Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI UNIZA
zo dňa 29. 03. 2019
Prítomní členovia: Adamko, Bachratá, Bachratý, Dubovec, Chovancová, Majer, Mulík, Olešnaníková,
Pančíková, Přikrylová, Segeč, Ševčík, Šotek, Uramová, Varga, Václavková
Neprítomní členovia: Jánošíková, Rebro, Rechtorík, Tarábek, Urgasová,
Hostia: Kršák, Lendel, Koháni, Gábrišová, Klimo, Miček
Prvé zasadnutie AS v novom funkčnom období členov zamestnaneckej časti od 29.3.2019 otvoril p.
Adamko ako predseda AS v predchádzajúcom funkčnom období a konštatoval, že na zasadnutí je
prítomných 16 členov AS, a teda AS je uznášaniaschopný.
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 za predsedu AS FRI UNIZA zvolený p.
Adamko.
Výsledky hlasovania: za: 15; proti: 0; zdržal sa: 1 (hlasovanie odobrili p. Šotek a p. Mulík).
Novozvolený predseda predložil na schválenie program ďalšieho rokovania. Prítomní členovia hlasovali
aklamačne.
Výsledky hlasovania: za: 16; proti: 0; zdržal sa: 0.
Program rokovania:
1. Voľba tajomníka AS FRI UNIZA a zástupcu RVŠ za FRI UNIZA.
2. Schválenie nových voliteľných predmetov:
 Vývoj aplikácií v Unity3D
 Športový koučing
3. Prerokovanie návrhu nového bakalárskeho študijného programu „Informačné a sieťové
technológie“.
4. Prerokovanie materiálu „Výročná správa o činnosti za rok 2018“.
5. Rôzne.
1. Voľba tajomníka AS FRI UNIZA. Voľba zástupcu v RVŠ za FRI UNIZA.
Predseda AS vyzval prítomných členov, aby navrhli kandidátov na tajomníka AS FRI UNIZA. Ako
kandidát bola navrhnutá p. Olešnaníková, ktorá kandidatúru prijala. Ďalší kandidáti neboli navrhnutí.
Členovia AS nemali pripomienky a za predložený návrh hlasovali tajne.
Výsledky hlasovania: za: 15; proti: 0; zdržal sa: 1 (hlasovanie odobrili p. Šotek a p. Mulík).
Predseda senátu vyzval prítomných členov, aby navrhli kandidátov na zástupcu AS FRI UNIZA v RVŠ.
Ako kandidát bol navrhnutý p. Bachratý, ktorý kandidatúru prijal vzhľadom na jeho predchádzajúce
skúsenosti s vykonávaním tejto funkcie. Ďalší kandidáti neboli navrhnutí.
Členovia AS nemali pripomienky a za predložený návrh hlasovali tajne.
Výsledky hlasovania: za: 14; proti: 0; zdržal sa: 1; neplatný: 1 (hlasovanie odobrili p. Šotek a p. Mulík).
2. 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.
 5BS126 - Vývoj aplikácií v Unity3D
Predmet zavádza KTK s vyučujúcim p. Čechovičom.
P. prodekan Lendel informoval, že pripomienky týkajúce sa doplnenia literatúry, úpravy informačného
listu a zaradenia predmetu do 6. semestra, ktoré boli prednesené na predošlom zasadnutí AS boli
zapracované a p. Čechovič s nimi súhlasí.

P. Adamko informoval AS, že komunikoval s p. Tarábkom, ktorý súhlasí so zmenami v predloženom
návrhu, ktoré inicioval na predošlom zasadnutí AS.
P. Bachratý navrhol, aby p. Čechovič oboznámil študentov na prednáškach aj s inými alternatívami
v oblasti vývoja a návrhu 3D aplikácií.
P. Segeč navrhol, aby sa celý predmet venoval platforme Unity3D a v prípade potreby sa vytvoril ďalší
voliteľný predmet.
P. prodekan Lendel sa podujal p. Čechovičovi navrhnúť, aby v rámci jednej prednášky, predstavil
okrajovo aj iné alternatívy k danej platforme.
Členovia AS o schválenií predmetu hlasovali aklamačne.
Výsledky hlasovania: za: 16; proti: 0; zdržal sa: 0
Uznesenie č. 103: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 29. marca 2019 schválil nový voliteľný
predmet Vývoj aplikácií v Unity3D.
 BM135 – Športový kaučing
Predmet zavádza KMNT s vyučujúcim p. Varmusom.
P. prodekan Lendel uviedol, že predmet je určený pre poslucháčov, ktorí sa plánujú v budúcnosti
zaoberať športom a na KMNT sa buduje vetva športového manažmentu. Predmet je žiadaný aj zo strany
študentov.
P. Bachratý upozornil na chýbajúcu informáciu ohľadom rozloženia jednotlivých aktivít v rámci
predmetu (kaučovací rozhovor, kaučovacie otázky).
Členovia AS o schválení predmetu hlasovali aklamačne.
Výsledky hlasovania: za: 14; proti: 0; zdržal sa: 2
Uznesenie č. 104: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 29. marca 2019 schválil nový voliteľný
predmet Športový koučing.
3. 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 (KIS). Diskusia k predloženému
študijnému programu bola pokračovaním rozpravy z predošlého zasadnutia senátu a týkala sa:
- potreby vzniku programu so zameraním hlavne na „Internet vecí“ a požiadaviek praxe,
- možnosti pokračovania na inžinierskom štúdiu s ohľadom na rozsah vyučovania matematiky
(hlavne otázka spojitej funkcionálnej analýzy),
- možnej zmeny programovacieho jazyka vo výučbe informatiky.
Na základe výzvy z predošlého zasadnutia AS: „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.“ sa garant študijného programu p. Ševčík vyjadril
k doručeným pripomienkam.
Vzhľadom na potreby nového študijného programu vyučovať predmet „Úvod do operačných
systémov“ v letnom semestri predseda senátu vyzval na hlasovanie o presune predmetu „Úvod do
operačných systémov“ zo zimného do letného semestra.
Členovia AS hlasovali aklamačne.
Výsledky hlasovania: za: 16; proti: 0; zdržal sa: 0
Uznesenie č. 105: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 29. marca 2019 presunul predmet „Úvod
do operačných systémov“ zo zimného semestra do letného.
Predseda senátu dal hlasovať o schválení bakalárskeho študijného programu „Informačné a sieťové
technológie.“
Členovia AS hlasovali aklamačne.
Výsledky hlasovania: za: 15; proti: 0; zdržal sa: 1

Uznesenie č. 106: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 29. marca 2019 schválil nový bakalársky
študijný program „Informačné a sieťové technológie“.
4. Prerokovanie materiálu „Výročná správa o činnosti za rok 2018“.
P. dekan podrobne a prehľadne predložil analýzu činnosti fakulty vo vzdelávacej a výskumnej oblasti, aj
porovnaním s predchádzajúcimi rokmi.
Z ostatných činností vybral tie významné:
- očakávaný nárast študentov aj vďaka dvom novým schváleným študijným programom (Informatika
a riadenie, Informačné a sieťové technológie),
- úspešné akcie fakulty,
- p. dekan apeloval na zvýšenie počtu kvalitných publikačných výstupov,
- p. dekan vysvetlil stratégiu prijímacieho konania nových študentov.
V diskusii sa p. Dubovec vyjadril, že by bolo vhodné vytvoriť dokument, ktorý by bol obdobou výročnej
správy a mohol by sa používať na marketingové účely s čím p. dekan súhlasil.
Po zapracovaní formálnych pripomienok, členovia AS aklamačne hlasovali o schválení predloženej správy.
Výsledky hlasovania: za: 13; proti: 0; zdržal sa: 0 (neprítomní p. Bachratá, p. Majer, p. Pančíková).
Uznesenie č. 107: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 20. marca 2019 schválila Výročnú správu
o činnosti za rok 2018 s pripomienkami.
5. Rôzne.
P. Šotek informoval AS o obsahu rokovania na poslednom konvente Študentskej rady vysokých škôl.
P. Šotek informoval, že Rada ubytovaných študentov sa sťažovala na požiadavku rektorátu, ktorý bude
v termíne 25.5. – 28.5.2020 organizovať univerziádu. Študenti z blokov Veľký diel E a F sa majú na túto
dobu vysťahovať kvôli ubytovaniu účastníkov univerziády. Študenti nesúhlasia a apelujú na AS, aby sa táto
situácia vyriešila k spokojnosti oboch strán.
P. Šotek ďalej tlmočil nespokojnosť študentov so systémom plateného parkovania na internátoch Veľký
diel a na parkoviskách pri rektoráte. Študenti by chceli využívať bezplatne parkovisko pri rektoráte, ak si
zaplatia mesačné parkovanie na internátoch.
P. Šotek požiadal vedenie fakulty o zabezpečenie doplnkového stravovania pre študentov, ktorí si
neobjednávajú obed v jedálni FRI. Navrhol inštaláciu automatu na chladené jedlo.
P. Bachratá sa opýtala ako sa má vykazovať práca pri vyžiadaných recenziách projektov. P. dekan uviedol,
že je možné pripomienkovať tabuľku hodnotenia zamestnanca.
AS sa následne venoval kontrole plnenia úloh z predošlých zasadnutí AS. Splnené boli úlohy uvedené
v tabuľke:
Úlohy:
Splnené úlohy

Zodpovedný

Zistiť nutnosť overených kópií diplomov pre prihlasovanie na p. prodekan Koháni
PhD. štúdium.
Zverejnenie podrobných informácií k používaniu loga
UNIZA.

p. tajomníčka
Rešetková

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

Aktuálne úlohy

Zodpovedný

Termín

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

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

p. dekan Kršák

ďalšie zasadnutie
AS FRI UNIZA

Zistiť možnosti inštalácie automatu na chladené jedlo
v priestoroch FRI.

p. tajomníčka
Rešetková

ďalšie zasadnutie
AS FRI UNIZA

Preveriť možnosť zmeny názvu položky „Jazyk, ktorého
znalosť je potrebná na absolvovanie
predmetu“ v informačnom liste predmetu.

p. prodekan Lendel

ďalšie zasadnutie
AS FRI UNIZA

V Žiline 29. 3. 2019

Zapísal: V. Olešnaníková
Schválil: N. Adamko

