
Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI ŽU  

zo dňa 15. 12. 2015 
 

Prítomní členovia: Adamko, Bachratý, Blašková, Boteková, Dubovec, Gábrišová, Holubčík, Chochlík, 

Chovancová, Koháni, Milanová, Pančíková, Palúch, Purašová, Ružbarský, Ševčík, Tinka, Tršková, 

Tumová, Vajsová, Varga 

Neprítomní členovia:  
Hostia: Kršák, Lendel, Márton 

 

Program rokovania: 

1. Informácia o zasadnutí Rady vysokých škôl k rozpočtu. 

2. Informácia o priebehu volieb do študentskej časti AS FRI a privítanie nových členov AS FRI. 

3. Prerokovanie návrhov na zmenu zloženia vedeckej rady FRI: 

a. Schválenie zrušenia členstva prof. Ing. Petra Závodného, PhD. 

b. Schválenie prof. Ing. Márie Bielikovej, PhD. za členku VR FRI. 

4. Schvaľovanie informačného listu nového voliteľného predmetu „Linux - základy“. 

5. Predloženie dokumentov upravených na základe kontroly Oddelenia kontroly a vnútorného auditu 

ŽU: 

a. Organizačný poriadok FRI 

b. Štatút FRI  

c. Študijný poriadok FRI 

d. Štipendijný poriadok FRI 

e. Disciplinárny poriadok pre študentov FRI 

f. Rokovací poriadok disciplinárnej komisie pre študentov FRI 

g. Pravidlá schvaľovania členov Štátnych skúšobných komisií na FRI 

h. Študijný poriadok doktorandského štúdia na FRI 

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: 21; proti: 0; zdržal sa: 0 

 

1. Informácia o zasadnutí Rady vysokých škôl k rozpočtu  

P. Bachratý ako zástupca FRI v RVŠ informoval o zasadnutí RVŠ.  

 

2. Informácia o priebehu volieb do študentskej časti AS FRI a privítanie nových členov AS FRI. 

Predseda AS informoval o priebehu volieb do študentskej časti AS FRI, ktoré sa konali 1.-2.12.2015. 

Privítal nových členov, ktorými sa stali Michaela Boteková, Ing. Martin Holubčík, Bc. Oľga Chovancová, 

Vladimíra Purašová, Samuel Tinka, Ing. Kristína Tršková, Dominika Tumová.  

 

3. Prerokovanie návrhov na zmenu zloženia vedeckej rady FRI 

P. dekan Kršák predložil návrh na zrušenie členstva prof. Ing. Petra Závodného, PhD. a schválenie prof. 

Ing. Márie Bielikovej, PhD. za členku VR FRI. 

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 za zrušenie členstva p. Závodného: za: 18; proti: 0; zdržal sa: 0  

Výsledky hlasovania za schválenie p. Bielikovej: za: 18; proti: 0; zdržal sa: 0  

(na hlasovaní neprítomní: Bachratý, Chovancová, Varga) 

 

Uznesenie č. 7: AS FRI UNIZA zmenu zloženia vedeckej rady FRI na svojom zasadnutí dňa 15. 

decembra 2015. 

 



4. Schvaľovanie informačného listu nového voliteľného predmetu „Linux - základy“. 

P. prodekan Lendel predložil informačný list nového voliteľného predmetu „Linux - základy“. 

Širšia diskusia priniesla úpravu predloženého informačného listu a na podnet p. Milanovej, ukladá 

vyučujúcemu zrevidovať podmienky absolvovania predmetu. 

P. Gábrišová pripomenula, že absolvent daného predmetu môže spojite pokračovať predmetom UNIX-

vývojové prostredie v 3.semestri na Katedre MMOA.  

Po ukončení diskusie dal predseda AS hlasovať o predloženom návrhu. Prítomní členovia AS hlasovali 

aklamačne. 

Výsledky hlasovania: za: 18; proti: 0; zdržal sa: 0 (neprítomní: Bachratý, Chovancová, Varga) 

 

Uznesenie č. 8: AS FRI UNIZA schválil informačný list voliteľného predmetu „LINUX-základy“ na 

svojom zasadnutí dňa 15. decembra 2015. 

 

5. Predloženie dokumentov upravených na základe kontroly Oddelenia kontroly a vnútorného 

auditu ŽU 

a) Štatút FRI 

P. dekan Kršák predložil upravený Štatút FRI.  

P. Blašková upozornila, že názvy bakalárske, inžinierske, doktorandské štúdium sa uvádzajú ako štúdium 

1., 2., 3. stupňa. V tom zmysle bol dokument upravený. 

P. Adamko upozornil na nezrovnalosť v referencii na paragraf štatútu univerzity, do dokumentu bola 

doplnená správna referencia. 

Po ukončení diskusie dal predseda AS hlasovať o predloženom návrhu. Prítomní členovia AS hlasovali 

aklamačne. 

Výsledky hlasovania: za: 18; proti: 0; zdržal sa: 0 (neprítomní: Bachratý, Chovancová, Varga) 

 

Uznesenie č. 9: AS FRI UNIZA prijal Štatút FRI na svojom zasadnutí dňa 15. decembra 2015. 

 

b) Organizačný poriadok FRI 

P. dekan Kršák predložil upravený Organizačný poriadok FRI.  

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

Po ukončení diskusie dal predseda AS hlasovať o predloženom návrhu. Prítomní členovia AS hlasovali 

aklamačne. 

Výsledky hlasovania: za: 20; proti: 0; zdržal sa: 0 (neprítomní: Bachratý) 

 

Uznesenie č. 10: AS FRI UNIZA prijal Organizačný poriadok FRI na svojom zasadnutí dňa 15. 

decembra 2015. 

 

c) Študijný poriadok FRI 

P. prodekan Lendel predložil upravený Študijný poriadok FRI.  

P. Ružbarský dal podnet na úpravu §2, b.9 o otvorení študijného programu iba v prípade dostatočného 

počtu záujemcov, ktorý písomne stanoví dekan fakulty. P. dekan upravil daný bod. 

P. Milanová mala otázku, kto je študijný poradca FRI. Predkladateľ vysvetlil, že v „žltej knižke“ je to 

uvedené. Ďalej apelovala na zmeny mechanizmu odovzdávania záverečných a diplomových prác, ktoré 

boli uskutočnené a AS ich až dodatočne schvaľuje v predloženom dokumente. P. dekan vysvetlil, že 

niektoré zmeny treba robiť operatívne, v snahe skvalitniť daný proces. 

P. Adamko upozornil na zmenu: garanti predmetu na vyučujúcich predmetu. V tom zmysle bol dokument 

upravený. Ďalej v §15, b.3 o zápise študentov boli zdravotné dôvody nahradené na vážne a preukázateľné 

dôvody. 

P. Ružbarský upozornil na nutnú zmenu mechanizmu prihlasovania študentov na voliteľné a výberové 

predmety. Možnosť prihlásenia alebo odhlásenia ešte týždeň po začiatku semestra kráti vyučovanie 

daného predmetu. Širšia diskusia k danej téme priniesla úpravu dokumentu, kde bolo uvedené, že 

prihlasovanie študentov na tieto predmety bude do začiatku semestra. Predkladateľ tieto informácie 

oznámi študentom FRI. 



P. Palúch požiadal, aby boli vyučujúci voliteľných a výberových predmetov a prihlásení študenti 

informovaní, ktorí študenti budú môcť predmet absolvovať v prípade vyššieho záujmu nad možnú 

kapacitu. Predkladateľ vysvetlil, že tieto informácie môže poskytnúť študijné oddelenie FRI. 

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

Po ukončení diskusie dal predseda AS hlasovať o predloženom návrhu. Prítomní členovia AS hlasovali 

aklamačne. 

Výsledky hlasovania: za: 17; proti: 0; zdržal sa: 0 (neprítomní: Bachratý, Chovancová, Varga, Chochlík) 

 

Uznesenie č. 11: AS FRI UNIZA prijal Študijný poriadok FRI na svojom zasadnutí dňa 15. 

decembra 2015. 

 

d) Štipendijný poriadok FRI 

P. prodekan Lendel predložil upravený Štipendijný poriadok FRI.  

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

Po ukončení diskusie dal predseda AS hlasovať o predloženom návrhu. Prítomní členovia AS hlasovali 

aklamačne. 

Výsledky hlasovania: za: 18; proti: 0; zdržal sa: 0 (neprítomní: Bachratý, Chovancová, Varga) 

 

Uznesenie č. 12: AS FRI UNIZA prijal Štipendijný poriadok FRI na svojom zasadnutí dňa 15. 

decembra 2015. 

 

e) Disciplinárny poriadok pre študentov FRI 

P. prodekan Lendel predložil upravený Disciplinárny poriadok pre študentov FRI.  

P. Holubčík dal podnet na úpravu dĺžky premlčacej doby. Po širšej diskusii sa predkladateľ rozhodol 

dokument v tomto bode neupravovať. 

Po ukončení diskusie dal predseda AS hlasovať o predloženom návrhu. Prítomní členovia AS hlasovali 

aklamačne. 

Výsledky hlasovania: za: 18; proti: 0; zdržal sa: 0 (neprítomní: Bachratý, Chovancová, Varga) 

 

Uznesenie č. 13: AS FRI UNIZA prijal Disciplinárny poriadok FRI na svojom zasadnutí dňa 15. 

decembra 2015. 

 

f) Rokovací poriadok disciplinárnej komisie pre študentov FRI 

P. prodekan Lendel predložil upravený Rokovací poriadok disciplinárnej komisie pre študentov FRI.  

Po ukončení diskusie dal predseda AS hlasovať o predloženom návrhu. Prítomní členovia AS hlasovali 

aklamačne. 

Výsledky hlasovania: za: 18; proti: 0; zdržal sa: 0 (neprítomní: Bachratý, Chovancová, Varga) 

 

Uznesenie č. 14: AS FRI UNIZA prijal Rokovací poriadok disciplinárnej komisie pre študentov 

FRI na svojom zasadnutí dňa 15. decembra 2015. 

 

g) Pravidlá schvaľovania členov Štátnych skúšobných komisií na FRI 

P. prodekan Lendel predložil upravený Pravidlá schvaľovania členov Štátnych skúšobných komisií na 

FRI.  

P. Milanová dala podnet, či v b.7 je výber člena komisie prednostne zo zahraničia vhodnou formuláciou. 

Po širšej diskusii sa predkladateľ rozhodol dokument v tomto bode neupravovať.  

Po ukončení diskusie dal predseda AS hlasovať o predloženom návrhu. Prítomní členovia AS hlasovali 

aklamačne. 

Výsledky hlasovania: za: 18; proti: 0; zdržal sa: 0 (neprítomní: Bachratý, Chovancová, Varga) 

 

Uznesenie č. 15: AS FRI UNIZA prijal Pravidlá schvaľovania členov Štátnych skúšobných komisií 

na FRI na svojom zasadnutí dňa 15. decembra 2015. 

 

 



h) Študijný poriadok doktorandského štúdia na FRI 

P. prodekan Márton predložil upravený Študijný poriadok doktorandského štúdia na FRI.  

P. Blašková požiadala o zrušenie vedenia záverečných prác 2. stupňa štúdia doktorandmi. Tu p. dekan 

vyzval, aby pôvodné znenie zostalo s podmienkou, že školiteľ schváli, či doktorand môže danú prácu 

viesť a zároveň uzná, či doktorand získa za vedenie kredity a zapíše ich. Ďalej na podnet p. Blaškovej 

bolo upravené, že absolvovať dizertačnú skúšku možno v prípade interného doktoranda od 10 mesiacov 

od zahájenia štúdia miesto do 10 mesiacov a v tom zmysle aj pre externých doktorandov. 

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

Po ukončení diskusie dal predseda AS hlasovať o predloženom návrhu. Prítomní členovia AS hlasovali 

aklamačne. 

Výsledky hlasovania: za: 17; proti: 0; zdržal sa: 0 (neprítomní: Bachratý, Chovancová, Varga, Pančíková) 

 

Uznesenie č. 16: AS FRI UNIZA prijal Študijný poriadok doktorandského štúdia na FRI na svojom 

zasadnutí dňa 15. decembra 2015. 

 

6. Rôzne: 

P. Palúch informoval členov senátu o smernici 133 z 26.10.2015 týkajúcej sa duševného vlastníctva. P. 

dekan sa vyjadril, že sa uvedeným bude bližšie zaoberať. 

 

P. Dubovec poukázal na nedobrú reklamu FRI vzhľadom na zverejnenie informácie, že fakulta požaduje 

poplatky od firiem, ktoré fakultu prezentujú. P. dekan upozornil, že poplatky sú v súvislosti s energiami 

a službami, ktoré má firma k dispozícii počas svojej prezentácie v budove FRI. 

 

P. Chochlík sa informoval, či v ročnom hodnotení zamestnanca môžu byť priznané hodiny aj za vedenie 

práce študenta, ktorý nakoniec prácu neukončí. P. dekan upozornil, že pripomienky ohľadom hodnotenia 

sa aktuálne zbierajú a budú spracované do najbližšieho hodnotenia. 

 

P. Chochlík požiadal o informáciu ohľadom výstavby Vedeckého parku ŽU. P. Adamko podal informáciu 

zo zasadnutia AS UNIZA a p. dekan zo zasadnutia vedenia UNIZA. 

 

 

 

 

 

V Žiline 15. 12. 2015 Zapísal: L. Gábrišová 

 Schválil: N. Adamko 


