SPRÁVA
o činnosti Akademického senátu Fakulty riadenia a informatiky
Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2014
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 2014 vykonávali v zložení:
Adamko, Bachratý, Blašková, Dubovec, Gábor, Gábrišová, Grondžák, Chovancová, Janusová, Juríček,
Konštiak, Kordiak, Kovalík, Kucharčíková, Márton, Palúch, Sekyra, Szabo, Ševčík, Škutchanová, Žarnay
V priebehu roka 2014 nastali zmeny v súvislosti s rozviazaním pracovného pomeru (p. Žarnay), zvolením
za prodekana fakulty (p. Márton) a ukončením štúdia (Janusová, Sekyra, Škutchanová).
Členovia AS FRI UNIZA od 1.1.2015:
Adamko, Bachratý, Blašková, Dubovec, Gábor, Gábrišová, Grondžák, Chovancová, Janešík, Juríček,
Konštiak, Kordiak, Kovalík, Kucharčíková, Kundríková, Nedeljaková, Palúch, Ružbarský, Sekyra, Szabo,
Ševčík.
AS FRI v roku 2014 rokoval šesť krát.

1. zasadnutie AS FRI ŽU zo dňa 28. 2. 2014
 Predstavenie kandidátov na dekana FRI.
doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD.
doc. Ing. Emil Kršák, PhD.
Kandidáti predniesli prejavy v dĺžke 10 minút. V diskusii nezaznela žiadna otázka.
 Voľba dekana FRI pre funkčné obdobie od 1.4.2014 do 31.3.2018.
Členovia volebnej komisie poverení skrutíniom, p. Juríček, p. Tarábek a p. Žarnay, spočítali odovzdané
hlasovacie lístky v tajnej voľbe. Zatiaľ pán predseda AS FRI poďakoval za prácu doterajšiemu dekanovi,
p. Matiaškovi.
Následne p. Grondžák vyhlásil výsledky voľby:
počet členov AS FRI:
21
minimálny počet hlasov potrebný pre zvolenie:

11

počet odovzdaných hlasovacích lístkov:

21

počet neplatných hlasovacích lístkov:

1

počet hlasov za doc. Ing. Miroslava Hrnčiara, PhD.:

9

počet hlasov za doc. Ing. Emila Kršáka, PhD.:
11
Pán Kršák bol zvolený Akademickým senátom FRI ŽU za kandidáta na dekana na funkčné obdobie
1.4.2014 do 31.3.2018.

2. zasadnutie AS FRI ŽU zo dňa 20. 3. 2014
 Schválenie dokumentu "Výročná správa za rok 2013".
Pán dekan Matiaško predstavil obsah Výročnej správy. Do krátkej diskusie sa zapojili p. Konštiak a
p. Blašková.
Správa bola prijatá jednohlasne.

 Schválenie návrhu členov Vedeckej rady FRI.
Pán Kršák zdôvodnil menoslov kandidátov novej vedeckej rady snahou o väčšiu flexibilitu a akčnosť. Na
otázku p. Palúcha na prítomnosť dvoch kandidátov bez titulu docent zdôvodnil, že ide o navrhnutých
nových prodekanov fakulty.
V tajnej voľbe boli všetci kandidáti schválení.
Okrem schválených kandidátov bude členom aj novozvolený dekan, p. Kršák.
Nová Vedecká rada FRI ŽU v Žiline zaháji svoju činnosť dňa 1. apríla 2014.
 Schválenie štatútu Centra excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej dopravy.
Pán dekan zdôvodnil potrebu schvaľovania všetkých troch štatútov v rokovacích bodoch 3, 4 a 5 zavedením
zmien v administrácii centier na najbližších 5 rokov.
Z diskusie okrem iného vyplynulo:
- Dokumenty sa týkajú iba našej fakulty, preto netreba zvýrazňovať postavenie fakulty v štatútoch
spoločných projektov s partnermi (podnety p. Kovalíka a p. Mártona).
- Správa o hospodárení sa bude podávať zvlášť za každé centrum (p. Juríček).
- Pán dekan doplní do textu štatútov aj právomoc podať návrh na zrušenie centra aj dekanovi fakulty
(návrh po otázke p. Adamka).
Štatút bol schválený jednohlasne.
 Schválenie štatútu Centra translačnej medicíny.
Žiadna ďalšia diskusia neprebehla. Štatút bol schválený jednohlasne.
 Schválenie štatútu Centra excelentnosti informatických vied a znalostných systémov.
Žiadna ďalšia diskusia neprebehla. Štatút bol schválený jednohlasne.
 Schválenie dokumentu „Pravidlá schvaľovania členov štátnych skúšobných komisií na FRI“.
Pán dekan zdôvodnil potrebu schválenia obnovených pravidiel doplnením požiadavky akreditačnej
komisie, aby skúšobná komisia pre doktorandské študijné programy obsahovala aspoň jedného člena, ktorý
nie je členom akademickej obce fakulty a prednostne je zo zahraničia.
V diskusii vystúpili p. Blašková, p. Kucharčíková, p. Palúch a p. Márton.
Dokument bol napokon jednohlasne schválený.
 Rôzne:
Pán Juríček požiadal začať diskusiu o novele Rokovacieho poriadku AS FRI a zvýraznil potrebu jeho
aktualizácie po 12 rokoch. Pán predseda senátu ho požiadal o zostavenie prvotného návrhu zmien
rokovacieho poriadku.
Pani Kucharčíková informovala o svojej účasti na zasadnutí Rady vysokých škôl SR (RVŠ), ktorá sa mala
vyjadriť aj k metodike rozdeľovania financií na vysoké školy. Materiál však bol poskytnutý príliš neskoro
a účastníci prijali uznesenie, v ktorom vyjadrili nespokojnosť s týmto postupom ako aj so súčasným
rozpočtovým provizóriom. Za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR boli prítomní dvaja
zástupcovia, ktorých reakcie degradovali vážnosť námietok z pléna. Pani Kucharčíková vyjadrila svoj
pocit, že ľudia vnímajú problémy školstva, ale nadriadený orgán ich neberie dostatočne vážne. V diskusii
p. dekan konštatoval, že RVŠ by mal byť jedným z dvoch poradných orgánov ministerstva popri Slovenskej
rektorskej konferencii, ale že obidva orgány zrejme nie sú ministerstvom dostatočne rešpektované. Pán
Kovalík a p. Blašková potvrdili podobné skúsenosti v RVŠ z minulosti.
Slečna Škutchanová podala sťažnosť na nedodržiavanie zákazu fajčenia na Katedre dopravných sietí
a Katedre technickej kybernetiky a požiadala, aby sa dodržiavali predpisy alebo aspoň zatvorili dvere
kancelárií, kde sa fajčí. Pán dekan prisľúbil riešenie sťažnosti – príslušných pracovníkov požiada, aby sa
predpisy dodržiavali.
Pán Márton upozornil, že na webovej stránke fakulty nefunguje podstránka Akademickí funkcionári
fakulty. Pán dekan prisľúbil nápravu.

3. zasadnutie AS FRI ŽU zo dňa 17. 4. 2014
 Schválenie nových prodekanov.
Pán dekan zdôvodnil svoj návrh zníženia počtu z troch na dvoch prodekanov zlúčením agendy prodekanov
pre vedu a výskum a pre zahraničné vzťahy. Uviedol, že podľa potreby možno rozšíriť ich počet až na
štyroch.
Na otázku p. Kucharčíkovej pán dekan vysvetlil, že by v budúcnosti rád systematickejšie podporil proces
prípravy akreditačných spisov pre reakreditácie a proces budovania vzťahov fakulty s verejnosťou (PR) môže to byť v kompetencii súčasných funkcionárov, ale možným riešením je aj zriadenie ďalších miest
prodekanov.
Na otázku p. Bachratého pán dekan potvrdil, že súčasný stav je nasledovný: pozíciu prodekanky pre
vzdelávanie stále zastáva p. Stankovianska (do 20.4.2014), prodekana pre zahraničné vzťahy p. Zábovský
(do 30.4.) a agendu prodekana pre vedu a výskum spravoval súčasný pán dekan Kršák.
Hlasovanie členov senátu dopadlo ako uvádza tabuľka.
kandidát

počet hlasov
všetkých

platných

za

proti

zdržal sa

Ing. Peter Márton, PhD.

19

18

14

3

1

Ing. Viliam Lendel, PhD.

19

18

17

1

0

Pán Márton sa stal prodekanom pre vedu a výskum s účinnosťou od 18.4.2014 a pán Lendel prodekanom
pre vzdelávanie od 21.4.2014.
 Schválenie predpisu „Systém zabezpečenia kvality“.
Pán Hrnčiar predstavil obsah predpisu Systém zabezpečenia kvality a vysvetlil genézu jeho vytvorenia.
V bohatej diskusii sa rozoberalo okrem iného
- postavenie navrhnutého poradného orgánu Fórum kvality v štruktúre fakulty a jeho vzťah voči doteraz
existujúcemu Fóru FRI, ktoré bolo aktivitou Akademického senátu FRI,
- postavenie komisie pre kvalitu ustanovenej dekanom FRI v roku 2012 pri riešení pripomienok
k systému vstupných testov na predmetoch, ktorá by sa podľa návrhu p. Bachratého mohla podieľať aj
na ďalšom procese zvyšovania úrovne kvality, ktorý by mal byť zrozumiteľný a otvorený pre celú
akademickú obec,
- viaceré navrhnuté ukazovatele kvality – ich formulácia, spôsob merania, vyhodnocovania a dopad na
činnosť fakulty,
- nástroj samohodnotenia fakulty a prísne nastavenie niektorých kritérií vo vzťahu k samohodnoteniu
iných fakúlt a k akceptácii takýchto výsledkov akreditačnou komisiou.
Okrem toho p. Adamko upozornil na fakt, že sa príliš často schvaľujú dokumenty, ktoré sa po ukončení
zasadnutia ešte do finálnej podoby upravujú a chýba kontrola senátu.
Záverom z diskusie je, že dokument je otvorený na zmeny a na zasadnutiach senátu môžu byť kedykoľvek
podané návrhy na jeho zmenu.
Predpis bol napokon schválený v súčasnej podobe počtom hlasov 18 za a 1 sa zdržal hlasovania.
 Rôzne:
Pán predseda senátu uviedol, že podľa výsledkov volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu
FRI nahradí novoschváleného prodekana, p. Mártona, p. Nedeljaková z Detašovaného pracoviska
v Prievidzi.
Pán dekan uviedol diskusiu o návrhu habilitačných a inauguračných kritérií a kritérií na funkčné miesta.
V diskusii sa rozoberali viaceré kritériá. Najviac sa diskutovalo o kritériu C.2.1 v kritériách pre odbor
Manažment – p. Kucharčíková a p. Blašková navrhli jeho odstránenie alebo aspoň zmiernenie na rovnakú
úroveň, ako je to v odbore Aplikovaná informatika v subkritériu C.2.1: Z toho výstupy v kategórii A alebo
B (*1) 7 (habilitácie); 14 (inaugurácie).

Pán Žarnay otvoril problematiku hodnotenia predmetov študentami v elektronickom systéme vzdelávania,
keď zistil, že študenti prvého ročníka o takejto možnosti nevedia a nepovažujú ju za dostatočne anonymnú.
V búrlivej diskusii prevládalo konštatovanie, že celý systém hodnotenia výučby študentami je na dlhú
diskusiu a že je to často diskutovaná téma aj na zasadnutiach senátu. Členovia študentskej časti sa predbežne
dohodli s p. dekanom na diskusii na túto tému.
Pán Dubovec pozval prítomných na podujatie FriFest, ktoré bude 13. mája 2014 na terase pred budovou
fakulty.
Pán Bachratý znovu otvoril otázku obsahu troch štatútov schválených na minulom zasadnutí, ktorého sa
nemohol zúčastniť a uviedol viaceré pripomienky. Pán Matiaško reagoval, že viaceré pripomienky zo
zasadnutia ešte budú zapracované. Pán Zábovský konštatoval, že ide o dokumenty, ktoré treba zosúladiť
na fakultnej i univerzitnej úrovni.

4. zasadnutie AS FRI ŽU zo dňa 7. 5. 2014
 Prerokovanie študijných programov navrhnutých pre akreditáciu fakulty.
Pán dekan v spolupráci s p. Matiaškom predstavili koncepciu študijných programov pre komplexnú
akreditáciu.
V úvodnej diskusii rezonovali otázky:
- použitie nultého ročníka v bakalárskom štúdiu: Ide o pokus dať študentom príležitosť rozložiť si
študijné povinnosti na dlhší čas. Z diskusie, ktorú inicioval p. Bachratý, vyplynulo, že je snaha dať
schváliť programy v takejto forme, pričom použitie konverzných programov bude len v prípade
potreby a záujmu študentov. Záujem a reakciu študentov SŠ na takúto ponuku by bolo vhodné vopred
overiť anketou, prípadne získaním informácií z iných VŠ, kde túto formu začali využívať.
- obsah nultého ročníka v bakalárskom študijnom programe Informatika: Pán Adamko apeloval na
posilnenie algoritmizácie v jeho obsahu. Po diskusii zaznelo odporúčanie doladiť obsah predmetov
tohto ročníka.
Ďalej garanti predstavovali jednotlivé študijné programy, ku ktorým nezazneli vážne konkrétne
pripomienky k obsahu.
Vo všeobecnej diskusii sa pán Žarnay opýtal na priestor pre výučbu mäkkých zručností vo všetkých
programoch, ktorý sa mu zdá nedostatočný. Pán dekan priblížil, že nájsť na to voľný priestor medzi
povinnými a povinne-voliteľnými predmetmi je veľmi náročné a argumentoval priestorom v obsahu
výberových predmetov. K tomu pán Kubina pripomenul ponuku predmetov zo študijných programov
zameraných na manažment.
Pani Gábrišová otvorila otázku zmeny počtu kreditov pre povinné predmety, na čo pán dekan priblížil
všeobecné pravidlo určovania počtu kreditov. Z úpravy počtu kreditov a diskusie účastníkov (p. Matiaško,
p. Bachratý, p. Blašková) vyplýva, že v niektorých študijných programoch si na splnenie povinností budú
musieť študenti zapisovať viac predmetov, pričom v dotknutých predmetoch budú nároky upravené podľa
novej hodnoty kreditov.
Pán Bachratý pripomenul, že tentoraz neprebehli hlbšie diskusie o obsahu matematických a informatických
predmetov ako pred minulou akreditáciou. Pán Matiaško reagoval, že sa nekonali, pretože nebola potreba
rozsiahlejších zmien a čiastkové sa robia priebežne.
Pán Žarnay pripomenul diskusie o riešení disproporcie, kde sa učitelia snažia poskytovať viac teoretické
poznatky a študenti očakávajú praktickejšie orientovanú výučbu. Pán Klimo na to doplnil svoju predstavu
o vytvorení podmienok pre systematickú prácu s nadanými študentami, napríklad viac do hĺbky so
študentami bakalárskeho stupňa smerujúcimi na inžiniersky stupeň. V diskusii zaznelo viacero názorov
a vyplynul záver, že sa tento problém v tejto akreditácii explicitne neriešil, že určitý priestor na to je v rámci
predmetov, no otázka zostáva naďalej otvorená aj do budúcnosti.
Na záver prítomní jednohlasne odporučili predložený materiál na schválenie vo Vedeckej rade FRI.
 Rôzne:
Pán Bachratý uviedol výsledky prieskumu medzi 124 študentmi 1.ročníka bakalárskeho programu
Informatika ohľadom používania systému hodnotenia predmetov v AIVS s nasledujúcimi závermi: 111
študentov (89,5%) nehodnotilo ani jeden predmet. Z nich 91 (73,3% ) ako dôvod nehodnotenia uviedli, že
o tejto možnosti nevedeli a 32 (25,8%) rôzne formy nezáujmu alebo zbytočnosť hodnotenia. 73 (58,8%)

študentov uviedlo, že ich záujem sa výrazne zvýši, ak budú dostatočne informovaní alebo upozornení na
možnosť hodnotenia. Dá sa teda odhadnúť, že lepšou informovanosťou by sa dalo zapojiť ku 50%
študentov. K tomu je ale potrebné upraviť a skvalitniť samotné otázky v hodnotení, ktorých súčasný stav
nie je vyhovujúci a študentov by opätovne odradil od hodnotenia. Potvrdil to aj p. Kovalík, ktorý tiež
navrhol urobiť si vlastný spôsob hodnotenia pre FRI. Pán dekan informoval o ochote UIKT upraviť
aktuálny systém podľa našich požiadaviek, len ich treba zadefinovať. Pán Matiaško na túto tému upozornil
na zasadnutí Rady pre informatiku ŽU už dnes dopoludnia a spresnil návrh pána dekana, že upravené otázky
možno UIKT zaslať už tento alebo budúci týždeň. Pani Bachratá sprostredkovala skúsenosť z podobnej
komunikácie so študentami na UK a odporučila poskytnúť študentom informácie, čo sa bude s výsledkami
ankety robiť. Vzhľadom na krátky termín riešenia sa niektorí senátori dohodli, že zvolajú stretnutie s cieľom
naformulovať otázky v rámci Fóra FRI ešte tento týždeň. Pozvánku akademickej obci na FRI napíše p.
Žarnay.
Pán Dubovec predniesol otázku nedostatočnej kapacity stojanov na bicykle v garáži. Na to pán Žarnay
doplnil, že viaceré zo zaparkovaných bicyklov sa často nepoužívajú a navrhol, že ich stačí iba premiestniť
v rámci garáže, aby sa stojan uvoľnil. Pán dekan prisľúbil nápravu.
Pán Konštiak opätovne predniesol otázku riešenia nevyhovujúceho stavu povrchu horného parkoviska. Pán
Dubovec k tomu pripojil aj nerovnosti na príjazdovej ceste na dolné parkovisko s rampami. Pán Matiaško
informoval o prísľube vedenia univerzity, že sa horné parkovisko bude rekonštruovať z celoškolských
zdrojov, nakoľko vlastníctvo pozemkov je už vyriešené. Malo by to byť už v najbližšej vlne investícií. Pani
Rešetková k tomu poznamenala, že v tohtoročnom návrhu celouniverzitného rozpočtu na to nie sú
vyhradené rozpočtové zdroje na kapitálové výdavky, takže sa asi tohto roku oprava nezrealizuje.

5. zasadnutie AS FRI ŽU zo dňa 23. 6. 2014
 Schválenie dokumentu „Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2013“.
Pán dekan Kršák uviedol dokument. Pripomienka zaznela len od p. Bachratého, ktorú vysvetlili v diskusii
p. Matiaško a p. Rešetková.
Dokument bol jednohlasne schválený.
 Schválenie dokumentu „Rozpočet fakulty na rok 2014“.
Pán dekan uviedol dokument. V diskusii na otázky p. Kucharčíkovej, p. Bachratého, p. Dubovca, p.
Kovalíka reagovali p. dekan, p. Matiaško a p. tajomníčka Rešetková.
Na žiadosť p. Bachratého poskytne pani tajomníčka senátorom detaily o rozdelení položky na odmeny
zamestnancom na časti dané zákonom a časť, ktorú rozdeľuje vedúci katedry.
Dokument bol jednohlasne schválený.
 Prerokovanie zlúčenia Katedry matematických metód s Katedrou dopravných sietí.
Pán dekan predstavil svoj návrh. V diskusii k procesu zlučovania vystúpili p. Palúch, p. Adamko,
p. Gábrišová, p. Bachratý, p. Matiaško a p. Žarnay. Okrem iného pán dekan prisľúbil, že do roka podá
senátu informáciu o tom, či zlúčenie katedier prinieslo očakávaný efekt.
Senát súhlasil s návrhom p. dekana - v hlasovaní bolo 13 členov za návrh a 2 sa zdržali hlasovania.
 Prerokovanie názvu zlúčenej katedry na Katedru matematických metód a operačnej analýzy.
Pán dekan predstavil návrh zmeny názvu katedry. V diskusii vystúpil p. Kovalík.
Senát súhlasil s návrhom p. dekana jednohlasne.
 Schválenie dokumentu „Organizačná štruktúra FRI“.
Pán dekan predstavil schému organizačnej štruktúry FRI. Z diskusie vyplynul návrh na zmenu názvu
Referátu pre projekty, zahraničné vzťahy a vzťahy s priemyslom na Referát pre projekty a vonkajšie vzťahy.
Okrem iného navrhol pán Juríček zverejniť schválenú schému štruktúry na webovú stránku fakulty aj
s menami zodpovedných pracovníkov v jednotlivých zložkách, čo bolo plénom prijaté. Jeho ďalší návrh
o doplnení všetkých aktuálne existujúcich centier excelencie do štruktúry nebol akceptovaný.
Pozmenený dokument bol schválený jednohlasne.

 Schválenie dokumentu „Funkčné miesta FRI“.
Pán dekan vysvetlil zmeny v dokumente, ktorý bol po krátkej diskusii k mechanizmu tvorby dokumentu
schválený jednohlasne.


Schválenie podmienok prijatia a formy prijímacieho konania na jednotlivé stupne výučby pre
akademický rok 2015/2016.
Pán prodekan pre vzdelávanie Lendel predstavil leták s podmienkami prijatia uchádzačov na FRI a s opisom
formy prijímacieho konania. V bohatej diskusii zaznelo viacero pripomienok k obsahu dokumentu,
podmienkam a priebehu prijímacích skúšok.
Výhrady boli najmä k novo zaradenému bodu e) v podmienkach prijatia bez prijímacích skúšok: Na
študijný program manažment aj absolventi gymnázií a obchodných akadémií, ktorých aritmetický priemer
za predposledný ročník štúdia (nie maturitný ročník) nepresahuje 1,50. Senát požiadal vedenie fakulty, aby
bol po najbližších prijímacích skúškach prínos tohto bodu vyhodnotený.
Tak isto vedenie fakulty doplní k informáciám o študijných programoch aj profilové predmety.
Upravený dokument bol schválený počtom hlasov 14, pričom 1 člen sa zdržal hlasovania.
 Schválenie zmien v dokumente „Disciplinárny poriadok“.
Pán prodekan pre vzdelávanie predstavil zmeny v dokumente, týkajúce sa formy vytvárania disciplinárnej
komisie a dĺžky trvania mandátu jej členov z radov zamestnancov a študentov. Po krátkej diskusii a úprave
bol dokument schválený jednohlasne.
 Voľba predsedu AS FRI.
Pán predseda senátu Grondžák vysvetlil, že sa vzdáva funkcie predsedu AS FRI od 1.7.2014 z dôvodu
prijatia pozície vedúceho katedry informatiky. Navrhnutými kandidátmi na uvoľnené miesto predsedu boli
Štefan Kovalík, Norbert Adamko a Juraj Dubovec, z ktorých iba prvý menovaný kandidatúru prijal.
V následnom tajnom hlasovaní bol Štefan Kovalík zvolený novým predsedom AS FRI pre zostávajúce
funkčné obdobie do marca 2015 počtom hlasov 13 za, 1 proti a 1 neplatným.
 Voľba tajomníka AS FRI.
Pán tajomník senátu Žarnay vysvetlil, že sa vzdáva funkcie tajomníka i členstva v AS FRI z dôvodu
zníženia pracovného úväzku na FRI. Na uvoľnené miesto boli postupne navrhnutí Lýdia Gábrišová, Hynek
Bachratý a Karol Grondžák, z ktorých iba prvá menovaná kandidatúru prijala.
V tajnom hlasovaní jej vyjadril senát podporu 15 hlasmi z 15 prítomných. Lýdia Gábrišová je novou
tajomníčkou AS FRI pre zostávajúce funkčné obdobie.
 Rôzne:
Pán Juríček sa opýtal na výsledky prijímacích skúšok. Pán prodekan Lendel poskytol údaje ústne. V diskusii
pán dekan upozornil na fakt, že 24% z prihlásených študentov vôbec neprišlo na prijímacie skúšky.
Možným vysvetlením je nedostatočná dostupnosť Žiliny z niektorých regiónov, čo je možné overiť
podrobnejšou analýzou.
Ďalej p. Bachratý upozornil na výrazne vyššie percento študentov, ktorí sa nedostavili, spomedzi študentov
vopred prijatých na základe výsledkov maturít. Pán dekan napokon navrhol posunúť na budúci rok termín
konania prijímacích skúšok o 2 hodiny neskôr, aby sa uchádzačom z väčšej diaľky zjednodušil prístup.
Pán Palúch reagoval na skončenú kampaň o hodnotení predmetov študentami konštatovaním, že systém
hodnotenia v AIVS nie je pre študentov vhodným a cudzie portály sú u nich populárnejšie. Na to sa
vyjasnilo, že p. Palúch myslel ešte na starý dotazník a nie nový, ktorý bol aj z iniciatívy AS FRI pod
vedením p. Bachratého v AIVS v priebehu mája a júna vytvorený a pilotne otestovaný hodnotením
predmetov na našej fakulte. Následne prebehla krátka diskusia o výsledkoch hodnotenia, v ktorej pán dekan
reagoval, že treba celý proces hodnotenia ešte hlbšie zanalyzovať. Pán prodekan Lendel uviedol, že vďaka
kampani sa vyzbieralo 1076 odpovedí (hodnotení rôznych predmetov študentami).
Pán Palúch navrhol zavedenie bug-trackingového systému (s. na evidovanie chýb a ich riešenia) na riešenie
prevádzkovo-administratívnych podnetov. Pán dekan reagoval, že na fakulte je už niekoľko systémov
odskúšaných (napr. Mantis, navrhnutý p. Adamkom) a že vedenie fakulty zváži zavedenie takého systému.

Pán Palúch navrhol usporiadanie seminára o používaní úložiska na serveri Pandora. Pán dekan reagoval,
že školenie sa plánuje už dlhšie, akurát doteraz nebol priestor kvôli komplexnej akreditácii, ktorá zároveň
preverila možnosti používania systému širšou skupinou kolegov.
Pán Palúch navrhol systematizovať a materiálne zabezpečiť opakovane použiteľné operatívne navigačné
prvky pri konaní podujatí v priestoroch FRI. Pán dekan reagoval, že už sa uvažuje o obstaraní infraštruktúry
pre prezentáciu projektov (panelstory) a že to možno rozšíriť aj na konanie iných podujatí. Pán Bachratý
upozornil, aby bola navrhnutá infraštruktúra tak, aby pri vytváraní obsahu panelov pri podujatiach bol
ponechaný priestor na kreativitu.
Pán Dubovec upozornil, že borovice pred budovou zakrývajú názov fakulty. Vedenie fakulty sa pokúsi
navrhnúť riešenie.
Pán Bachratý navrhol pre budúce prijímacie konanie usporiadať skupinky aktívnych študentov FRI, ktorí
pomôžu s navigáciou uchádzačov na miesta konania skúšky. K tomu navrhla p. Gábrišová, aby sa do
materiálov, zasielaných uchádzačom, zvýraznilo, že miestnosť prijímacej skúšky nie je v budove fakulty.
Pán Bachratý pripomenul obnovené problémy s verejným obstarávaním a apeloval, aby vedenie fakulty
preverilo na úrovni univerzity možnosti zmien.
Pán Bachratý sa opýtal, prečo sú 4 naši doktorandi umiestnení do budovy NS. Z diskusie vyplynulo, že ide
o externých doktorandov zamestnaných v Univerzitnom vedeckom parku, resp. Výskumnom centre a ich
zamestnávatelia im určili uvedené priestory ako pracovisko.
Pán Márton sa opýtal, či sa chystá zmena čipových kariet u zamestnancov. Pán dekan odpovedal, že sa
budú meniť na jeseň 2014.
Pán Žarnay navrhol dokúpiť do vybavenia zasadacej miestnosti dekanátu džbány alebo filtračné kanvice
na vodu.

6. zasadnutie AS FRI ŽU zo dňa 12. 12. 2014
 Schválenie zmeny organizačnej štruktúry FRI.
Pán dekan Kršák vysvetlil dôvody zmeny organizačnej štruktúry FRI, ktorá bola schválená AS dňa
23.6.2014. Súvisí s prechodom detašovaných pracovísk pod správu rektorátu ŽUŽ. Akademickému senátu
FRI ŽUŽ bol predložený návrh na zrušenie 11 pracovných miest na Ubytovacom zariadení Ružomberok
a zrušenie tohto pracoviska pod správou Fakulty riadenia a informatiky. Všetky pracovné miesta
prechádzajú pod správu Ubytovacieho zariadenia Veľký Diel. Zároveň bol predložený návrh na zrušenie
týchto 11pracovných pozícii na Detašovanom pracovisku Prievidza v nasledovnej štruktúre:
referent – technický pracovník
odborný referent pre ekonomiku
administratívny pracovník – správa majetku
odborný referent
vrátnik
upratovačka
údržbár
z toho päť pracovných pozícii prechádza pod správu odboru hospodárskej správy:
správca budov – 1 zamestnanec
prevádzkový zamestnanec údržby – 1 zamestnanec
upratovačka – 1 zamestnanec
vrátnik – 2 zamestnanci.
AS návrh na zmeny organizačnej štruktúry fakulty schválil jednohlasne.
 Schválenie zmeny v študijnom poriadku doktorandského štúdia.
Pán prodekan Lendel vysvetlil dôvody zmeny v študijnom poriadku doktorandského štúdia. AS zmeny
schválil jednohlasne.
 Schvaľovanie dokumentu Informácie o možnostiach štúdia -akademický rok 2015 -2016.
Pán prodekan Lendel popísal predkladaný dokument v zmysle zmien oproti akademickému roku 20142015. Týkali sa spojenia katedier KMM a KDS a vzniku novej katedry KMMOA, zrušenia možnosti
prihlásiť sa na štúdium do 1.ročníka Bc. štúdia v Prievidzi a úpravy kalendára na rok 2016. V dokumente

budú zohľadnené pripomienky formálneho charakteru. Bolo upozornené na maximálny vek garantov, t. j.
65 rokov. Pán dekan Kršák vysvetlil, že garanti a organizácia štúdia zostávajú v platnosti do novej
akreditácie bez zmeny. AS dokument schválil jednohlasne.
 Príprava volieb do zamestnaneckej časti AS FRI.
Pán Kovalík predstavil návrh harmonogramu volieb nasledovne:
7.1.-15.2.2015 – členovia akademickej obce podávajú návrhy kandidátov do AS členom volebnej komisie
16.2.-20.2.2015 – volebná komisia overí súhlas kandidátov a splnenie podmienok kandidatúry
20.2.2015 – volebná komisia zverejní zoznam kandidátov do AS
25.2.-26.2.2015 – VOĽBY do AS FRI
27.2.2015 – vyhlásenie výsledkov volieb
30.3.2015 – prvé zasadnutie novozvoleného AS (začiatok funkčného obdobia členov zamestnaneckej časti
AS FRI).
Zloženie volebnej komisie upravuje §2 ods.4 Zásady volieb do AS nasledovne:
členom sa stáva tajomník AS a personálny referent dekanátu FRI. Ostatní členovia boli určení pre jednotlivé
pracoviská FRI podľa návrhov členov AS. Počtom hlasov 18, pričom 1 člen sa zdržal hlasovania bola
volebná komisia schválená v zložení:
1. Lýdia Gábrišová – tajomníčka AS, zároveň za KMMOA
2. Zuzana Dubničková – personálna referentka FRI, zároveň za vedenie FRI
3. Penka Martincová za KI
4. Peter Palúch za KIS
5. Zuzana Staníková za KMME
6. Martina Blašková za KMNT
7. Hynek Bachratý za KST
8. Jozef Juríček za KTK
9. Iveta Nedeljaková za ostatné pracoviská.
AS odporučil zvolať 1. zasadnutie volebnej komisie pred voľbami na návrh pána Juríčka dňa 17.12.2014.
 Rôzne:
Pani Kucharčíková (členka Rady vysokých škôl) informovala o priebehu posledných zasadnutí, kde väčšina
vyjadrila nespokojnosť s delením dotácií, starou metodikou, zlou komunikáciou s MŠ SR.
Pán Bachratý apeloval na reguláciu teplôt v kanceláriách budovy A a B FRI, pretože budova A je
„preteplená“ a B práve naopak. Pani tajomníčka Rešetková o danom stave vie, vyjadrila sa solidárne
k zamestnancom budovy B a tiež, že situácia nie je momentálne technicky riešiteľná.
Pani Kucharčíková apelovala na parkovacie miesta pred FRI – ich nedostatok pre zamestnancov, hlavne
pre tých mimo ZA. Pán dekan Kršák a pani tajomníčka Rešetková sa pokúsia riešiť problém dohodou
s VÚD, kde by bola možnosť rozšírenia parkovacích miest v nepoužívanom priestore pod FRI.
Pán Bachratý apeloval na problém s chodníkom medzi FRI a rektorátom (zimná údržba). Pani tajomníčka
Rešetková potvrdila, že problém nie je možné riešiť vzhľadom na to, že pozemok nepatrí ŽUŽ.
V Žiline 9.4.2015

Zapísal: Mgr. Lýdia Gábrišová, PhD.
Tajomník AS FRI UNIZA

Schválil: doc. Ing. Norbert Adamko, PhD.
Predseda AS FRI UNIZA

