SPRÁVA
o činnosti Akademického senátu Fakulty riadenia a informatiky UNIZA
za rok 2016
V zmysle § 9 ods. 1 písm. r) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „akademický senát verejnej vysokej školy raz za rok
podáva akademickej obci verejnej vysokej školy správu o svojej činnosti, ktorú zverejní na webovom
sídle verejnej vysokej školy najmenej na štyri roky“.
Zápisy zo zasadnutí Akademického senátu Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline
(ďalej len AS FRI UNIZA) sa v úplnom znení nachádzajú na intranete FRI UNIZA v priečinku
FAKULTA / Senát / Zápisnice: http://www.fri.uniza.sk/stranka/zapisnice.
Podklady na rokovanie AS FRI UNIZA a schválené dokumenty sa v úplnom znení nachádzajú na
intranete FRI UNIZA v priečinku Agenda FRI (Pandora): https://pandora.fri.uniza.sk (prístupné na
heslo).
Členovia AS FRI UNIZA svoju činnosť v roku 2016 vykonávali v zložení:
Adamko, Bachratý, Blašková, Boteková, Dubovec, Gábrišová, Holubčík, Chochlík, Chovancová, Koháni,
Milanová, Pančíková, Palúch, Purašová, Ružbarský, Ševčík, Tinka, Tršková, Tumová, Vajsová, Varga.
V priebehu roka z AS odišla p.Milanová (na MD), p.Palúch a p.Chochlík (odišli z FRI), p.Koháni (stal sa
členom vedenia FRI), p.Tinka (skončil štúdium na FRI).
Súčasné zloženie AS FRI UNIZA (od 1.1.2017):
Adamko, Bachratý, Blašková, Boteková, Dubovec, Endersová, Gábrišová, Holubčík, Chovancová,
Janešík, Majer, Pančíková, Purašová, Ružbarský, Poláčková (rod. Tršková), Segeč, Ševčík, Tumová,
Vajsová, Varga, Václavková
AS FRI UNIZA v roku 2016 rokoval päť krát.

1. zasadnutie AS FRI UNIZA dňa 9. februára 2016
• Prerokovanie stanoviska AS FRI ŽU k štrajku učiteľov.
P. Bachratý predniesol návrh stanoviska ku štrajku učiteľov a učiteliek materských, základných
a stredných škôl, ktorý spracovali niektorí členovia akademickej obce FRI. Po širokej diskusii členov
AS a hostí mimoriadneho zasadnutia AS bol pôvodný návrh, ktorého text pozostával zo 4 bodov,
rozdelený na dve časti. Predseda AS dal hlasovať za každú časť samostatne.
Uznesenie č. 17: AS FRI ŽU prijal dokument: Stanovisko AS FRI ŽU k štrajku učiteľov na svojom
zasadnutí dňa 9. februára 2016 v tomto znení:
Členovia akademického senátu na svojom mimoriadnom zasadnutí prijali nasledujúce uznesenie:
1) AS FRI ŽU vyjadruje podporu požiadavkám štrajkujúcich učiteľov a učiteliek. Hlboké a dlhodobé
podfinancovanie základného a stredného školstva je zjavné pri takmer každom štatistickom porovnaní
s krajinami V4, EÚ a OECD. Úroveň podfinancovania je jednou z vážnych príčin poklesu kvality
vzdelávania a znemožňuje naštartovanie vnútorných a plošných procesov ozdravenia školstva.
Splnenie požiadaviek štrajkujúcich bude prvým krokom k zabezpečeniu dôstojných a zmysluplných
podmienok pre priebeh vzdelávania, pre zvyšovanie jeho kvality a životnej úrovne učiteľov a
učiteliek.
2) Podobné nedostatky sa prejavujú aj vo financovaní vysokých škôl, na čo opakovane upozorňujú
stanoviská ich reprezentácií. V celej oblasti školstva sme naviac svedkami nezmyselnej finančnej
byrokracie (verejné obstarávanie), financovania zbytočných a predražených projektov a odkláňania
toku financií do priživujúcich sa subjektov a organizácií. Reálny objem prostriedkov v školstve je
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týmto ďalej znižovaný. Nevyhnutným krokom je preto tiež ozdravenie finančného prostredia
v školstve.
3) AS FRI ŽU vyjadruje podporu a uznanie všetkým pedagogickým pracovníkom a pracovníčkam, ktorí
sa zapojili do štrajku. Účasť každého z nich považujeme za prejav vysoko angažovaného osobného,
občianskeho a profesijného postoja. Bez ohľadu na výsledok štrajku, viac ako 14 500 zapojených
učiteľov a učiteliek už teraz predstavuje výrazný potenciál budúcich pozitívnych zmien v školstve.
• v bode rôzne:
P. Chochlík požiadal p. dekana o informáciu, ohľadom financovania licencií za softvér firmy
Microsoft. P. dekan prisľúbil preverenie protichodných informácií a informovanie senátu na
najbližšom zasadnutí.
P. Dubovec upozornil na poškodené parkovisko. P. dekan sa vyjadril, že požiadavka na opravu bola
zaslaná na rektorát ŽU.
P. Chochlík sa zaujímal, či vedenie FRI alebo ŽU má alebo pripravuje nejaký strategický plán systému
ohodnocovania zamestnancov. P. dekan nepredpokladá, že vedenie univerzity taký plán má, ale čo sa
týka fakulty, tak vedenie má vypracovaný systém navyšovania odmien svojim zamestnancom
a pracuje na jeho vylepšovaní. Vyzval v tej súvislosti k sledovaniu nových výziev na financované
projekty.
P. Tinka poukázal na problém študentov s časovým obmedzením na možnosť úprav povinne
voliteľných a výberových predmetov na letný semester akademického r. 2015/2016. Aj keď táto
povinnosť študentov bola schválená AS FRI uznesením č.11, jej dodržanie ukázalo potrebu
informačného systému pre online prihlasovanie. V diskusii bolo upozornené, že ide len o úpravy, a že
študenti majú možnosť zapisovať si dané predmety počas celého akademického roka. P. dekan sa
vyjadril, že informačný systém sa chystá a tento rok je prechodný vzhľadom na schválenie nového
študijného poriadku len v decembri 2015 a zaužívané postupy prihlasovania a odhlasovania predmetov
z predchádzajúcich rokov.
P. Chochlík sa informoval, prečo je obmedzenie veku záujemcov o fakultné granty. P. dekan vysvetlil,
že je to príležitosť pre mladých. Pracovníci nad 35 rokov veku už majú vyššiu pravdepodobnosť
získania vedeckého grantu.

2. zasadnutie AS FRI UNIZA dňa 8. marca 2016
• 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 chyby.
Uznesenie č. 18: AS FRI ŽU prerokoval materiál: „Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných
miest profesorov a docentov“ na svojom zasadnutí dňa 8. marca 2016.
• 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 chyby.
Uznesenie č. 19: AS FRI ŽU prerokoval materiál: „Konkrétne podmienky výberového konania na
obsadzovanie funkcií profesorov“ na svojom zasadnutí dňa 8. marca 2016.
• Prerokovanie žiadosti o schválenie zrušenia členstva prof. Ing. Karla Skokana, Ph.D. vo
Vedeckej rade FRI ŽU.
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Podľa rokovacieho poriadku Vedeckej rady FRI p. dekan Kršák predložil AS návrh na odvolanie prof.
Ing. Karla Skokana, Ph.D., rezignujúceho zo zdravotných dôvodov.
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.
• 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.
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.
• 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
Uznesenie č. 22: AS FRI UNIZA schvaľuje navrhnuté zloženie novej Disciplinárnej komisie FRI
pre študentov na svojom zasadnutí dňa 8. marca 2016.
• v bode 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.
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3. zasadnutie AS FRI UNIZA dňa 26. apríla 2016
• Prerokovanie materiálu „Výročná správa o činnosti za rok 2015“.
Materiál predložil p. dekan Kršák. V pôvodnom dokumente boli na podnet členov AS opravené
formálne chyby. Materiál otvoril tému zvyšovania počtu prijímaných študentov na štúdium na našej
fakulte na úkor ich kvalitatívnej úrovne a tiež na úkor kvality vyučovania. To sa týka hlavne
vyučovania v prvom ročníku bakalárskeho štúdia, kedy vznikajú problémy s výučbou v preplnených
učebniach a nedostatočnou kapacitou vyučujúcich.
Uznesenie č. 23: AS FRI ŽU schválil materiál: „Výročná správa o činnosti za rok 2015“ na svojom
zasadnutí dňa 26. apríla 2016.
• Prerokovanie materiálu „Správa o hospodárení za rok 2015“.
Materiál, ktorý spracovala tajomníčka fakulty p. Rešetková (neprítomná z osobných dôvodov),
predložil p. dekan Kršák. Niektoré pripomienky k materiálu vyžadovali bližšie vysvetlenie alebo
jednoznačné označenie položiek v čerpaní finančných prostriedkov. P. dekan ako predkladateľ stiahol
materiál z rokovania senátu a bude predložený na ďalšom zasadnutí AS s účasťou p. tajomníčky, ktorá
pripomienky fundovane vysvetlí.
• Prerokovanie materiálu „Návrh rozpočtu fakulty na rok 2016“.
Materiál predložil p. dekan Kršák, pričom poukázal na navýšenie výdavkov na odmeny za publikačnú
činnosť a fakultné výskumné granty. Je to snaha o zvýšenie motivácie k výskumnej činnosti,
k publikovaniu jej výsledkov a k podávaniu projektov a grantov.
V následnej rozprave k návrhu rozpočtu p. Bachratý požiadal o zverejnenie algoritmu prideľovania
financií z Fakultného výskumného grantu doktorandom na ich publikačnú činnosť. P. prodekan
Márton požiadavku akceptoval.
P. Palúch požiadal o zdôvodnenie zníženia dotácií na výskumnú činnosť fakulty. P. dekan vysvetlil, že
objem dotácií sa prepočítava vzhľadom na výsledky každej fakulty 2 roky spätne. Takže pridelené
dotácie na rok 2016 vychádzali z vyhodnotenia výskumu za roky 2013/2014.
Ďalej p. Palúch dal podnet na prehodnotenie objemu prideľovaných finančných prostriedkov na
jednotlivých zamestnancov a navrhovanú rovnakú sumu 400 Eur na každú osobu rozdeľovať podľa
výkonov. P. dekan a ďalší členovia AS vyjadrili nesúhlas. Daná suma je určená paušálne a má
finančne zabezpečovať činnosť katedry počas daného roka (ide o položku „tovary a služby“ a jej
celková suma na katedru je úmerná počtu jej členov).
P. dekan sa vyslovil, že vedenie fakulty zvažuje možnosť motivácie pracovníkov a to nie len zvýšením
odmien za publikačnú činnosť, ale aj za celkový výkon. Ten je kvantifikovaný v tabuľke: „Prehľad
činností a výstupov pedagogických zamestnancov ŽU“ za uplynulý kalendárny rok. V tejto súvislosti
P. Adamko a p. Chochlík požiadali, aby sa opäť otvorila diskusia na pripomienkovanie danej tabuľky.
P. Adamko ako predseda senátu prehodnotí možnosť, zaradiť túto tému ako samostatný bod zasadnutia
AS.
Uznesenie č. 24: AS FRI UNIZA schválil materiál: „Návrh rozpočtu fakulty na rok 2016“ na
svojom zasadnutí dňa 26. apríla 2016.
• v bode rôzne:
P. Palúch požiadal, aby doktorandi našej fakulty mohli viesť a oponovať diplomové práce študentov.
P. prodekan Márton upozornil, že podľa Študijného poriadku doktorandského štúdia sa do
pedagogickej činnosti doktoranda denného doktorandského štúdia započítava aj vedenie záverečných
prác 1. alebo 2. stupňa vysokoškolského štúdia v príslušnom študijnom programe. Problémom je len,
že informačný systém „Záverečné práce“ nepovoľuje možnosť pridelenia doktoranda na oponovanie
diplomových prác. P. Vajsová ako správca tohto systému, opraví danú voľbu.
P. Bachratého zaujímal dôvod predkladania autoreferátu dizertačnej práce v anglickom jazyku a tiež
nutnosť jeho odovzdania spolu s vytlačenou dizertačnou prácou. P. prodekan Márton upozornil, že
podľa Študijného poriadku doktorandského štúdia, doktorand je pred obhajobou dizertačnej práce
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povinný odovzdať na oddelenie pre doktorandské štúdium a kariérny rast autoreferát vo svetovom
jazyku v elektronickej forme vo formáte PDF na pamäťovom médiu. Tiež vysvetlil, že autoreferáty sa
posielajú na medzinárodné súťaže, kde je nutný jeho anglický preklad. Poukázal aj na pôvodný zámer
s autoreferátmi vo svetovom jazyku, a to ich vydanie v časopise FIT, čo sa nerealizuje.

4. zasadnutie AS FRI UNIZA dňa 19. júla 2016
• Prerokovanie materiálu „Informácie o možnostiach štúdia na FRI UNIZA“.
Materiál, ktorý predložil p. prodekan Lendel podáva základné informácie pre uchádzačov o štúdium na
našej fakulte na všetkých troch stupňoch štúdia v akademickom roku 2017/18. Zásadné zmeny:
- prihlášku, ktorá bude zaslaná elektronicky, nie je nutné posielať poštou,
- ubytovacie zariadenie UNIZA (s uvážením vzdialenosti trvalého bydliska študenta od sídla
univerzity) poskytne ubytovanie každému študentovi 1. ročníka, ktorý o to požiada,
- od zahraničných uchádzačov (okrem uchádzačov z ČR), ktorí chcú študovať v štátnom jazyku, sa
vyžaduje úspešné absolvovanie jazykového testu zo slovenského jazyka s dosiahnutím úrovne
minimálne B1,
- v predpísaných predmetoch na inžinierske štúdium štud. programov informačné systémy a
inteligentné informačné systémy sa Matematická analýza 3 nahradí predmetom Algoritmy a údajové
štruktúry 1.
V pôvodnom dokumente boli na podnet členov AS opravené formálne chyby.
P. Adamko a p. Gábrišová upozornili, že zrušenie predmetu Matematická analýza ako predpísaného
pre inžinierske štúdium spomínaných štud. programov bude dôvodom študentov 1.stupňa štud.
programu Informatika, nezapísať si tento predmet (jeho záväznosť - povinne voliteľný, 4. semester).
Pritom obsah predmetu je súčasťou základov vyššej matematiky, ktoré by mal absolvovať každý
študent technickej školy ako je naša fakulta. P. dekan sa vyjadril, že ide o rozhodnutie garantov daných
štud. programov a poveril p. prodekana o zvolanie stretnutia s garantami, kde by sa prehodnotila
možnosť presunutia predmetu Matematická analýza 2 do inžinierskeho štúdia.
Uznesenie č. 25: AS FRI UNIZA schválil materiál „Informácie o možnostiach štúdia na FRI
UNIZA“ na svojom zasadnutí dňa 19. júla 2016.
• Prerokovanie navrhovaných úprav v študijných programoch.
P. prodekan Lendel predložil materiál, v ktorom ide o nasledovné úpravy:
- zmena záväznosti predmetu 5BA130 Pravdepodobnosť a štatistika (1. stupeň štud. programu
Informatika, 2.roč., letný semester) z povinne voliteľného na povinný predmet,
- zníženie minimálneho celkového počtu kreditov za povinne voliteľné predmety na 1. stupni štud.
programu Informatika z 20 na 15,
- zníženie minimálneho celkového počtu kreditov za povinne voliteľné predmety na 2. stupni štud.
programu Inteligentné informačné systémy z 25 na 15,
a to s platnosťou od akademického roka 2016/2017.
P.dekan zároveň informoval, že od akad. roka 2016/17 bude predpísaný minimálny počet kreditov na
postup do ďalšieho ročníka a tiež minimálny počet kreditov na zápis do rovnakého ročníka a to
metodickým pokynom dekana fakulty (uvedené tiež v „Žltej knižke“ – informácie o možnostiach
štúdia na rok 2016).
Uznesenie č. 26: AS FRI UNIZA schválil navrhované úpravy v študijných programoch na svojom
zasadnutí dňa 19. júla 2016.
• Prerokovanie materiálu „Správa o hospodárení FRI UNIZA za rok 2015“.
Materiál spracovala a predložila tajomníčka fakulty p. Rešetková. V správe boli zapracované
pripomienky, ktoré vzišli z rozpravy k predloženému dokumentu na zasadnutí AS 26.4.2016.
P. Dubovec sa zaujímal o návrat finančných prostriedkov, ktoré boli poskytnuté ako pôžička na
dostavbu Vedeckého parku. P. dekan potvrdil jej návratnosť do 4 rokov.
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P. Bachratý požiadal o zdôvodnenie zvyšujúcich sa finančných rezerv fakulty. P. dekan vysvetlil, že
ich zvyšovanie smeruje k využitiu na viac projektov, na ktoré je nutný aj väčší objem financií.
Uznesenie č. 27: AS FRI UNIZA schválil materiál „Správa o hospodárení FRI UNIZA za rok 2015“
na svojom zasadnutí dňa 19. júla 2016.
• v bode rôzne:
P. Dubovec upozornil na výzor násteniek na chodbe medzi budovou RA a RB. Nespĺňajú estetický a
ani informačný účel. P. dekan prisľúbil nápravu. Ďalej upozornil na poškodený a ťažko priechodný
chodník pod fakultou. P. dekan informoval, že sa chystá stavba chodníka pre peších a aj cyklistov
z kopca na Veľkom dieli.
P. Blašková opätovne apelovala na to, aby na toaletách v budove RB boli umiestnené držiaky na
toaletný papier v každej kabínke (realizácia bola prisľúbená na zasadnutí AS 8.3.2016). P. dekana
prisľúbil riešenie.
P. Vajsová sa informovala, či je možné, aby si študent zapísal predmet viac ako 2 krát. Túto možnosť
p. prodekan pripustil s odôvodnením, že ide o študentov, ktorí nastúpili na štúdium podľa starej
akreditácie, ale chýba im úspešné absolvovanie predmetu, ktorý sa otvára podľa novej akreditácie.
Na podnet p. Chochlíka p. dekan informoval o prestavbe niektorých miestností na 3.poschodí budovy
RA na učebne v dôsledku rekonštrukcie budovy NS. Táto bude uzatvorená počas zimného semestra
2016/17 a výučba bude presunutá na fakultu. Nové učebne a tiež nové laboratóriá pod budovou RB
budú k dispozícii na výučbu tak, aby sa to kapacitne zvládlo a boli dodržané nahlásené požiadavky
zamestnancov na čas výučby a taktiež bola dodržaná príslušnosť laboratória k danej katedre. Nakoľko
z rektorátu prišla informácia, že sa tieto požiadavky v dôsledku krízového režimu nebudú akceptovať.

5. zasadnutie AS FRI UNIZA dňa 8. decembra 2016
• Návrh na vymenovanie prodekana FRI.
P. dekan predstavil p. Kohániho, ktorého navrhol do funkcie prodekana pre vedu a výskum.
Súčasnému prodekanovi pre vedu a výskum, ktorý mal na starosti súčasne dva rezorty „vedu
a výskum“ a „zahraničné vzťahy“ ostáva rezort „zahraničné vzťahy“.
P. Blaškovú zaujímalo, ktorý z troch prodekanov bude zodpovedať za habilitačné a inauguračné
konanie. P. dekan určil p. prodekana Mártona.
Uznesenie č. 28: AS FRI UNIZA schválil vymenovanie p. Kohániho za prodekana FRI na svojom
zasadnutí dňa 8. decembra 2016.
• Prerokovanie materiálu „Zmeny vo výberových predmetoch Techniky programovania 1 a 2“.
P. prodekan Lendel predložil materiál a vysvetlil dôvody vyučujúceho p. Tarábka k nasledovným
zmenám:
- rozsah výučby predmetu Techniky programovania 1 (1.stupeň, študijný program Informatika,
2.ročník) z 0-0-4 na 0-0-3,
- obmedzenie počtu zapísaných študentov na predmet Techniky programovania 1 na 40,
- rozsah výučby predmetu Techniky programovania 2 (1.stupeň, študijný program Informatika,
3.ročník) z 0-0-4 na 0-0-3,
- presun predmetu Techniky programovania 2 z letného semestra do zimného.
P. Blašková upozornila, že dôsledkom zníženia rozsahu výučby, by malo byť aj zníženie počtu
kreditov získaných absolvovaním predmetu. Uviedla, že môže uviesť iné predmety, ktoré majú
rovnaký rozsah a nižší počet získaných kreditov. P. dekan odpovedal, že daný predmet bol porovnaný
s predmetmi podobného rozsahu výučby a preto nie je nutná zmena počtu kreditov. Zároveň uviedol,
že sa plánuje analýza počtu kreditov za všetky predmety v závislosti na rozsahu výučby, obsahu
predmetu a tiež záťaže na domácu prípravu.
P. Adamko požiadal, že ak sa má zmena rozsahu výučby týkať už letného semestra akad. roka
2016/2017, malo by sa študentom zapísaným na daný predmet umožniť, aby si ho v prípade nesúhlasu
zrušili.
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Uznesenie č. 29: AS FRI UNIZA schválil navrhované zmeny vo výberových predmetoch Techniky
programovania 1 a 2 na svojom zasadnutí dňa 8. decembra 2016.
• Diskusia k materiálu „Ciele Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania pre oblasť
vysokého školstva“..
Materiál mali členovia AS k dispozícii od p. Bachratého ako zástupcu fakulty v Rade VŠ od
25.11.2016. P. dekan vyzval členov AS, aby si materiál prečítali, ak to ešte neurobili a dali podnety,
ktoré by mohol p. Bachratý prezentovať na zasadnutí Rady VŠ dňa 13.12.2016.
P. Blašková po prečítaní dokumentu p. Bachratému odpísala e-mailom, kde konštatuje, že je pozitívne,
napr. skvalitňovanie podmienok pre výučbu a výskum, venovať pozornosť kvalite vzdelávania a pod.,
avšak sú tam niektoré vízie príliš ambiciózne a budú ťažko uplatniteľné v praxi, resp. sú dosť
kontroverzné, napr. zvyšovať nároky na pedagógov a ich kvalitu, verzus mzdové ohodnotenie VŠ
pedagógov, ktoré je absolútne nepostačujúce. Taktiež sa obáva, že „spájanie“ programov do odborov
a plánovaná väčšia prepojenosť štúdia a fakúlt bude nutne viesť k nadpočetnosti a teda k prepúšťaniu
učiteľov, čo povedie k stresu na univerzitách a fakultách, nečestnému konaniu a zníženiu kvality a
ochoty robiť prácu zodpovedne.
P. Ševčík sa vyjadril, že dokument je nejasný a jednotlivé body dokumentu sa až rozporujú. Hlavné
myšlienky dokumentu sú formulované v zmysle: „to, čo bolo doteraz zrušíme a nastavíme to (skoro)
opačne“ alebo, že „doteraz sa v tejto oblasti nič nerobilo a odteraz sa začne“. V takomto stave je podľa
jeho názoru dokument neprijateľný. Zmeny treba robiť postupne a s dôrazom na ich kontinuitu do
budúcnosti.
P. Bachratý poďakoval za podnety a pridal, že má výhrady k tomu, že sa VŠ berú ako celok bez
rozdielu a tiež, že chýba analýza doterajšieho stavu VŠ a tiež možné využitie skúseností zo zahraničia.
P. Gábrišová sa zaujímala, či na zasadnutí Rady VŠ bude daný dokument na základe podnetov členov
aj upravený a následne schválený. P. Bachratý uviedol, že na zasadnutí sa bude len diskutovať, ale
nepredpokladá, že by sa upravil a schvaľoval.
• v bode rôzne:
P. Poláčková vyjadrila nespokojnosť viacerých študentov fakulty s nedostatočným vykurovaním
prednáškovej miestnosti RC009 a tiež navrhla možné vytvorenie priestorov, kde by mohli študenti
spoločne študovať v kolektívoch, napr. pri príprave projektov. P. dekan prisľúbil revíziu vykurovania
v miestnosti RC009 s operatívnym riešením do času, kedy bude na fakulte prebiehať kompletná revízia
všetkých radiátorov aj s montážou ich regulátorov (budúci rok). Zároveň uznal požiadavku študentov
ohľadom priestorov na štúdium a bude hľadať prijateľné riešenie.
P. Adamko predložil požiadavku p. Purašovej (neprítomnej na zasadnutí), ktorú zaslala e-mailom na
adresu členov AS. Išlo o možnosť posunúť začiatok zimného semestra o týždeň skôr. P. dekan
začiatok semestra nemôže ovplyvniť, pretože je to rozhodnutie vedenia univerzity. P. Segeč vyzval
členov študentskej časti AS, aby urobili prieskum v radoch študentov a potom požiadavku predniesli
AS UNIZA.
P. Segeč požiadal členov AS o názor na pripravovaný dokument „Zmluva o vytvorení
zamestnaneckého diela“, ktorá v bode 1 uvádza: Predmetom tejto zmluvy je záväzok autora vytvoriť
pre zamestnávateľa dielo, ktoré autor vyhotoví na splnenie svojich povinnosti vyplývajúcich mu
z pracovnoprávneho vzťahu so zamestnávateľom. Dielo vytvorené na základe tejto zmluvy sa tak bude
považovať za zamestnanecké dielo, ktoré podlieha osobitnej právnej úprave., pričom sa tu neuvádza
bližšie spomínaná právna úprava. Podľa neho sa vlastne autor vzdáva autorstva diela, vydaného
v EDIS-e voči ŽU. P. Dubovec sa vyjadril, že má zmluvu medzi autorom a štatutárom ŽU a pošle ju emailom k nahliadnutiu.
P. Bachratý poukázal na problém so zahraničnými študentmi, konkrétne s holandským študentom
(1.stupeň, študijný program Informatika, 1.ročník), ktorý je veľmi slabý, a energia učiteľov,
vynaložená na zvládnutie učiva má veľmi otáznu efektivitu. Upozornil, že treba lepšie zvažovať
prijatie takých študentov. P. Lendel uviedol, že boli schválené podmienky na jazykovú úroveň
zahraničných uchádzačov na prijatie na štúdium.
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P. Pančíková poukázala na pretrvávajúci problém s nedostatočným počtom parkovacích miest pre
zamestnancov fakulty. P. dekan uznal problém a vysvetlil, že parkovisko za cestou pred fakultou bude
univerzita upravovať a zväčšovať budúci rok. Mal by sa odstrániť nedostatok parkovacích miest, ale
parkovisko bude univerzitné a teda spoplatnené. Snahou p. dekana je zachovať bezpoplatkové
parkovisko pre zamestnancov FRI pred budovou.
P. Dubovec sa zaujímal o návrat finančných prostriedkov, ktoré boli poskytnuté ako pôžička na
dostavbu Vedeckého parku. P. dekan potvrdil, že tieto už boli vrátené.
P. Gábrišová požiadala o informáciu k „povinnej“ dovolenke počas vianočných sviatkov a možnosti jej
prerušenia kvôli pracovným povinnostiam. P. dekan potvrdil, že podľa kolektívnej zmluvy každý
zamestnanec si musí tento rok čerpať dovolenku od 23.12.2016 do 5.1.2017 a v prípade ďalších
informácií sa treba obrátiť na p. Varšu, ktorý je zástupcom odborárskej organizácie za našu fakultu.
Na všetkých zasadnutiach AS FRI UNIZA v uplynulom období členovia AS FRI UNIZA pristupovali
k jednotlivým prerokovávaným návrhom zodpovedne a konštruktívne. Diskusie prebiehali v otvorenom
dialógu s vedením FRI UNIZA.

V Žiline 9. 2. 2017

doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.
Predseda AS FRI UNIZA

Zapísal: Mgr. Lýdia Gábrišová, PhD.
Tajomník AS FRI UNIZA
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