Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI UNIZA
zo dňa 18. 12. 2017
Prítomní členovia: Adamko, Bachratý, Blašková, Dubovec, Endersová, Gábrišová, Holubčík,
Chovancová, Línek, Majer, Mulík, Pančíková, Rebro, Ružbarský, Ševčík, Šotek, Vajsová, Varga,
Václavková
Neprítomní členovia: Boteková, Segeč
Hostia: Kršák, Márton, Koháni, Tarábek
Program rokovania:
1. Informácia o priebehu a výsledkoch volieb do študentskej časti AS FRI, privítanie nových členov
AS FRI.
2. Príprava volieb kandidáta na dekana FRI:
a. Schválenie navrhovaného zloženia volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana FRI.
b. Prerokovanie a schválenie harmonogramu volieb kandidáta na dekana FRI.
3. Prerokovanie návrhu na nový výberový predmet „Behaviorálna ekonómia“.
4. Prerokovanie navrhovaných úprav materiálu „Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných
miest profesorov a docentov“.
5. Prerokovanie navrhovaných úprav materiálu „Konkrétne podmienky výberového konania na
obsadzovanie funkcií profesorov“.
6. 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: 19; proti: 0; zdržal sa: 0.
1. Informácia o priebehu a výsledkoch volieb do študentskej časti AS FRI, privítanie nových členov
AS FRI.
P. predseda AS poďakoval organizátorom volieb do študentskej časti AS a privítal nových členov na ich
prvom zasadnutí AS. Zároveň vyzval členov, aby zvolili svojho predsedu.
Aj p. dekan vyzdvihol organizáciu a priebeh volieb.
2. Príprava volieb kandidáta na dekana FRI:
P. predseda AS predložil návrh priebehu volieb nového dekana FRI, s nástupom do funkcie 1.4.2018.
a. Schválenie navrhovaného zloženia volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana FRI.
P. predseda predstavil členov volebnej komisie v tomto zložení:
RNDr. Hynek Bachratý, PhD.
Bc. Michaela Boteková
Mgr. Lýdia Gábrišová, PhD.
doc. Ing. Radoslav Jankal, PhD.
Ing. Jozef Juríček, PhD.
Ing. Barbora Línek
Ing. Mária Přikrylová
Mgr. Juraj Smieško, PhD.
doc. Ing. Emese Tokarčíková, PhD.
Ing. Michal Varga, PhD.
Členovia AS nemali pripomienky a za návrh hlasovali tajne v počte 19.
Výsledky hlasovania: za p. Bachratého: 18; proti: 1; zdržal sa: 0
za p. Přikrylová: 18; proti: 1; zdržal sa: 0
za ostatných členov: 19; proti: 0; zdržal sa: 0.
Sčítanie hlasov odobrili p. Vajsová, p. Václavková a p. Adamko.

Uznesenie č. 49: AS FRI UNIZA schválil zloženie volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana
FRI na svojom zasadnutí dňa 18. decembra 2017.
b. Prerokovanie a schválenie harmonogramu volieb kandidáta na dekana FRI.
P. predseda predložil navrhnutý harmonogram volieb.
P. Blašková mala námietku voči piatkovému termínu zasadnutia AS FRI, na ktorom bude voľba dekana
a dala návrh na zmenu z 23.2.2018 na 22.2.2018.
P. predseda AS dal za návrh hlasovať aklamačne.
Výsledky hlasovania: za: 13; proti: 4; zdržal sa: 2.
Po schválení tejto zmeny termínu bol harmonogram volieb upravený nasledovne:
29.1. – 2.2.2018

Podávanie písomných návrhov kandidátov členom volebnej komisie (2.2. do 12:00).

5.2. – 9.2.2018

Verifikácia kandidátnej listiny.

9.2.2018

Zverejnenie kandidátnej listiny.

12.2. – 22.2.2018 Stretnutia kandidátov s členmi akademickej obce.
22.2.2018

Zasadnutie AS FRI (čas: 14:00, miesto: RC009), predstavenie kandidátov,
voľba kandidáta na dekana.

1.4.2018

Nástup nového dekana do funkcie.

Členovia AS nemali ďalšie pripomienky a za schválenie prerokovaného harmonogramu volieb dal p.
predseda hlasovať aklamačne.
Výsledky hlasovania: za: 19; proti: 0; zdržal sa: 0.
P. predseda vyzval komisiu, aby na svojom zasadnutí zvolila predsedu a o priebehu volieb informovala
členov akademickej obce FRI.
Uznesenie č. 50: AS FRI UNIZA schválil harmonogramu volieb kandidáta na dekana FRI na
svojom zasadnutí dňa 18. decembra 2017.
3. Prerokovanie návrhu na nový výberový predmet „Behaviorálna ekonómia“.
Predložil p. prodekan Lendel a bližšie popísal p. Dubovec.
P. Bachratý mal námietky voči značne veľkému rozsahu odporúčanej literatúry. P. Chovancová vyzdvihla
obsah uvedených publikácií a navrhla presun niektorých z odporúčanej do doplňujúcej literatúry.
P. Bachratý mal ďalej výhrady voči niektorým formám prideľovania bodov za prácu počas semestra. P.
Dubovec poznamenal, že v danom predmete sa požaduje, aby študenti diskutovali počas cvičení a aj
prednášok a tieto aktivity treba hodnotiť. P. dekan navrhol vyradiť z hodnotenia povinnú účasť na
cvičeniach.
Členovia AS nemali k navrhovaným úpravám pripomienky a za schválenie nového výberového predmetu
hlasovali aklamačne.
Výsledky hlasovania: za: 19; proti: 0; zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 51: AS FRI UNIZA prerokoval a schválil návrh nového výberového predmetu
„Behaviorálna ekonómia“ na svojom zasadnutí dňa 18. decembra 2017.
4. Prerokovanie navrhovaných úprav materiálu „Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných
miest profesorov a docentov“.
P. dekan predložil dokument, v ktorom došlo k formálnym úpravám po kontrole vedením UNIZA
a v súlade s náležitými predpismi. Materiál predložený na prerokovanie AS FRI bude následne
schvaľovaný Vedeckou radou FRI a Vedeckou radou UNIZA.
Členovia AS nemali k predloženému materiálu pripomienky a aklamačne hlasovali o schválení uznesenia
o jeho prerokovaní.

Výsledky hlasovania: za: 19; proti: 0; zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 52: AS FRI UNIZA prerokoval „Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest
profesorov a docentov“ na svojom zasadnutí dňa 18. decembra 2017.
5. Prerokovanie navrhovaných úprav materiálu „Konkrétne podmienky výberového konania na
obsadzovanie funkcií profesorov“.
P. dekan predložil dokument, v ktorom došlo k formálnym úpravám po kontrole vedením UNIZA
a v súlade s náležitými predpismi. Materiál predložený na prerokovanie AS FRI bude následne
schvaľovaný Vedeckou radou FRI a Vedeckou radou UNIZA.
Členovia AS nemali k predloženému materiálu pripomienky a aklamačne hlasovali o schválení uznesenia
o jeho prerokovaní.
Výsledky hlasovania: za: 19; proti: 0; zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 53: AS FRI UNIZA prerokoval a schválil „Konkrétne podmienky výberového konania
na obsadzovanie funkcií profesorov“ na svojom zasadnutí dňa 18. decembra 2017.
6. Rôzne:
P. Dubovec upozornil na pretrvávajúci problém s používaním chodníka medzi FRI a ostatnými budovami
UNIZA na Veľkom dieli, hlavne počas zimných mesiacov. P. dekan informoval, že na poslednom
zasadnutí kolégia rektorky UNIZA (15.12.2017) bolo prezentované rozhodnutie mestského
zastupiteľstva, že na jar 2018 začnú práce na výstavbe nového chodníka popri ceste až po UVP.
P. Dubovec ďalej vyzval na výrez starej brezy na parkovisku FRI a upozornil na možné nebezpečenstvo
jej pádu. P. dekan uznal, že táto možnosť tu hrozí a oznámil, že už je rozhodnutý výrez stromu, tiež na jar
2018.
P. Ružbarský upozornil na nariadenie rektorky univerzity o zákaze fajčenia a poukázal na obmedzujúci
dym z cigariet pri vchode do fakulty zo strany jedálne FRI. P. dekan uviedol, že fajčenie pri hlavnom
vchode do budovy FRI bolo riešené a, čo sa týka bočného vchodu, uvedenú skutočnosť preverí.
P. Bachratý informoval o zasadnutí Rady vysokých škôl, kde bol prerokovávaný rozpočet a rozdeľovanie
finančných prostriedkov na jednotlivé vysoké školy. Ďalej informoval o projekte „Učiace sa Slovensko“,
ktorý sa bude znova prehodnocovať.
Záver:
všetky schválené materiály sú dostupné na https://pandora.fri.uniza.sk/as/Documents/AS_2017_12_18/.
V Žiline 18. 12. 2017

Zapísal: L. Gábrišová
Schválil: N. Adamko

