Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI UNIZA
zo dňa 30. 11. 2018
Prítomní členovia: Adamko, Bachratý, Blašková, Dubovec, Gábrišová, Endersová, Chovancová,
Kucharčíková, Majer, Pančíková, Rebro, Rechtorík, Ružbarský, Segeč, Ševčík, Šotek, Varga, Václavková
Neprítomní členovia: Jánošíková, Mulík, Urgasová
Hostia: Kršák, Márton
Program rokovania:
1. Prerokovanie materiálu „Organizačný poriadok FRI UNIZA“.
2. Prerokovanie návrhu na nové voliteľné predmety:
a. Analýza viacrozmerných dát.
b. Jazyk C# a .NET.
3. Informácia o rámcovom harmonograme akademického roka 2019/2020.
4. Rôzne.
Na úvod predseda AS privítal členov na spoločnom rokovaní. Konštatoval, že senát je uznášaniaschopný.
Predseda predložil program rokovania na schválenie. Prítomní členovia hlasovali aklamačne.
Výsledky hlasovania: za: 17; proti: 0; zdržal sa: 0 (neprítomný Šotek).
1. Prerokovanie materiálu „Organizačný poriadok FRI UNIZA“.
P. dekan odôvodnil potrebu opätovného prerokovanie materiálu „Organizačný poriadok FRI UNIZA“.
Uviedol, že ostávajú pôvodne alokované miesta, len sa mení jedno miesto docenta na Katedre makro
a mikroekonomiky na miesto profesora.
Členovia AS nemali pripomienky a tak p. predseda AS dal aklamačne hlasovať schválení organizačného
poriadku FRI UNIZA.
Výsledky hlasovania: za: 18; proti: 0; zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 95: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 30. novembra 2018 schválil
„Organizačný poriadok FRI UNIZA“.
2. Prerokovanie návrhu na nové voliteľné predmety.
P. prodekan Koháni predložil nové voliteľné predmety za p. prodekana Lendela.
a. Analýza viacrozmerných dát (AVD)
Predkladateľ uviedol pripomienky p. Ďurišovej, p. Bachratej a p. Levašenka, ktoré súviseli s obsahom
predmetu, kde vidia podobnosť s inými predmetmi. P. Pančíková sa vyjadrila, že nie je na škodu, ak sú
podobné problematiky skloňované aj na iných predmetoch a schválenie predmetu odporučila.
Členovia AS nemali ďalšie pripomienky, tak p. predseda AS dal aklamačne hlasovať o schválení nového
voliteľného predmetu.
Výsledky hlasovania: za: 18; proti: 0; zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 96: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 30. novembra 2018 schválil nový
voliteľný predmet Analýza viacrozmerných dát.
b. Jazyk C# a .NET (JCN)
P. Varga mal výhradu k zaradeniu predmetu do 4. semestra bakalárskeho štúdia, v ktorom je
v súčasnosti veľa náročných predmetov. Podobne sa vyjadril p. Rebro a p. Gábrišová. P. dekan
argumentoval tým, že predmet bol už dlhšie pripravovaný a vidí jeho dôležitosť, ale zabezpečenie
výučby vzhľadom na kapacitné možnosti vyučujúcich je možné len v letnom semestri. Samozrejme,
študent si môže po dohode s vyučujúcim zapísať predmet aj v inom, napr. 6. alebo aj v 2. semestri,
prípadne v inžinierskom štúdiu.

Ďalej mali členovia AS výhrady k semestrálnym prácam a ich množstvu na rôznych predmetoch, čo je
časovo náročné na konci semestra. Pomohlo by napríklad rozdelenie prác v rámci semestra. P. dekan
nato povedal, že semestrálne práce majú preveriť vedomosti získané počas semestra a je na
vyučujúcom, aké zvolí kritériá.
Členovia AS nemali ďalšie pripomienky a tak p. predseda AS dal aklamačne hlasovať o schválení nového
voliteľného predmetu.
Výsledky hlasovania: za: 18; proti: 0; zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 97: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 30. novembra 2018 schválil nový
voliteľný predmet Jazyk C# a .NET.
3. Informácia o rámcovom harmonograme akademického roka 2019/2020.
Predložil p. prodekan Koháni za p. prodekana Lendela.
P. Bachratý a p. Segeč mali výhrady k začiatku zimného a letného semestra. Zimný by bolo lepšie
posunúť o týždeň skôr a letný neskôr. Tak by sa zimný končil o týždeň skôr a skúškové obdobie pred
letným semestrom by sa predĺžilo.
P. dekan len upresnil, že harmonogram je celouniverzitný a nedá sa jednostranne meniť.
Členovia AS teda zobrali na vedomie predloženú „Informáciu o rámcovom harmonograme akademického
roka 2019/2020“.
4. Rôzne
P. Bachratý informoval, že 11.12.2018 bude zasadnutie Rady VŠ, ktorej sa zúčastní a má sa prerokúvať
metodika rozdeľovania rozpočtu.
P. Bachratý a p. Adamko informovali o rokovaní AS UNIZA v súvislosti s dodatočnými úpravami zápisu
z jeho rokovania a prezentovali stanovisko vedenia AS UNIZA k náplni a tvorbe zápisu z rokovania AS
UNIZA.
P. Dubovec požiadal, aby sa upratala terasa FRI a navrhol využitie voľných plôch pod oknami vstupných
hál FRI, napríklad na ponuku kníh zadarmo pre študentov. P. dekan túto myšlienku odobril, len navrhol,
že by bolo lepšie využiť iný priestor, napr. IC alebo Átrium.
P. Kucharčíková požiadala o upratanie po rekonštrukcii sociálnych zariadení v budove B FRI. P. dekan
požiada p. tajomníčku FRI, aby problém riešila s vedúcim odboru hospodárskej správy UNIZA.
P. Ševčík sa pýtal na aktuálne nový výskumný projekt a jeho administratívu. Navrhol, aby senát vydal
stanovisko, ktoré by mohlo usmerniť kolegov, ktorí nie sú ochotní spolupracovať. P. predseda AS sa
vyjadril, že toto spadá do kompetencie vedenia a vedúcich katedier FRI.
P. Rebro tlmočil výhrady študentov na penalizovanie za neúčasť na prednáškach na niektorých
predmetoch (napr. na Katedre manažérskych teórií), pričom prednášky zo všetkých predmetov nie sú
povinné. P. dekan uznal, že prednášky sú doporučené, nie povinné, ale sú teoretickým východiskom pre
riešenie praktických úloh na cvičeniach daného predmetu.
Ďalej p. Rebro upozornil, že učebné miestnosti C6, C7 nie sú dostatočne vykúrené a je v nich prievan.
Toto je problém pre študentov, ktorí sedia za lavicami 2-3 hod. Zároveň požiadal, či by bolo možné
poskytnúť horúci čaj za prijateľnú cenu. P. dekan prisľúbil, že sa bude problémom zaoberať.
P. Bachratý mal výhradu k povinnej archivácii písomiek študentov po dobu 5 rokov. P. dekan sa vyjadril,
že písomky treba takto podľa nariadenia p. rektora odkladať.
Úlohy:
Úloha

Zodpovedný

Termín

Zistiť nutnosť overených kópií diplomov pre prihlasovanie na
PhD. štúdium.

p. prodekan Koháni

ďalšie zasadnutie
AS FRI UNIZA

Vypracovanie prehľadného zoznamu voliteľných predmetov
a počtov prihlásených študentov za posledné roky a jeho
predloženie členom senátu.

p. prodekan Lendel

ďalšie zasadnutie
AS FRI UNIZA

Zverejnenie podrobných informácií k používaniu loga
UNIZA.

p. tajomníčka
Rešetková

ďalšie zasadnutie
AS FRI UNIZA

Získanie stanoviska CeIKT k problému nezobrazovania mena
vyučujúceho a názvu učebne v rozvrhu, ak sa v danej hodine
učí viac krúžkov v rámci jedného predmetu.

p. prodekan Lendel

ďalšie zasadnutie
AS FRI UNIZA

Otvorenie diskusie o náplni 4. semestra bakalárskeho štúdia na p. dekan Kršák
kolégiu dekana

V Žiline 30. 11. 2018

ďalšie zasadnutie
AS FRI UNIZA

Zapísal: L. Gábrišová
Schválil: N. Adamko

