
Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI ŽU  

zo dňa 12. 12. 2014 

 

Prítomní členovia: Adamko, Bachratý, Blašková, Dubovec, Gábor, Gábrišová, Grondžák, Chovancová, 

Janešík, Juríček, Konštiak, Kordiak, Kovalík, Kucharčíková, Márton, Palúch, Ružbarský, Ševčík, 

Škutchanová 

Neprítomní členovia: Sekyra, Szabo 

Hostia: Kršák, Lendel, Márton, Rešetková 

 

Program rokovania: 

 Zmena organizačnej štruktúry FRI 

 Schválenie zmeny v študijnom poriadku doktorandského štúdia 

 Schvaľovanie dokumentu Informácie o možnostiach štúdia - akademický rok 2015 - 2016 ("žltá 

knižka") 

 Príprava volieb do zamestnaneckej časti AS FRI 

 Rôzne 

 

1. Schválenie zmeny organizačnej štruktúry FRI 

 

Pán dekan Kršák vysvetlil dôvody zmeny organizačnej štruktúry FRI, ktorá bola schválená AS dňa 

23.6.2014. Súvisí s prechodom detašovaných pracovísk pod správu rektorátu ŽUŽ. Akademickému 

senátu FRI ŽU bol predložený návrh na zrušenie 11 pracovných miest na Ubytovacom zariadení 

Ružomberok a zrušenie tohto pracoviska pod správou Fakulty riadenia a informatiky. Všetky pracovné 

miesta prechádzajú pod správu Ubytovacieho zariadenia Veľký Diel. Zároveň bol predložený návrh na 

zrušenie týchto 11 pracovných pozícii na Detašovanom pracovisku Prievidza v nasledovnej štruktúre: 

 

referent – technický pracovník 

odborný referent pre ekonomiku 

administratívny pracovník – správa majetku 

odborný referent 

vrátnik 

upratovačka  

údržbár 

 

z toho päť pracovných pozícii prechádza pod správu odboru hospodárskej správy: 

 

- správca budov - 1 zamestnanec 

- prevádzkový zamestnanec údržby -  1 zamestnanec 

- upratovačka - 1 zamestnanec  

- vrátnik - 2 zamestnanci  

 

AS návrh na zmeny organizačnej štruktúry fakulty schválil jednohlasne. 

 

2. Schválenie zmeny v študijnom poriadku doktorandského štúdia 

 

Pán prodekan Lendel vysvetlil dôvody zmeny v študijnom poriadku doktorandského štúdia. 

AS zmeny schválil jednohlasne. 

 

3. Schvaľovanie dokumentu Informácie o možnostiach štúdia - akademický rok 2015 - 2016 

 



Pán prodekan Lendel popísal predkladaný dokument v zmysle zmien oproti akademickému roku 2014-

2015. Týkali sa spojenia katedier KMM a KDS a vzniku novej katedry KMMOA, zrušenia možnosti 

prihlásiť sa na štúdium do 1.ročníka Bc. štúdia v Prievidzi a úpravy kalendára na rok 2016. 

V dokumente budú zohľadnené pripomienky formálneho charakteru. 

Bolo upozornené na maximálny vek garantov, t.j. 65 rokov. Pán dekan Kršák vysvetlil, že garanti  

a organizácia štúdia zostávajú v platnosti do novej akreditácie bez zmeny. 

AS dokument schválil jednohlasne. 

 

4. Príprava volieb do zamestnaneckej časti AS FRI 

 

Pán Kovalík predstavil návrh harmonogramu volieb nasledovne: 

7.1.-15.2.2015 – členovia akademickej obce podávajú návrhy kandidátov do AS členom volebnej komisie 

16.2.-20.2.2015 – volebná komisia overí súhlas kandidátov a splnenie podmienok kandidatúry 

20.2.2015 – volebná komisia zverejní zoznam kandidátov do AS 

25.2.-26.2.2015 – VOĽBY do AS FRI 

27.2.2015 – vyhlásenie výsledkov volieb 

30.3.2015 – prvé zasadnutie novozvoleného AS (začiatok funkčného obdobia členov zamestnaneckej 

časti AS FRI)  

Zloženie volebnej komisie upravuje §2 ods.4 Zásady volieb do AS nasledovne: členom sa stáva tajomník 

AS a personálny referent dekanátu FRI. Ostatní členovia boli určení pre jednotlivé pracoviská FRI podľa 

návrhov členov AS.  

 

Počtom hlasov 18, pričom 1 člen sa zdržal hlasovania bola volebná komisia schválená v zložení: 

1. Lýdia Gábrišová ako tajomníčka AS, zároveň za KMMOA 

2. Zuzana Dubničková personálna referentka FRI, zároveň za vedenie FRI 

3. Penka Martincová za KI 

4. Peter Palúch za KIS 

5. Zuzana Staníková za KMME 

6. Martina Blašková za KMNT 

7. Hynek Bachratý za KST 

8. Jozef Juríček za KTK 

9. Iveta Nedeljaková za ostatné pracoviská 

 

AS doporučil zvolať 1.zasadnutie volebnej komisie pred voľbami na návrh pána Juríčka dňa 17.12.2014. 

 

5. Rôzne 

 

Pani Kucharčíková (členka Rady vysokých škôl) informovala o priebehu poslených zasadnutí, kde 

väčšina sa tu vyjadrila nespokojnosť s delením dotácií, starou metodikou, zlou komunikáciou s MŠ SR. 

 

Pán Bachratý apeloval na reguláciu teplôt v kanceláriách budovy A a B FRI, pretože budova A je 

„preteplená“ a B práve naopak. 

Pani tajomníčka Rešetková o danom stave vie, vyjadrila sa solidárne k zamestnancom budovy B a tiež, že 

situácia nie je momentálne technicky riešiteľná. 

 

Pani Kucharčíková apelovala na parkovacie miesta pred FRI – ich nedostatok pre zamestnancov, hlavne 

pre tých mimo ZA. 

Pán dekan Kršák a pani tajomníčka Rešetková sa pokúsia riešiť problém dohodou s VÚD, kde by bola 

možnosť rozšírenia parkovacích miest v nepoužívanom priestore pod FRI. 

 

Pán Bachratý apeloval na problém s chodníkom medzi FRI a rektorátom (zimná údržba). 

Pani tajomníčka Rešetková potvrdila, že problém nie je možné riešiť vzhľadom na to, že pozemok nepatrí 

ŽUŽ. 

 



Pán Bachratý upozornil na to, že prerozdeľovaním študentov do štud.skupín dochádza k prekročeniu 

kapacity laboratórií. 

 

Pán Kordiak a pán Adamko vyjadrili záujem študentov a zamestnancov o elektronický systém, v ktorom 

by bolo možné zadávať svoje požiadavky a námety na zlepšenie štúdia a práce na FRI. 

Pán dekan Kršák sa vyslovil, že na systéme sa pracuje a do prevádzky by mohol byť uvedený začiatkom 

roku 2015. 

 

Pán Bachratý a pán Adamko upozornili na problém s veľkou administratívnou prácou pri spracovanúi 

cestovných  príkazov.  

 

P. Škutchanová sa vzdala členstva v AS FRI vzhľadom k dlhodobému plánovanému pobytu v zahraničí. 

Senát zobral túto skutočnosť na vedomie a požiadal o písomné doručenie vzdania sa členstva. Na 

uvoľnené miesto bude kooptovaný nový člen podľa výsledkov posledných volieb do študentskej časti AS 

FRI. 

 

 

V Žiline 12. 12. 2014 Zapísala: Gábrišová 

 Schválil: Kovalík 

 


