Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI UNIZA
zo dňa 6. 10. 2017
Prítomní členovia: Adamko, Bachratý, Blašková, Boteková, Dubovec, Endersová, Gábrišová, Holubčík,
Hriníková, Majer, Mulík, Pančíková, Poláčková, Purašová, Ružbarský, Segeč, Ševčík, Varga
Neprítomní členovia: Janešík, Vajsová, Václavková
Hostia: Kršák, Márton, Koháni, Rešetková
Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.

Prerokovanie navrhovaných úprav materiálu „Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty
riadenia a informatiky Žilinskej univerzity“.
Prerokovanie navrhovaných úprav materiálu „Rokovací poriadok Akademického senátu Fakulty
riadenia a informatiky Žilinskej univerzity“.
Príprava volieb do študentskej časti AS FRI.
Prerokovanie navrhovaných úprav materiálu „Disciplinárny poriadok pre študentov“.
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: 16; proti: 0; zdržal sa: 0 (neprítomní: Pančíková, Mulík).
1. Prerokovanie navrhovaných úprav materiálu „Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty
riadenia a informatiky Žilinskej univerzity“.
P. Adamko predložil materiál a popísal dôvody navrhovaných úprav.
P. Blašková mala námietku k bodu 3, § 2: „Vo volebnej komisii má nárok na zastúpenie jedným členom
každé pracovisko a vedenie fakulty“, a to ohľadom zastúpenia vedenia fakulty. V diskusii odznelo, že
v texte je uvedené, že vedenie má nárok, nie povinnosť a tiež, že historicky, vo volebnej komisii nebol
nikdy zastúpený člen vedenia fakulty.
Predseda AS dal aklamačne hlasovať za vypustenie časti textu: „...a vedenie fakulty“.
Výsledky hlasovania: za: 3; proti: 7; zdržal sa: 6 (neprítomní: Pančíková, Mulík).
P. Bachratý vyzval na úpravu bodu 6, § 1: „Funkčné obdobie členov zamestnaneckej časti AS FRI je najviac
štvorročné a začína plynúť od prvého zasadnutia AS FRI...“, kde dĺžka obdobia je nejasne určená. Diskusia
priniesla úpravu uvedeného bodu, vypustením slova „najviac“ a to aj v bode 7, § 1.
Členovia AS nemali ďalšie pripomienky a za schválenie dokumentu hlasovali aklamačne.
Výsledky hlasovania: za: 17; proti: 0; zdržal sa: 0 (neprítomný Mulík).
Uznesenie č. 43: AS FRI UNIZA schválil upravený materiál „Zásady volieb do AS FRI UNIZA“ na
svojom zasadnutí dňa 6. októbra 2017.
2. Prerokovanie navrhovaných úprav materiálu „Rokovací poriadok Akademického senátu Fakulty
riadenia a informatiky Žilinskej univerzity“.
P. Adamko predložil návrh, v ktorom nedošlo k významným obsahovým úpravám, len doplnenie
a spresnenie ustanovení, ktoré by malo prispieť k jasnejším pravidlám organizácie volieb kandidáta na
dekana a zosúladenie daného materiálu s požiadavkami právneho odd. UNIZA.
P. Bachratého zaujímalo, čo sa stane v prípade, ak hlasovanie príde do bodu 4d, § 3: „ak ani po treťom kole
voľby nezíska žiadny z kandidátov nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov AS FRI oprávnených
hlasovať, hlasovanie je považované za neúspešné“. P. Adamko odpovedal, že taká situácia znamenala, že
členovia AS nie sú schopní dosiahnuť dohodu a teda by mali nasledovať nové voľby.
Diskusia ďalej priniesla doplnenie bodu 5, § 5 Spôsob hlasovania o kandidátovi na dekana: „Ak žiadny
kandidát nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov v hlasovaní podľa ods. 2 a § 5, hlasovanie sa ihneď opakuje.
Ak ani v opakovanom hlasovaní žiadny kandidát nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov, voľby kandidáta
na dekana sa zopakujú v čo najkratšom termíne v zmysle § 4 tohto rokovacieho poriadku.“

P. Segeč chcel vedieť, kto vedie fakultu, keď by sa stalo, že funkčné obdobie dekana skončilo a nepodarilo
sa zvoliť nového dekana fakulty. P. Bachratý mu odpovedal, že AS navrhne rektorovi osobu, ktorá bude
poverená dočasným riadením fakulty.
Členovia AS nemali ďalej k navrhovaným úpravám pripomienky a za ich schválenie hlasovali aklamačne.
Výsledky hlasovania: za: 17; proti: 0; zdržal sa: 0 (neprítomný Mulík).
Uznesenie č. 44: AS FRI UNIZA schválil upravený materiál „Rokovací poriadok AS FRI
UNIZA“ na svojom zasadnutí dňa 6. októbra 2017.
3. Príprava volieb do študentskej časti AS FRI.
P. Adamko predložil Harmonogram volieb do študentskej časti Akademického senátu Fakulty riadenia
a informatiky UNIZA:
9.10. – 23.10.2017
Podávanie písomných návrhov kandidátov na členov študentskej časti AS FRI vo
forme kandidačných lístkov.
24.10. – 27.10.2017 Overenie kandidátov a zostavenie kandidátnej listiny
30.10.2017
Zverejnenie kandidátnej listiny
8.11. – 9.11.2017
Voľby do študentskej časti AS FRI UNIZA.
Miesto konania: Fakulta riadenia a informatiky UNIZA.
Čas konania: 8:00 –14:00 hod.
10.11.2017
Zverejnenie výsledkov volieb do študentskej časti AS FRI UNIZA.
Členovia AS nemali pripomienky a za návrh hlasovali aklamačne.
Výsledky hlasovania: za: 17; proti: 0; zdržal sa: 0 (neprítomný Mulík).
P. Adamko predstavil Volebnú komisiu pre voľby do študentskej časti AS FRI UNIZA v nasledujúcom
zložení:
- Ing. Martin Holubčík
- Bc. Michaela Boteková.
- Michal Janešík
- Filip Skačan
- Marianna Hrmlová
Členovia AS nemali pripomienky a hlasovali tajne v počte 17 (neprítomný Mulík).
Výsledky hlasovania za každého navrhnutého člena: za: 17; proti: 0; zdržal sa: 0. Sčítanie hlasov odobrili
p. Boteková a p. Hriníková.
Uznesenie č. 45: AS FRI UNIZA schválil „Harmonogram volieb do študentskej časti AS FRI
UNIZA“ a „Volebnú komisiu pre voľby do študentskej časti AS FRI UNIZA“ na svojom zasadnutí
dňa 6. októbra 2017.
4. Prerokovanie navrhovaných úprav materiálu „Disciplinárny poriadok pre študentov“.
P. dekan Kršák predložil návrh a poukázal na nutnosť aktualizácie materiálu a jasné definovanie procesu
disciplinárneho konania pre študentov.
P. Ružbarský sa pýtal na postup, keď si študent neprevezme rozhodnutie disciplinárnej komisie, ktoré je
zaslané poštou do vlastných rúk. P. dekan sa vyjadril, že to nemôžme ovplyvniť. P. Dubovec poukázal na
prípad, kedy z rozhodnutia komisie pre študenta vyplynula povinnosť, ktorá bola v čase medzi odoslaním
a posledným termínom vyzdvihnutia daného rozhodnutia na pošte.
Ďalej bola otázka na postup pána dekana, ak študent podá odvolanie voči rozhodnutiu disciplinárnej
komisie. P. dekan vysvetlil, že nemôže uložiť prísnejšie disciplinárne opatrenie, než navrhla disciplinárna
komisia, ale má právo ho zmeniť alebo zrušiť. Ak odvolaniu nevyhovie, postúpi ju rektorovi univerzity.
Ďalej pokračovala diskusia k § 3, kde v bode 2 sú definované disciplinárne priestupky.
P. Ružbarský sa informoval ohľadom bodu q) o ochrane nefajčiarov v súvislosti s aktuálnym nariadením
pani rektorky o zákaze fajčenia na pôde UNIZA. P. dekan povedal, že teda treba nájsť priestor, kde bude

možné fajčiť, aby nedošlo k priestupku podľa bodu 2 písmeno q), § 3 a tiež podľa nariadenia vedenia
univerzity.
P. Holubčíka zaujímali možné priestupky súvisiace so študentskými domovmi univerzity zahrnuté v bode
2, písmená j), o), r), t). P. dekan vysvetlil, že ak vedenie ubytovacieho zariadenia oznámi priestupok
a nerieši to v rámci svojej kompetencie, tak to bude považované za priestupok podľa bodu 2, § 3
Disciplinárneho poriadku pre študentov FRI UNIZA.
P. Blašková mala výhrady k § 3, bod 2, písmeno f), ktorý súvisí s podvodným konaním a to časť:
„opakované odovzdanie totožnej alebo pozmenenej už predtým študentom odovzdanej práce v rámci
plnenia študijných povinností na fakulte, pričom opakované odovzdanie alebo pozmenenie nebolo priamo
uložené v rámci plnenia študijných povinností“. Konkrétne ide o nejasný termín v texte uvedeného bodu:
„priamo uložené“. Počas diskusie k danému bodu navrhol p. Majer hlasovať o vypustení celého uvedeného
bodu a ďalší členovia AS boli za úpravu sporného textu. P. Adamko navrhol „priamo uložené“ zameniť za
„priamo umožnené“. Táto úprava bola členmi AS akceptovaná.
P. Holubčík prezentoval názor študentov, že disciplinárny poriadok sa nebude uplatňovať plošne na
všetkých študentov, ale že je to nástroj pre tie najväčšie prípady. Odvolával sa pritom na formuláciu
disciplinárneho poriadku, ktorý zahŕňa nielen všetky možné priestupky, ale bodom 2, písmena t) „iné...“.
P.dekan sa vyjadril, že úpravy disciplinárneho poriadku nič v procese konania nemenia, len spresňujú a celý
proces je na zvolených členoch disciplinárnej komisie.
Členovia AS nemali ďalšie pripomienky a za návrh hlasovali aklamačne.
Výsledky hlasovania: za: 18 ; proti: 0; zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 46: AS FRI UNIZA schválil upravený materiál „Disciplinárny poriadok pre
študentov“ dňa 6. októbra 2017.
Posledné hlasovanie prebiehalo v počte 18 členov. Na zasadnutie prišiel p. Mulík, ktorý meškal kvôli
povinnostiam. Je novým členom AS za študentskú časť a nahradil p. Chovancovú, ktorá nepožiadala
o predĺženie členstva v AS, čím jej členstvo v AS (vzhľadom na ukončenie štúdia) zaniklo. P. predseda p.
Mulíka privítal.
6. Rôzne:
P. Adamko poďakoval za umiestnenie nástenky pre AS, kde bude možné názorne prezentovať prácu AS.
P. Dubovec požiadal, či by sa vonkajšia stena pri hlavnom vchode do fakulty mohla natrieť, aby to vyzeralo
krajšie. P. dekan odpovedal, že ide o problém s vlhnutím a náter by bol len krátkodobé riešenie. Smeruje
sa ku komplexnému riešeniu.
P. Dubovec sa obrátil na vedenie fakulty, aby sa popri zvýšení mzdových odmien pedagogických
zamestnancov mohli zvýšiť mzdy aj nepedagogickým zamestnancom. P. Varga po dohode s p.
Václavkovou (členka AS – neprítomná) predniesol rovnakú požiadavku. P. dekan sa vyjadril, že hľadá
riešenie ako po 1. kole zvýšenia odmien pedagogických zamestnancov, nájsť finančné prostriedky aj pre
nepedagogických zamestnancov.
P. Segeč vyzval vedenie fakulty na zavedenie dvojjazyčného značenie katedier a iných informačných tabúľ
na FRI vzhľadom na narastajúci počet zahraničných študentov (napr. ERASMUS) a ich lepšiu orientáciu.
P. prodekan Koháni informoval, že sa pripravuje navigačný systém pre fakulty a bude sa to robiť centrálne
pre celú univerzitu.
Ďalej upozornil, že informačná vitrína pred fakultou (pri ceste) je poškodená a teda nespĺňa účel. P.
tajomníčka dá podnet rektorátu univerzity na nápravu.
Ďalej požiadal o umiestnenie tlmiacich panelov v konferenčnej miestnosti RBS08, kvôli zlej akustike
(konferenčný rozhovor v systéme TP spôsobuje ozveny) a tiež umiestnenie loga FRI alebo UNIZA na
zadnej stene tejto miestnosti lepšiu identifikáciu komunikujúcich strán a propagáciu FRI. P. dekan
požiadavku uznal a bude sa ňou zaoberať.
P. Mulík upozornil na nezrovnalosti v rozvrhu, kedy nie všetci študenti vidia v rozvrhu predmet, ktorý majú
zapísaný. P. dekan požiadal o informáciu, o ktorý predmet sa jedná a bude to riešiť.
P. Blašková požiadala, aby sa riešil problém, že keď prší, tak zateká do učební RC006, RC007. P. dekan
uznal, že je to problém, ktorý sa rieši už dlhodobo.

Ďalej sa zaujímala, prečo niektoré odoslané e-mail správy sú presunuté do spam, čím sa stáva, že správu,
ktorá je poslaná, adresát nedostane. Napr. správy partnerským organizáciám v zahraničí. P. dekan požiada
o riešenie p. Mičica.
Ďalej na podnet p. Blaškovej sa otvorila diskusia na tému nefunkčnosť počítačov učebniach, ktoré nie sú
laboratóriami. Napr. PC v učebni RC009. P. dekan upozornil, že ak je nejaká porucha a nielen s počítačmi,
tak ju treba zahlásiť, čo je možné aj elektronicky. P. Majer upozornil, že chýba školenie zamestnancov na
používanie informačného systému na zahlasovanie porúch. P. Poláčková navrhla, že by stačilo rozposlať
manuál.

Záver: všetky schválené materiály sú dostupné na
https://pandora.fri.uniza.sk/as/Documents/AS_2017_10_06/ a dokumenty: Zásady volieb do AS FRI
UNIZA a Rokovací poriadok AS FRI UNIZA aj na http://www.fri.uniza.sk/stranka/dokumenty.

V Žiline 6. 10. 2017

Zapísal: L. Gábrišová
Schválil: N. Adamko

