
Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI UNIZA  

zo dňa 29. 01. 2019 
 

Prítomní členovia: Adamko, Bachratý, Blašková, Dubovec, Gábrišová, Endersová, Kucharčíková, Majer, 

Mulík, Pančíková, Rechtorík, Ružbarský, Segeč, Ševčík, Šotek, Varga, Václavková 

Neprítomní členovia: Chovancová, Jánošíková, Rebro, Urgasová 

Hostia: Lendel 

 

Program rokovania: 

1. Schvaľovanie harmonogramu volieb do zamestnaneckej časti AS FRI UNIZA. 

2. Schvaľovanie volebnej komisie pre voľby do zamestnaneckej časti AS FRI UNIZA. 

3. 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. 

 

1. Schvaľovanie harmonogramu volieb do zamestnaneckej časti AS FRI UNIZA. 

Predseda AS predložil návrh harmonogramu volieb do zamestnaneckej časti AS na základe dokumentu 

„Zásady volieb do AS“ z dôvodu ukončenia štvorročného funkčného štvorročného obdobia plynúceho od 

30.3.2015. 

 

Harmonogram volieb do zamestnaneckej časti AS FRI UNIZA: 

1.2. – 15.2.2019 Podávanie písomných návrhov kandidátov na členov akademického senátu FRI 

UNIZA členom volebnej komisie (15.2.2019 do 12:00). 

15.2. – 21.2.2019 Verifikácia kandidátnej listiny (overenie súhlasu kandidátov a splnenia podmienok 

kandidatúry). 

22.2.2019 Zverejnenie kandidátnej listiny.  

26.2. – 27.2.2019 Voľby do zamestnaneckej časti AS FRI UNIZA.  

28.2.2019 Vyhlásenie výsledkov volieb. 

29.3.2019   Zasadnutie akademického senátu FRI UNIZA – začiatok funkčného obdobia členov 

zamestnaneckej časti. 

Členovia AS nemali pripomienky. Predseda AS dal aklamačne hlasovať o schválení predloženého 

harmonogramu. Výsledky hlasovania: za: 17; proti: 0; zdržal sa: 0. 

 

Uznesenie č. 98: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 29. januára 2019 schválil Harmonogram 

volieb do zamestnaneckej časti AS FRI UNIZA. 

 

2. Schvaľovanie volebnej komisie pre voľby do zamestnaneckej časti AS FRI UNIZA. 

Predseda AS predložil návrh zloženia volebnej komisie, ktoré upravuje §2 ods.3 dokumentu „Zásady volieb 

do AS“, podľa ktorého sa členom komisie stáva tajomník AS a personálny referent dekanátu FRI. Ostatní 

členovia boli určení pre jednotlivé pracoviská FRI podľa návrhov vedúcich katedier FRI.  

 

Volebná komisia pre voľby do zamestnaneckej časti AS FRI UNIZA: 

RNDr. Hynek Bachratý, PhD. (KST)  

Zuzana Dubničková (personálny referát)  

Ing. Juraj Dubovec, PhD. (KMnT)  

Mgr. Lýdia Gábrišová, PhD. (tajomník AS, KMMOA)  

Ing. Jozef Juríček, PhD. (KTK)  



Ing. Lucia Pančíková, PhD. (KMME)  

Ing. Ondrej Škvarek, PhD. (KIS)  

Ing. Monika Václavková, PhD. (KI)  

Členovia AS nemali pripomienky. Predseda AS dal za návrh hlasovať tajne v počte 17.  

Výsledky hlasovania: za: 17; proti: 0; zdržal sa: 0. Sčítanie hlasov odobrili p. Šotek, p. Mulík. 

 

Uznesenie č. 99: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 29. januára 2019 schválil zloženie volebnej 

komisie pre voľby do zamestnaneckej časti AS FRI UNIZA. 

 

3. Rôzne 

P. Bachratý informoval o zasadnutí Rady VŠ, na ktorej sa okrem iného prerokúvala metodika rozdeľovania 

rozpočtu medzi vysoké školy a pripomienkoval návrh zákona o plagiátorstve. RVŠ k obom materiálom 

predložila zásadné výhrady a pripomienky. Upozornil ďalej, že v priebehu januára budú reprezentácie VŠ 

(RVŠ, ŠRVŠ a RK) voliť po 2 zástupcov do výkonnej rady Akreditačnej agentúry, pričom tento proces 

sprevádzajú určité nezrovnalosti. 

P. Dubovec upozornil na problém zvýšeného parkovného v areáli UNIZA, čo potvrdil aj p. Šotek. Študenti 

majú vysoké ceny hlavne na parkoviskách v okolí študentských domovov. Niektorí údajne pomýšľajú na 

odchod z univerzity. P. Adamko sa vyjadril, že tento problém prednesie na zasadnutí AS UNIZA. 

P. Václavková poukázala na problémy s internátmi, ktoré sa budú rekonštruovať a študenti prichádzajú 

o pridelené miesta. P. prodekan Lendel sa vyjadril, že problémy študentov môžu byť riešené, až po ich 

oznámení študentami a prisľúbil spoluprácu na riešení prípadných problémov. 

 

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 kolégiu dekana 

p. dekan Kršák ďalšie 

zasadnutie AS 

FRI UNIZA 

 

 

 

V Žiline 29. 1. 2019 Zapísal: L. Gábrišová 

 Schválil: N. Adamko 


