Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI UNIZA
zo dňa 20. 03. 2019
Prítomní členovia: Adamko, Blašková, Dubovec, Endersová, Gábrišová, Chovancová, Jánošíková,
Kucharčíková, Majer, Pančíková, Rebro, Ružbarský, Segeč, Ševčík, Šotek, Varga, Václavková
Neprítomní členovia: Bachratý, Mulík, Rechtorík, Urgasová
Hostia: Kršák, Koháni, Lendel, Klimo, Miček, Olešnaníková, Přikrylová, Tarábek
Program rokovania:
Informácia o priebehu volieb do zamestnaneckej časti AS FRI.
Prerokovanie návrhu na nových členov štátnicových komisií pre 1. a 2. stupeň.
Informovanie o výsledku ostatného disciplinárneho konania.
Schválenie nových voliteľných predmetov:
 Digitálne meny a blockchain
 3D tlač
 Vývoj aplikácií v Unity3D
5. Prerokovanie návrhu nového bakalárskeho študijného programu „Informačné a sieťové
technológie“.
6. Rôzne.
1.
2.
3.
4.

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: 16; proti: 0; zdržal sa: 0 (neprítomný p. Segeč).
1. Informácia o priebehu volieb do zamestnaneckej časti AS FRI.
Predsedníčka volebnej komisie p. Gábrišová podala informáciu o priebehu volieb, ktoré v súlade
s dokumentom „Zásady volieb do AS“ boli právoplatné. Dňa 29.3.2019 zasadne AS FRI v novom
zložení. P. dekan pri príležitosti ukončenia činnosti v AS odovzdal piatim senátorom ďakovné listy, a to
p. Blaškovej, p. Endersovej. p. Gábrišovej, p. Kucharčíkovej a p. Ružbarskému.
2. Prerokovanie návrhu na nových členov štátnicových komisií pre 1. a 2. stupeň.
P. dekan predložil návrh nových členov štátnicových komisií, a to:
 Ing. Martin Holubčík, PhD. - KMNT
 Ing. Marek Moravčík, PhD. - KIS
 Ing. Jakub Hrabovský - KIS
 Ing. Ondrej Kasaj - GlobalLogic
Členovia AS nemali pripomienky a za predložený návrh hlasovali aklamačne.
Výsledky hlasovania: za: 16; proti: 0; zdržal sa: 0 (neprítomný p. Segeč).
Uznesenie č. 100: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 20. marca 2019 schválil nových členov
štátnicových komisií pre 1. a 2. stupeň.
3. Informovanie o výsledku ostatného disciplinárneho konania.
P. prodekan Lendel informoval, že bolo disciplinárne konanie so štyrmi študentami na podnet p. Janecha
z dôvodu plagiátorstva na predmete Informatika 2. Rozhodnutím o disciplinárnom priestupku bolo
podmienečné vylúčenie po dobu štúdia v bakalárskom stupni. Študenti sa voči rozhodnutiu neodvolali.
4. Schválenie nových voliteľných predmetov
P. prodekan Lendel predložil postupne návrhy jednotlivých voliteľných predmetov. Predseda AS otvoril
diskusiu ku každému predmetu a následne dal aklamačne hlasovať o ich schválení.

 5BI165 - Digitálne meny a blockchain
Predmet zavádza KMMOA.
P. Ružbarský mal pripomienku, že v informačnom liste nie je uvedený vyučujúci. P. prodekan doplní
vyučujúceho, ktorým je p. Majer.
P. Adamko vyzval na doplnenie odporúčanej literatúry v slovenskom jazyku. P. Majer to urobí.
Výsledky hlasovania: za: 15; proti: 0; zdržal sa: 1 (neprítomný p. Segeč).
Uznesenie č. 101: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 20. marca 2019 schválil nový voliteľný
predmet Digitálne meny a blockchain.
 5BH123 - 3D tlač
Predmet zavádza KTK s vyučujúcim p. Čechovičom. Členovia AS nemali pripomienky.
Výsledky hlasovania: za: 15; proti: 0; zdržal sa: 1 (neprítomný p. Segeč).
Uznesenie č. 102: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 20. marca 2019 schválil nový voliteľný
predmet 3D tlač.
 5BS126 - Vývoj aplikácií v Unity3D
Predmet zavádza KTK s vyučujúcim p. Čechovičom.
P. Varga apeloval na nezaradenie predmetu do 4. semestra, nakoľko ide o semester, v ktorom je už
teraz veľa predmetov a teda aj veľká záťaž na študentov. Odporúčal by 6. semester. P. Miček
upozornil, že v 6. semestri sa študenti prioritne zaoberajú bakalárskou prácou. P. Segeč vyzval na
komplexné riešenie problému so zhustením záťaže študentov v 3. – 5. semestri bakalárskeho štúdia.
P. Tarábek sa pridal k názoru p. Vargu, že by bolo lepšie zaradiť predmet do 6. semestra vzhľadom na
nároky predmetu.
P. dekan navrhol úpravu informačného listu, kde by bol obsah predmetu delený podľa tém a nie podľa
týždňov.
Diskusia bola ukončená návrhom na prepracovanie predmetu a jeho schválenie následne posunuté na
ďalšie zasadnutie AS.
5. Prerokovanie návrhu nového bakalárskeho študijného programu s pracovným názvom
„Informačné a sieťové technológie“.
P. dekan predložil návrh nového bakalárskeho programu, ktorého garantom je p. Ševčík (KTK) a bol
vypracovaný v spolupráci s p. Mičekom (KTK), p. Segečom a p. Klimom z KIS.
Diskusia k predloženému študijnému programu sa týkala:
 redukcie spojitých funkcií a nástroja na vyšetrovanie ich vlastností pomocou diferenciálneho počtu
a využitie integrálneho počtu,
 úpravy predmetu „Start-up podnikanie“ s možnou zámenou za iný, vhodnejší predmet,
 predpokladaného počtu študentov na uvedený program a zabezpečenia vyučujúcimi,
 zvýšeného počtu študijných programov bakalárskeho štúdia,
 úpravy profilu absolventa v súvislosti s ekonomickými predmetmi a prezentácie v anglickom jazyku.
P. dekan požiadal, aby členovia AS do 25.3.2019 poslali navrhovateľom programu faktické pripomienky
na úpravu. Poznamenal, že eviduje pripomienky, ktoré odzneli počas diskusie a tiež názory vyjadrujúce
súhlas so zavedením nového programu. Po úprave by mohol program ísť na schválenie do vedeckej rady
FRI.
Tiež sa vyjadril, že treba otvoriť diskusiu na možnú úpravu predmetov „Matematika pre informatikov“
a „Úvod do štúdia“ v súvislosti s požiadavkami nového programu bakalárskeho štúdia.
6. Rôzne
P. Dubovec upozornil na kultúru študentov, ktorí sa pohybujú po priestoroch FRI a ani sa nepozdravia.
Tiež ešte pripomenul, že nie prvýkrát apeluje na výrub brezy na parkovisku FRI.
P. Ružbarský sa pýtal, ako reagovať na e-mail, ktorý prišiel niektorým na katedre v pondelok večer 18.3.
s požiadavkou o vypracovanie posudku na grantový projekt, a to do 25.3? Aká je naša povinnosť robiť
posudky pre UNIZU? P. prodekan Koháni odpovedal, že nemáme povinnosť to robiť, môžeme
odmietnuť, ale mali by sme to urobiť aj so zdôvodnením a čím skôr, aby sa mohol vybrať iný oponent.

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 20. 3. 2019

ďalšie zasadnutie
AS FRI UNIZA

Zapísal: L. Gábrišová
Schválil: N. Adamko

