 

plánujú podobné zlúčenia iných katedier FRI.  

P. dekan určil termím vyhodnotenia, keď budú z rektorátu ŽU známe výsledky posledného hodnotenia 

zamestnancov univerzity, čo by malo byť približne do mesiaca. Potom hodnotenie zlúčenia prednesie na 

kolégiu dekana FRI. Na otázku zlúčenia iných katedier odpovedal, že perspektívne sa s tým počíta. 

P. Gábrišová požiadala, aby boli tieto výsledky poskytnuté aj členom zlúčených katedier a p. Adamko 

požiadal, aby boli prezentované aj na zasadnutí AS. 

 

 

 

V Žiline 11. 5. 2017 Zapísal: L. Gábrišová 

 Schválil: N. Adamko 
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