
S P R Á V A 

o činnosti Akademického senátu Fakulty riadenia a informatiky  

Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2015 
 

 V zmysle § 9 ods. 1 písm. r) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „akademický senát verejnej vysokej školy raz za rok 

podáva akademickej obci verejnej vysokej školy správu o svojej činnosti, ktorú zverejní na webovom sídle 

verejnej vysokej školy najmenej na štyri roky“.  

 Zápisy zo zasadnutí Akademického senátu Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity 

v Žiline (ďalej len AS FRI ŽUŽ) sa v úplnom znení nachádzajú na internetovej stránke FRI v priečinku 

Fakulta / Senát / Zápisnice: http://www.fri.uniza.sk/stranka/zapisnice.  

 

Členovia AS FRI svoju činnosť v roku 2015 vykonávali v zložení: 

Adamko, Bachratý, Blašková, Dubovec, Gábor, Gábrišová, Grondžák, Chovancová, Janešík, Juríček, 

Konštiak, Kordiak, Kovalík, Kucharčíková, Kundríková, Nedeljaková, Palúch, Ružbarský, Sekyra, Szabo, 

Ševčík 

V priebehu roka 2015 nastali zmeny v súvislosti s rozviazaním pracovného pomeru zamestnancov 

a ukončením štúdia. 

Členovia AS FRI UNIZA od 1.1.2016: 

Adamko, Bachratý, Blašková, Boteková, Dubovec, Gábrišová, Holubčík, Chochlík, Chovancová, Koháni, 

Milanová, Pančíková, Palúch, Purašová, Ružbarský, Ševčík, Tinka, Tršková, Tumová, Vajsová, Varga. 

 

AS FRI v roku 2015 rokoval päť krát. 

 

1. zasadnutie AS FRI ŽUŽ zo dňa 10. 2. 2015 

 Schválenie Štatútu FRI ŽUŽ. 

 Schválenie Organizačného poriadku FRI ŽUŽ.  

Dlhšia diskusia k daným dokumentom priniesla ich opravy a doplnenia na základe pripomienok členov 

Akademického senátu Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. 

Štatút FRI ŽUŽ bol schválený jednomyseľne 

Organizačný poriadok FRI ŽUŽ bol schválený jednomyseľne 

 Rôzne: 

P. Dubovec upozornil na problém s využívaním pešieho chodníka medzi FRI a ostatnými fakultami ŽU na 

Veľkom diely. Problém bol predložený aj na minulých zasadnutiach senátu. P. dekan a p. tajomníčka tento 

problém konzultovali s rektorátom ŽU. Riešenie môže prísť len vysporiadaním majetku s vlastníkmi 

pozemku, kde chodník prechádza. 

 

2. zasadnutie AS FRI ŽUŽ zo dňa 30. 3. 2015 

 Voľby predstaviteľov AS FRI ŽUŽ 

− predsedu,  

− tajomníka, 

− zástupcu AS FRI v Rade vysokých škôl SR. 

Prvé zasadnutie AS v novom funkčnom období od 30.3.2015 do 29.3.2019 otvoril p. Kovalík ako úradujúci 

predseda AS v predchádzajúcom volebnom období. Za kandidátov do funkcie predsedu AS boli navrhnutí: 

p. Adamko a p. Dubovec. P. Adamko kandidatúru prijal. P. Dubovec kandidatúru odmietol.  

V tajných voľbách bol p. Adamko zvolený za predsedu AS FRI ŽUŽ. 

Za kandidáta do funkcie tajomníka AS bola navrhnutá p. Gábrišová, ktorá kandidatúru prijala a v tajných 

voľbách bola zvolená za tajomníčku AS FRI ŽUŽ. 

Za kandidátov na zástupcu AS FRI ŽUŽ v RVŠ SR boli navrhnutí: p. Blašková, p. Bachratý. Obaja 

kandidatúru prijali. V tajných voľbách bol p. Bachratý zvolený za zástupcu AS FRI v RVŠ SR. 

 Rôzne: 

http://www.fri.uniza.sk/stranka/zapisnice


P. Bachratý oslovil vedenie FRI ohľadom schvaľovania rozpočtu fakulty. P. dekan vysvetlil podmienenosť 

návrhu a schvaľovania rozpočtu fakulty návrhom a schválením celouniverzitného rozpočtu. 

P. Bachratý sa zaujímal o obmedzenia vyučovania počas rekonštrukcie budovy B FRI. P. dekan potvrdil, 

že vyučovanie bude obmedzené v niektorých učebniach KTK, o čom bol vedúci katedry už informovaný. 

Stavbárske práce, hlavne hlučnosť môže obmedzovať vyučovanie aj v iných priestoroch FRI, avšak veríme, 

že to bude v čo najmenšej možnej miere. 

 

3. zasadnutie AS FRI UNIZA zo dňa 3. 6. 2015 

 Predloženie Výročnej správy FRI ŽUŽ za rok 2014. 

Správu predložil p. dekan Kršák. V následnej diskusii odzneli nasledovné pripomienky: 

P. Bachratého na zvyšovanie počtu prijímaných študentov v súvislosti s kvalitou vyučovania a konečným 

uplatnením absolventov. P. dekan konštatoval, že v rastúcom počte študentov problém nepredpokladá. 

P. Ružbarský poukázal na malý počet neprijatých študentov, čo vyvoláva otázku ponechania alebo zrušenia 

prijímacieho konania. P. prodekan pre vzdelávanie navrhol zaoberať sa touto otázkou na najbližšom 

rokovaní senátu. 

V pôvodnom dokumente boli na podnet členov AS opravené formálne chyby a vymazané aktivity, ktoré 

boli už za nový rok 2015. 

Uznesenie č.1: AS FRI UNIZA prijal dokument: Výročná správa Fakulty riadenia a informatiky 

Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2014 na svojom zasadnutí dňa 3. júna 2015. 

 

 Predloženie Výročnej správy o hospodárení Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity 

v Žiline za rok 2014. 

Správu predložila p. tajomníčka Rešetková. V následnej diskusii odzneli nasledovné pripomienky: 

P. Bachratého na účel vynakladania fin. prostriedkov z položky Kapitálové výdavky v sume cca 187 tis. 

Eur. P. dekan vysvetlil, že tieto boli použité prevažne na hardvérové vybavenie fakulty a na požiadanie je 

možné nahliadnuť do rozpisu danej položky. 

P. Ružbarský sa pýtal na zápornú sumu -24 tis.  Eur na „Chytré mestá“. P. tajomníčka vysvetlila, že ide 

o čerpanie prostriedkov pred poskytnutím fin. prostriedkov, kedy je možné ísť do debetu. 

P. Bachratý sa pýtal na sumu vedenú ako „Čínski študenti“. P. tajomníčka vysvetlila, že ide o zostatkovú 

sumu (aj keď takých študentov už nemáme) a v účtoch je takto vedená pre informáciu o zdroji a ak bude 

potrebné, bude použitá (zatiaľ nebola). 

P. Blašková poukázala na výsledky hospodárenia, ktoré uvádzajú zápornú sumu -319 tis. Eur, teda dlh, na 

ktorý nemá fakulta prostriedky. P. tajomníčka uviedla súvis s hospodárením z predchádzajúcich rokov 

a s viazanosťou hospodárenia fakulty s univerzitou, čo nemožno ovplyvniť.  

P. Ružbarský sa pýtal na uvedené priemerné platy zamestnancov a rozdiely medzi VŠ učiteľmi 

a výskumnými zamestnancami. P. tajomníčka spresnila, že vyššie platy výskum. zamestnancov zahŕňajú aj 

odmeny z projektov. 

V pôvodnom dokumente boli na podnet členov AS opravené formálne chyby. 

Uznesenie č.2: AS FRI UNIZA prijal dokument: Výročná správa o hospodárení Fakulty riadenia 

a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2014 na svojom zasadnutí dňa 3. júna 2015. 

 

 Predloženie Návrhu rozpočtu nákladov a výnosov Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej 

univerzity v Žiline na rok 2015. 

Správu predložil p. dekan Kršák, ktorý na úvod poukázal na zvýšenie rozpočtu na tovary a služby na 

každého zamestnanca fakulty na 400 Eur. V následnej diskusii odzneli nasledovné pripomienky: 

P. Bachratého zaujímal zvýšenie rozpočtu na výpočtovú techniku. P. dekan odôvodnil, že ide o potrebnú 

a aj nutnú obnovu hardvérovej základne laboratórií fakulty, hlavne učebne A13, na ktorej havarijný stav 

poukázala p. Vajsová. 

P. Chochlík sa zaujímal o možnosť financovania aktivít zamestnancom zapojeným do projektu 

Kompetenčné centrum z rozpočtových zdrojov FRI. P. dekan upozornil, že projekt je v súčinnosti 

s Elektrotechnickou fakultou ŽUŽ a fin. prostriedky nie sú hradené z fakulty, ale z daného projektu. 

P. Bachratý a p. Blašková pripomienkovali navrhované reštrikčné opatrenia, hlavne v texte dokumentu 

uvedené body:  



- „prehodnotiť výšku a spôsob prerozdeľovania doterajších osobných príplatkov a vytvoriť fond odmien 

(odmeny prideľovať len za práce súvisiace so zvyšovaním postavenia fakulty v hodnotení akreditačnou 

komisiou a pri rozpočtových kritériách, ...), 

- „zvýšiť počty študentov na všetkých stupňoch štúdia (s dodržaním ukazovateľa KZU6)“.  

Ďalej p. Palúch apeloval na motiváciu zamestnancov k práci súvisiacej so zvyšovaním postavenia fakulty 

a p. Milanová poukázala, že dôraz na publikačnú činnosť VŠ učiteľov je na úkor kvality vyučovania. 

P. dekan vysvetlil, že opatrenia sú navrhované, lebo ako je uvedené v dokumente: „Rozpočet nie je 

postačujúci na krytie mzdových nákladov a poistného hradeného zamestnávateľom a ostatných 

prevádzkových nákladov“. Po širšej diskusii a na podnet členov AS, p. dekan ako predkladateľ v texte 

dokumentu upravil:  

- „reštrikčné“ opatrenia na „regulačné“,  

- „odmeny prideľovať len za práce...“ na „odmeny prideľovať za práce...“, 

- bod: „zvýšiť počty študentov na všetkých stupňoch štúdia“ zrušil z kapacitných dôvodov fakulty, 

V pôvodnom dokumente boli ešte na podnet členov AS opravené formálne chyby. 

Uznesenie č.3: AS FRI UNIZA prijal dokument: Návrhu rozpočtu nákladov a výnosov Fakulty 

riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline na rok 2015 na svojom zasadnutí dňa 3. júna 

2015. 

 

 Predloženie Štatútu KMMOA FRI UNIZA. 

Štatút predložil p. dekan Kršák a navrhol, aby v texte dokumentu bol vznik novej katedry nahradený 

„vznikla zlúčením Katedry matematických metód a Katedry dopravných sietí“. Členovia AS inak nemali 

pripomienky. 

Uznesenie č.4: AS FRI UNIZA prijal dokument: Štatút KMMOA FRI UNIZA na svojom zasadnutí 

dňa 3. júna 2015. 

 

 Rôzne: 

P. Dubovec sa pýtal na obnovu garáže na bicykle v obnovovanej časti fakulty a opravu parkoviska pred 

fakultou. P. dekan potvrdil, že budú časti vyhradené pre bicykle zamestnancov fakulty a oprava parkoviska 

bude realizovaná komplexne pod záštitou rektorátu ŽU. 

P. Palúch navrhol zaviesť „životný cyklus“ pre upgrade informačných systémov na fakulte. P. dekan sa 

vyjadril, že danou problematikou sa bude zaoberať. 

P. Blašková a niektorí ďalší členovia AS vyzvali k prehodnoteniu využívania a sprístupnenia materiálov 

v systéme „Pandora“. P. dekan vidí zavedenie systému na zdieľanie informácií ako pozitívne a vyzval 

v prípade problémov k operatívnemu riešeniu so zamestnancami CIT. Zároveň došlo k dohode, že nové 

materiály na prerokovanie a schválenie senátom budú zasielané e-mailom na adresy členov AS a uložené 

v systéme „Pandora“ a sprístupnené všetkým zamestnancom fakulty. 

P. Adamko informoval členov senátu o výsledkoch rokovania Akademického senátu ŽU konaného dňa 

1.6.2015. AS ŽU schválil zrušenie Ústavu cudzích jazykov a začlenenie jeho terajších pracovníkov pod 

Ústav celoživotného vzdelávania. 

P. Adamko ako predseda AS navrhol upraviť rokovací poriadok AS FRI a členov AS vyzval k podávaniu 

návrhov na jeho úpravu. Po diskusii bolo navrhnuté, aby predseda AS upravil terajší rokovací poriadok AS 

a členovia AS by ho následne pripomienkovali a podávali doplňujúce návrhy. Predseda AS súhlasil. 

P. Palúch vyjadril nespokojnosť s informovanosťou o prichádzajúcej aktivite firmy Huawei, o ktorej sa 

dostala na verejnosť informácia len z médií. Pritom ide o projekt, na ktorý by boli odborne kompetentní 

práve zamestnanci našej fakulty. P. dekan poukázal na to, že nie je nič uzavreté a na dohodách o danom 

projekte sa ešte pracuje. 

 

4. zasadnutie AS FRI UNIZA zo dňa 7. 7. 2015 

 Predloženie dokumentu „Informácia o možnosti štúdia – akademický rok 2016/2017“ 

Správu predložil p. prodekan Lendel. V následnej diskusii odzneli nasledovné pripomienky: 

P. Palúch, ako predseda odbornej poroty národného kola súťaže CISCO sieťových akadémií, navrhol 

doplniť bod b) pre prijímanie bez prijímacích skúšok národné kolo o vyššie kolo. P. prodekan daný bod 

dokumentu doplnil. 



P. Jánošíková vystúpila ako vedúca katedry, ktorej členovia zabezpečujú prijímacie konanie na inžinierske 

štúdium v študijnom programe informačné systémy a aplikované sieťové inžinierstvo. Poukázala na zrejmú 

zbytočnosť tejto práce, keďže študenti majú možnosť nastúpiť na štúdium aj bez úspešného absolvovania 

prijímacej skúšky. Po diskusii a pripomienkach viacerých členov senátu a hostí zostali podmienky prijatia 

na inžinierske štúdium nezmenené. Možnými zmenami sa bude zaoberať senát po schválení novej 

akreditácie fakulty. 

P. Bachratý poukázal na nárast počtu študentov prijatých na Bc. štúdium – odbor Manažment bez prijímacej 

skúšky oproti študentom prijatým cez prijímacie skúšky a na to, že daný nepomer bude treba potom po roku 

vyhodnotiť. 

Uznesenie č. 5: AS FRI UNIZA prijal dokument: Informácia o možnosti štúdia – akademický rok 

2016/2017 na svojom zasadnutí dňa 7. júla 2015. 

 

 Predloženie dokumentu „Študijný poriadok doktorandského štúdia na FRI ŽU v Žiline“ 

Správu predložil p. prodekan Márton. V následnej diskusii odzneli nasledovné pripomienky: 

P. Milanová v článku 5, bod 14: „...do pedagogickej činnosti doktoranda denného doktorandského štúdia 

sa započítava: vyučovanie predmetov a vedenie obhájených záverečných prác 1. alebo 2. stupňa 

vysokoškolského štúdia v príslušnom študijnom programe“ požiadala o zníženie podmienky, že práce 

musia byť obhájené. P. prodekan daný bod upravil. 

P. Blašková vyjadrila nesúhlas so skutočnosťou, že doktorandi môžu viesť záverečné práce študentov 2. 

stupňa, nakoľko mnohí doktorandi nemajú požadované skúsenosti pre vedenie takýchto prác. V diskusii 

k tejto námietke odznelo, že úlohou vedúcich katedier bude posúdiť schopnosť doktoranda viesť konkrétnu 

záverečnú prácu, a v prípade, že doktorand nebude mať žiadúce skúsenosti, zadanie záverečnej práce 

neodsúhlasí a v systéme záverečných prác nepotvrdí.  

P. Milanová požiadala, aby v článku 8, bod 7: „Podmienkou prihlásenia sa na dizertačnú skúšku je, aby 

mal doktorand v Univerzitnej knižnici Žilinskej univerzity v Žiline zaevidovanú aspoň jednu publikáciu.“, 

bola zrušená nutnosť registrácie. Tu bolo vysvetlené, že postačuje doklad o registrácii, publikácia nemusí 

byť potvrdená. 

V článku 9, bod 5b s podmienkou, že k žiadosti o povolenie obhajoby doktorand predkladá autoreferát vo 

svetovom jazyku bola na podnet p. Milanovej táto povinnosť zrušená a pridaný bod 7, podľa ktorého „Ak 

to vyžaduje študijný program, doktorand je pred obhajobou dizertačnej práce povinný odovzdať na 

oddelenie  pre doktorandské štúdium a kariérny rast autoreferát v svetovom jazyku v elektronickej forme 

vo formáte PDF na pamäťovom médiu.  

Na podnet p. Milanovej v článku 7 o ročnom hodnotení doktoranda boli v bode 3 pridané kredity za ohlasy 

na publikácie. 

P. Vodák požiadal o dôslednejšie dodržiavanie článku 6, bod h), kde Školiteľ: „navrhuje dekanovi študijný 

pobyt doktoranda v iných domácich alebo zahraničných ustanovizniach vedy, vzdelávania, výskumu, 

techniky alebo umenia“. Senát a predkladateľ uznali požiadavku a v tom zmysle bol upravený bod 5, článku 

4: „Školiteľ vo svojom písomnom vyjadrení potvrdí, že pracovná cesta alebo študijný pobyt je v súlade s 

plnením povinností doktoranda podľa študijného plánu a zásadami organizácie doktorandského štúdia.“ 

Uznesenie č. 6: AS FRI UNIZA prijal dokument: Študijný poriadok doktorandského štúdia na FRI 

ŽU v Žiline na svojom zasadnutí dňa 7. júla 2015. 

 

 Rôzne: 

P. Adamko informoval členov senátu o ukončení štúdia členov študentskej časti AS (p. Chovancová, p. 

Kordiak, p. Szabo) a skončení ich mandátu. Vyzval predsedu študentskej časti AS p. Konštiaka, aby 

zabezpečil náhradu týchto členov podľa výsledkov posledných volieb. 

P. dekan pripomenul 25. výročie založenia fakulty so sprievodnými akciami, pričom požiadal všetkých 

o aktívnu spoluprácu (napríklad pri výzdobe interiéru FRI fotografiami z jej histórie). 

P. Márton vyzval členov senátu, aby posielali pripomienky k predkladaným dokumentom ešte pred 

zasadnutím senátu, na ktorom sa majú tieto prerokovávať. 

P. Gábrišová sa zaujímala, na koľko rokov má fakulta podpísanú zmluvu s firmou Exam na realizáciu 

prijímacieho konania na bakalárske štúdium. P. tajomníčka informovala, že na 4 roky. 

 



5. zasadnutie AS FRI UNIZA zo dňa 15. 12. 2015 

 Informácia o zasadnutí Rady vysokých škôl k rozpočtu  

P. Bachratý ako zástupca FRI v RVŠ informoval o zasadnutí RVŠ.  

 

 Informácia o priebehu volieb do študentskej časti AS FRI a privítanie nových členov AS FRI. 

Predseda AS informoval o priebehu volieb do študentskej časti AS FRI, ktoré sa konali 1.-2.12.2015. 

Privítal nových členov, ktorými sa stali Michaela Boteková, Ing. Martin Holubčík, Bc. Oľga Chovancová, 

Vladimíra Purašová, Samuel Tinka, Ing. Kristína Tršková, Dominika Tumová.  

 

 Prerokovanie návrhov na zmenu zloženia vedeckej rady FRI 

P. dekan Kršák predložil návrh na zrušenie členstva prof. Ing. Petra Závodného, PhD. a schválenie prof. 

Ing. Márie Bielikovej, PhD. za členku VR FRI. 

Uznesenie č. 7: AS FRI UNIZA zmenu zloženia vedeckej rady FRI na svojom zasadnutí dňa 15. 

decembra 2015. 

 

 Schvaľovanie informačného listu nového voliteľného predmetu „Linux - základy“. 

P. prodekan Lendel predložil informačný list nového voliteľného predmetu „Linux - základy“. 

Širšia diskusia priniesla úpravu predloženého informačného listu a na podnet p. Milanovej, ukladá 

vyučujúcemu zrevidovať podmienky absolvovania predmetu. 

P. Gábrišová pripomenula, že absolvent daného predmetu môže spojite pokračovať predmetom UNIX-

vývojové prostredie v 3.semestri na Katedre MMOA.  

Uznesenie č. 8: AS FRI UNIZA schválil informačný list voliteľného predmetu „LINUX-základy“ na 

svojom zasadnutí dňa 15. decembra 2015. 

 

 Predloženie dokumentov upravených na základe kontroly Oddelenia kontroly a vnútorného 

auditu ŽU. 

a) Štatút FRI 

P. dekan Kršák predložil upravený Štatút FRI.  

P. Blašková upozornila, že názvy bakalárske, inžinierske, doktorandské štúdium sa uvádzajú ako štúdium 

1., 2., 3. stupňa. V tom zmysle bol dokument upravený. 

P. Adamko upozornil na nezrovnalosť v referencii na paragraf štatútu univerzity, do dokumentu bola 

doplnená správna referencia. 

Uznesenie č. 9: AS FRI UNIZA prijal Štatút FRI na svojom zasadnutí dňa 15. decembra 2015. 

 

b) Organizačný poriadok FRI 

P. dekan Kršák predložil upravený Organizačný poriadok FRI.  

V pôvodnom dokumente boli na podnet členov AS opravené formálne chyby. 

Uznesenie č. 10: AS FRI UNIZA prijal Organizačný poriadok FRI na svojom zasadnutí dňa 15. 

decembra 2015. 

 

c) Študijný poriadok FRI 

P. prodekan Lendel predložil upravený Študijný poriadok FRI.  

P. Ružbarský dal podnet na úpravu §2, b.9 o otvorení študijného programu iba v prípade dostatočného počtu 

záujemcov, ktorý písomne stanoví dekan fakulty. P. dekan upravil daný bod. 

P. Milanová mala otázku, kto je študijný poradca FRI. Predkladateľ vysvetlil, že v „žltej knižke“ je to 

uvedené. Ďalej apelovala na zmeny mechanizmu odovzdávania záverečných a diplomových prác, ktoré boli 

uskutočnené a AS ich až dodatočne schvaľuje v predloženom dokumente. P. dekan vysvetlil, že niektoré 

zmeny treba robiť operatívne, v snahe skvalitniť daný proces. 

P. Adamko upozornil na zmenu: garanti predmetu na vyučujúcich predmetu. V tom zmysle bol dokument 

upravený. Ďalej v §15, b.3 o zápise študentov boli zdravotné dôvody nahradené na vážne a preukázateľné 

dôvody. 

P. Ružbarský upozornil na nutnú zmenu mechanizmu prihlasovania študentov na voliteľné a výberové 

predmety. Možnosť prihlásenia alebo odhlásenia ešte týždeň po začiatku semestra kráti vyučovanie daného 



predmetu. Širšia diskusia k danej téme priniesla úpravu dokumentu, kde bolo uvedené, že prihlasovanie 

študentov na tieto predmety bude do začiatku semestra. Predkladateľ tieto informácie oznámi študentom 

FRI. 

P. Palúch požiadal, aby boli vyučujúci voliteľných a výberových predmetov a prihlásení študenti 

informovaní, ktorí študenti budú môcť predmet absolvovať v prípade vyššieho záujmu nad možnú kapacitu. 

Predkladateľ vysvetlil, že tieto informácie môže poskytnúť študijné oddelenie FRI. 

V pôvodnom dokumente boli ešte na podnet členov AS opravené formálne chyby. 

Uznesenie č. 11: AS FRI UNIZA prijal Študijný poriadok FRI na svojom zasadnutí dňa 15. decembra 

2015. 

 

d) Štipendijný poriadok FRI 

P. prodekan Lendel predložil upravený Štipendijný poriadok FRI.  

V pôvodnom dokumente boli na podnet členov AS opravené formálne chyby. 

Uznesenie č. 12: AS FRI UNIZA prijal Štipendijný poriadok FRI na svojom zasadnutí dňa 15. 

decembra 2015. 

 

e) Disciplinárny poriadok pre študentov FRI 

P. prodekan Lendel predložil upravený Disciplinárny poriadok pre študentov FRI.  

P. Holubčík dal podnet na úpravu dĺžky premlčacej doby. Po širšej diskusii sa predkladateľ rozhodol 

dokument v tomto bode neupravovať. 

Uznesenie č. 13: AS FRI UNIZA prijal Disciplinárny poriadok FRI na svojom zasadnutí dňa 15. 

decembra 2015. 

 

f) Rokovací poriadok disciplinárnej komisie pre študentov FRI 

P. prodekan Lendel predložil upravený Rokovací poriadok disciplinárnej komisie pre študentov FRI.  

Uznesenie č. 14: AS FRI UNIZA prijal Rokovací poriadok disciplinárnej komisie pre študentov FRI 

na svojom zasadnutí dňa 15. decembra 2015. 

 

g) Pravidlá schvaľovania členov Štátnych skúšobných komisií na FRI 

P. prodekan Lendel predložil upravený Pravidlá schvaľovania členov Štátnych skúšobných komisií na FRI.  

P. Milanová dala podnet, či v b.7 je výber člena komisie prednostne zo zahraničia vhodnou formuláciou. 

Po širšej diskusii sa predkladateľ rozhodol dokument v tomto bode neupravovať.  

Uznesenie č. 15: AS FRI UNIZA prijal Pravidlá schvaľovania členov Štátnych skúšobných komisií 

na FRI na svojom zasadnutí dňa 15. decembra 2015. 

 

h) Študijný poriadok doktorandského štúdia na FRI 

P. prodekan Márton predložil upravený Študijný poriadok doktorandského štúdia na FRI.  

P. Blašková požiadala o zrušenie vedenia záverečných prác 2. stupňa štúdia doktorandmi. Tu p. dekan 

vyzval, aby pôvodné znenie zostalo s podmienkou, že školiteľ schváli, či doktorand môže danú prácu viesť 

a zároveň uzná, či doktorand získa za vedenie kredity a zapíše ich. Ďalej na podnet p. Blaškovej bolo 

upravené, že absolvovať dizertačnú skúšku možno v prípade interného doktoranda od 10 mesiacov od 

zahájenia štúdia miesto do 10 mesiacov a v tom zmysle aj pre externých doktorandov. 

Uznesenie č. 16: AS FRI UNIZA prijal Študijný poriadok doktorandského štúdia na FRI na svojom 

zasadnutí dňa 15. decembra 2015. 

 

 Rôzne: 

P. Palúch informoval členov senátu o smernici 133 z 26.10.2015 týkajúcej sa duševného vlastníctva. P. 

dekan sa vyjadril, že sa uvedeným bude bližšie zaoberať. 

P. Dubovec poukázal na nedobrú reklamu FRI vzhľadom na zverejnenie informácie, že fakulta požaduje 

poplatky od firiem, ktoré fakultu prezentujú. P. dekan upozornil, že poplatky sú v súvislosti s energiami 

a službami, ktoré má firma k dispozícii počas svojej prezentácie v budove FRI. 



P. Chochlík sa informoval, či v ročnom hodnotení zamestnanca môžu byť priznané hodiny aj za vedenie 

práce študenta, ktorý nakoniec prácu neukončí. P. dekan upozornil, že pripomienky ohľadom hodnotenia 

sa aktuálne zbierajú a budú spracované do najbližšieho hodnotenia. 

P. Chochlík požiadal o informáciu ohľadom výstavby Vedeckého parku ŽU. P. Adamko podal informáciu 

zo zasadnutia AS UNIZA a p. dekan zo zasadnutia vedenia UNIZA. 

 

 Na všetkých zasadnutiach AS FRI UNIZA v uplynulom období členovia AS FRI UNIZA pristupovali 

k jednotlivým prerokovávaným návrhom zodpovedne a konštruktívne. Diskusie prebiehali v otvorenom 

dialógu s vedením FRI UNIZA. 

 

 

V Žiline 9. 2. 2016  

 

 

 

 

Zapísal: Mgr. Lýdia Gábrišová, PhD. 

 Tajomník AS FRI UNIZA 

 

Schválil:  doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. 

 Predseda AS FRI UNIZA 

 


