Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI UNIZA
zo dňa 3. 5. 2018
Prítomní členovia: Adamko, Bachratý, Dubovec, Endersová, Gábrišová, Holubčík, Chovancová, Majer,
Mulík, Pančíková, Rebro, Ružbarský, Segeč, Ševčík, Šotek, Urgasová, Vajsová, Varga, Václavková
Neprítomní členovia: Blašková, Boteková
Hostia: Kršák, Koháni, Lendel, Rešetková, Zajtseva
Program rokovania:
1. Predloženie výročnej správy o činnosti AS FRI za rok 2017.
2. Prerokovanie materiálu „Výročná správa o činnosti za rok 2017“.
3. Prerokovanie materiálu „Správa o hospodárení za rok 2017“.
4. Prerokovanie materiálu „Návrh rozpočtu fakulty na rok 2018“.
5. Prerokovanie návrhu na vymenovanie prodekanov na nové funkčné obdobie.
6. Prerokovanie návrhu na zloženie novej vedeckej rady FRI.
7. Prerokovanie zmien v organizačnej štruktúre FRI.
8. Prerokovanie návrhu na nový študijný program „Biomedicínska informatika“.
9. Prerokovanie návrhu na úpravu rozsahu predmetu „UNIX - vývojové prostredie“.
10. Prerokovanie návrhu na nové voliteľné predmety „Riadenie projektov štrukturálnych fondov“ a
„Základy testovania softvéru“.
11. Rôzne.
Na úvod predseda AS privítal členov na spoločnom rokovaní. Konštatoval, že senát je uznášaniaschopný
a predložil program rokovania na schválenie. Na základe pripomienky p. Segeča sa upravilo poradie bodov
programu nasledovne: 1., 7.-10., 2.-6., 11. O upravenom programe rokovania hlasovali prítomní členovia
aklamačne.
Výsledky hlasovania: za: 19; proti: 0; zdržal sa: 0.
1. Predloženie výročnej správy o činnosti AS FRI za rok 2017.
Správu predložil predseda AS.
Členovia AS nemali pripomienky a aklamačne hlasovali o jej schválení.
Výsledky hlasovania: za: 19; proti: 0; zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 58: AS FRI UNIZA schválil predloženú výročnú správu o činnosti AS FRI za rok 2017
na svojom zasadnutí dňa 3. mája 2018
2. Prerokovanie zmien v organizačnej štruktúre FRI.
P. dekan vysvetlil, že dôvodom zmien v organizačnej štruktúre FRI je nariadenie rektora UNIZA, ktorý
požaduje presné určenie počtu zamestnancov na určených funkčných miestach. V prípade, že bude treba
alokovať nové miesto, tak bude musieť byť schválené AS FRI.
O schválení zmien v organizačnej štruktúre FRI, členovia AS hlasovali aklamačne .
Výsledky hlasovania: za: 18; proti: 1; zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 59: AS FRI UNIZA schválil zmeny v organizačnej štruktúre FRI UNIZA s účinnosťou
od 1. 6. 2018 na svojom zasadnutí dňa 3. mája 2018
3. Prerokovanie návrhu na nový študijný program „Biomedicínska informatika“.
P. prodekan Lendel predložil nový študijný program, jeho profil, študijný plán a informačné listy.
P. Adamko mal otázku na personálne zabezpečenie. P. prodekan povedal, že vedúci katedier sa vyjadrili,
že dokážu poskytnúť učiteľov na výučbu, pretože sa nepredpokladá veľký počet študentov.
P. Bachratý sa pýtal, či prebehla analýza ohľadom podobných odborov. P. prodekan potvrdil, že v súvislosti
s informatikou existuje podobný odbor v Bratislave.
P. Rebro sa zaujímal, či študenti našej fakulty, ktorí by mali záujem študovať nový program inžinierskeho
štúdia, budú mať potrebný základ z bakalárskeho štúdia. P. prodekan poznamenal, že v podstate v 2. stupni

vysokoškolského vzdelania v odbore informatika pokračujú, len pridávajú nové predmety týkajúce sa
biomedicíny.
P. Segeč sa pýtal na študentov z iných fakúlt. Čo, ak nebudú spĺňať predpoklady? P. prodekan sa vyjadril,
že budú mať možnosť prejsť cez prijímacie konanie alebo nastúpiť na konverzný program.
P. Gábrišová poznamenala, že by sme si mali radšej zdokonaľovať terajšie a fungujúce študijné programy.
P. dekan oponoval, že kapacitne a aj personálne máme na to, aby sme ponúkli nový študijný program.
Členovia AS nemali ďalšie pripomienky a aklamačne hlasovali za schválenie návrhu.
Výsledky hlasovania: za: 12; proti: 0; zdržal sa: 7.
Uznesenie č. 60: AS FRI UNIZA schválil návrh nového študijného programu „Biomedicínska
informatika“ na svojom zasadnutí dňa 3. mája 2018
Zasadnutie AS pokračovalo prerokovávaním informačných listov.
P. Václavková vyzvala k určitým úpravám. P. predseda AS požiadal o prítomnosť vedúcej pracovnej
skupiny pre prípravu nového študijného programu, ktorou je p. prof. Zajtseva, ktorá následne na zasadnutie
AS prišla. Pripomienky k informačným listom nových navrhnutých predmetov vysvetľovala.
Po diskusii sa za návrhy jednotlivých predmetov hlasovalo aklamačne s ďalej uvedenými výsledkami:
Výsledky hlasovania za predmet 5IB101 Základy teoretickej medicíny: za: 15; proti: 0; zdržal sa: 4.
Uznesenie č. 61: AS FRI UNIZA schválil predmet Základy teoretickej medicíny (ZTM) na svojom
zasadnutí dňa 3. mája 2018
Výsledky hlasovania za predmet 5IB102 Medicínska informatika: za: 14; proti: 0; zdržal sa: 5.
Uznesenie č. 62: AS FRI UNIZA schválil predmet Medicínska informatika (MedI) na svojom
zasadnutí dňa 3. mája 2018
Výsledky hlasovania za predmet 5IB103 Modelovanie biomedicínskych systémov a procesov: za: 17; proti:
0; zdržal sa: 2.
Uznesenie č. 63: AS FRI UNIZA schválil predmet Modelovanie biomedicínskych systémov a procesov
(MBSaP) na svojom zasadnutí dňa 3. mája 2018
Výsledky hlasovania za predmet 5II137 Softvérové nástroje pre biomedicínsku informatiku: za: 17; proti:
0; zdržal sa: 2.
Uznesenie č. 64: AS FRI UNIZA schválil predmet Softvérové nástroje pre biomedicínsku informatiku
(SNpBMI) na svojom zasadnutí dňa 3. mája 2018
Výsledky hlasovania za predmet 5IB104 Biomolekulárna informatika a chémia: za: 14; proti: 0; zdržal sa:
5.
Uznesenie č. 65: AS FRI UNIZA schválil predmet Biomolekulárna informatika a chémia (BIaCH) na
svojom zasadnutí dňa 3. mája 2018
Výsledky hlasovania za predmet 5IB105 Aplikovaná informatika v preklinickej medicíne: za: 12; proti: 0;
zdržal sa: 7.
Uznesenie č. 66: AS FRI UNIZA schválil predmet Aplikovaná informatika v preklinickej medicíne
(AIPMed) na svojom zasadnutí dňa 3. mája 2018
Výsledky hlasovania komplexne za Projekty 1, 2, 3, prax, diplomovú prácu a štátnu skúšku: za: 19; proti:
0; zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 67: AS FRI UNIZA schválil pre nový študijný program Projekty 1, 2, 3, prax, diplomovú
prácu a štátnu skúšku na svojom zasadnutí dňa 3. mája 2018
Zasadnutie AS pokračovalo prerokovávaním odporúčaného konverzného študijného plánu pre nový
študijný program Biomedicínska informatika.
Diskusia na zasadnutí AS súvisela s úpravou niektorých predmetov.

Výsledky hlasovania pre konverzný študijný plán nového študijného programu Biomedicínska informatika:
za: 14; proti: 0; zdržal sa: 4 (neprítomná Endersová).
Uznesenie č. 68: AS FRI UNIZA schválil pre konverzný študijný plán nového študijného programu
Biomedicínska informatika na svojom zasadnutí dňa 3. mája 2018
4. Prerokovanie návrhu na úpravu rozsahu predmetu „UNIX - vývojové prostredie“.
P. prodekan Lendel predložil návrh úpravy na podnet katedry MMOA, ktorou je zmena rozsahu z 1-0-3 na
0-0-3.
Členovia AS nemali pripomienky a aklamačne hlasovali o úprave.
Výsledky hlasovania: za: 18; proti: 0; zdržal sa: 0 (neprítomná Endersová).
Uznesenie č. 69: AS FRI UNIZA schválil úpravu rozsahu predmetu „UNIX - vývojové prostredie“ na
svojom zasadnutí dňa 3. mája 2018
5. Prerokovanie návrhu na nové voliteľné predmety „Riadenie projektov štrukturálnych
fondov“ a „Základy testovania softvéru“.
P. prodekan Lendel predložil návrh nových voliteľných predmetov na podnet katedry MME a katedry
informatiky.
Členovia AS nemali pripomienky a aklamačne hlasovali o návrhu nasledovne:
Výsledky hlasovania za návrh nového voliteľného predmetu „Riadenie projektov štrukturálnych fondov“:
za: 18; proti: 0; zdržal sa: 1.
Uznesenie č. 70: AS FRI UNIZA schválil nový voliteľný predmet „Riadenie projektov štrukturálnych
fondov“ na svojom zasadnutí dňa 3. mája 2018
Výsledky hlasovania za návrh nového voliteľného predmetu „Základy testovania softvéru“: za: 19; proti:
0; zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 71: AS FRI UNIZA schválil nový voliteľný predmet „Základy testovania softvéru“ na
svojom zasadnutí dňa 3. mája 2018
6. Prerokovanie materiálu „Výročná správa o činnosti za rok 2017“.
Predložil p. dekan Kršák.
Po zapracovaní formálnych pripomienok do správy o nej členovia AS FRI aklamačne hlasovali.
Výsledky hlasovania: za: 19; proti: 0; zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 72: AS FRI UNIZA schválil „Výročnú správu o činnosti za rok 2017“ na svojom
zasadnutí dňa 3. mája 2018
7. Prerokovanie materiálu „Správa o hospodárení za rok 2017“.
Predložila p. Rešetková – tajomníčka FRI.
Členovia AS nemali pripomienky a aklamačne hlasovali o jej schválení.
Výsledky hlasovania: za: 18; proti: 0; zdržal sa: 1.
Uznesenie č. 73: AS FRI UNIZA schválil „Správu o hospodárení za rok 2017“ na svojom zasadnutí
dňa 3. mája 2018
8. Prerokovanie materiálu „Návrh rozpočtu fakulty na rok 2018“.
Predložila p. Rešetková – tajomníčka FRI. Návrh rozpočtu sa odvíja od schváleného rozpočtu UNIZA.
P. dekan na úvod uviedol, že v návrhu rozpočtu je počítané s rovnakými osobnými príplatkami priznanými
zamestnancom fakulty v minulom roku.
P. Segeč sa pýtal, čo spôsobilo nárast rozpočtu FRI. P. Rešetková vysvetlila, že sa to týka výsledkov
hodnotenia vzdelávania a výskumu za 2 roky spätne.
P. Dubovec chcel vedieť, čo so zostatkami v rozpočte. P. Rešetková vysvetlila, že zostatky sú rezervou na
funkčné platy do nasledujúceho rozpočtového roka..
P. Segeč navrhol, či by rezervy mohli byť použité na obsadenie miesta projektového manažéra. P. dekan
uviedol, že už sa toto realizovalo, ale nebolo prínosom.
Členovia AS ďalej nemali pripomienky a aklamačne hlasovali.

Výsledky hlasovania: za: 19; proti: 0; zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 74: AS FRI UNIZA schválil „Návrh rozpočtu Fakulty riadenia a informatiky UNIZA
na rok 2018“ na svojom zasadnutí dňa 3. mája 2018
9. Prerokovanie návrhu na vymenovanie prodekanov na nové funkčné obdobie.
Predložil p. dekan Kršák. Prítomní členovia AS nemali pripomienky a p. predseda vyzval členov AS
v počte 19, k tajnej voľbe prodekanov FRI.
Výsledky hlasovania: všetky hlasy boli platné a
za p. Lendela boli: za: 17; proti: 2 a za p. Mártona boli: za: 18; proti: 1.
Sčítanie hlasov odobrili p. Šotek a p. Rebro.
Uznesenie č. 75: AS FRI UNIZA schválil s účinnosťou od 4. 5. 2018 do funkcie prodekanov FRI
UNIZA doc. Viliama Lendela a doc. Petra Mártona na svojom zasadnutí dňa 3. mája 2018
10. Prerokovanie návrhu na zloženie novej vedeckej rady FRI.
Predložil p. dekan Kršák. V diskusii sa niektorí členovia AS dotkli vekového zloženia členov rady, pomeru
počtu žien a mužov a tiež značne veľkého počtu riadiacich pracovníkov. P.dekan sa vyjadril, že nemáme
určenú vekovú hranicu členov rady, pomer počtu žien v podstate zaregistroval, keď k tomu prišlo v diskusii
a nebolo zostavenie v tomto zmysle zámerné. Čo sa týka počtu riadiacich pracovníkov vo vedeckej rade,
tak pri zostavovaní rady preferoval prodekanov a vedúcich katedier.
Prítomní členovia AS nemali ďalšie pripomienky a p. predseda vyzval členov AS v počte 19, k tajnej voľbe
členov Vedeckej rady FRI.
Výsledky hlasovania:
Meno kandidáta
doc. Ing. Emil Kršák, PhD.
doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.
prof. Ing. Milan Dado, PhD.
doc. Ing. Mária Ďurišová, PhD.
prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD.MBA
doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD.
prof. Ing. Jaroslav Janáček, CSc.
prof. Ing. Ľudmila Jánošíková, PhD.
prof. Ing. Martin Klimo, PhD.
doc. Ing. Michal Koháni, PhD.
doc. Ing. Viliam Lendel, PhD.
prof. Ing. Vitaly Levashenko, PhD.
doc. Ing. Peter Márton, PhD.
prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.
prof. Ing. Juraj Miček, PhD.
doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.
doc. Ing. Pavel Segeč, PhD.
doc. Ing. Peter Ševčík, PhD.
prof. Ing. Josef Vodák, PhD.
doc. Ing. Michal Zábovský, PhD.
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
prof. Ing. Ivan Brezina, CSc.
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.

Počty hlasov za:
súhlasím nesúhlasím
0
19
0
18
0
19
3
16
3
16
0
19
0
19
1
18
0
19
1
18
2
17
0
19
2
17
0
19
0
19
1
18
0
19
1
17
1
18
2
17
2
17
0
19
0
19

doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD.
0
19
prof. Ing. Karel Šotek, CSc.
0
19
prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.
1
18
doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc.
0
19
Všetky hlasy boli platné, okrem dvoch za p. Adamka a p. Ševčíka.
Sčítanie hlasov odobrili p. Šotek a p. Rebro.
Uznesenie č. 76: AS FRI UNIZA schválil zloženie novej vedeckej rady FRI na svojom zasadnutí dňa
3. mája 2018
11. Rôzne:
P. Ružbarský mal pripomienku, že chýba kontrola riešení problémov prednesených členmi AS v poslednom
bode programu zasadnutia – „Rôzne“. P. predseda súhlasil a prisľúbil, že úlohy, ktoré tak vystanú, budú
uvedené v zápsnici a na zasadnutiach AS kontrolované.
P. Segeč vyzval, aby sa prehodnotila organizácia zasadnutí AS k rovnomernému rozdeleniu bodov
programu medzi jednotlivé zasadnutia senátu, aby to nebolo na úkor kvality. P. predseda to prisľúbil, ale
nemôže zaručiť, lebo niekedy sa úlohy nakopia a treba ich riešiť.
P. Václavková sa zaujímala, či podľa nariadenia kolégia FRI, naozaj nemôžeme otvárať okná v kabinetoch.
P. dekan potvrdil, že sú už niektoré technicky až nebezpečné, ale nevieme ktoré a preto sa vydalo takéto
celofakultné nariadenie. Postupne bude problém riešený.
P. Ševčík mal požiadavku na spätnú možnosť vyhľadávania rozvrhov. P. dekan povedal, že to bude dosť
zložité, ale bude sa informovať.
Pri príležitosti vzniku fakulty p. Dubovec pozval všetkých na 10.ročník FRI FEST 9.5.2018 a p. Gábrišová
na tradičnú turistickú akciu: výstup na Minčol v Malej Fatre.
Na záver zasadnutia p. predseda predstavil novú členku AS za študentskú časť p. Jaroslavu Urgasovú, ktorá
nahradila p. Barboru Línek (odišla z doktorandského štúdia).
Úlohy:
Úloha
preverenie možnosti získania rozvrhov
z minulých rokov na UIKT

V Žiline 3. 5. 2018

Zodpovedný
p. dekan Kršák

Termín
ďalšie zasadnutie AS FRI UNIZA

Zapísal: L. Gábrišová
Schválil: N. Adamko

