Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI UNIZA
zo dňa 14. 05. 2019
Prítomní členovia: Adamko, Bachratá, Bachratý, Dubovec, Chovancová, Mulík, Olešnaníková,
Pančíková, Přikrylová, Rebro, Ševčík, Šotek, Tarábek, Uramová, Varga, Václavková
Neprítomní členovia: Majer, Jánošíková, Rechtorík, Segeč, Urgasová
Hostia: Kršák, Koháni, Rešetková
Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.

Predloženie výročnej správy o činnosti AS FRI za rok 2018.
Prerokovanie materiálu „Správa o hospodárení FRI UNIZA za rok 2018“.
Prerokovanie materiálu „Návrh rozpočtu FRI UNIZA na rok 2019“.
Prerokovanie zmien v organizačnej štruktúre FRI UNIZA.
Rôzne.

Zasadnutie AS otvoril predseda AS privítal členov a konštatoval, že senát je uznášaniaschopný.
Predseda predložil program rokovania na schválenie. Prítomní členovia hlasovali aklamačne.
Výsledky hlasovania: za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 (neprítomný: p. Rebro, p. Šotek, p. Václavková).
1. Predloženie výročnej správy o činnosti AS FRI za rok 2018.
P. dekan predložil správu o činnosti AS.
Členovia AS nemali pripomienky a aklamačne hlasovali o jej schválení.
Výsledky hlasovania: za: 13; proti: 0; zdržal sa: 0; (neprítomný: p. Rebro, p. Šotek, p. Václavková).
Uznesenie č. 108: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 14. mája 2019 schválil predloženú
výročnú správu o činnosti AS FRI za rok 2018.
2. Prerokovanie materiálu „Správa o hospodárení FRI UNIZA za rok 2018“.
P. dekan a p. tajomníčka Rešetková predložili správu o hospodárení FRI UNIZA.
Po zapracovaní formálnych pripomienok do správy (tab. 3) o nej členovia AS FRI hlasovali aklamačne.
Výsledky hlasovania: za: 13; proti: 0; zdržal sa: 0; (neprítomný: p. Rebro, p. Šotek, p. Václavková).
Uznesenie č. 109: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 14. mája 2019 schválil predloženú správu
hospodárení FRI UNIZA za rok 2018.
3. Prerokovanie materiálu „Návrh rozpočtu FRI UNIZA na rok 2019“.
P. dekan preložil senátu návrh rozpočtu. P. tajomníčka Rešetková zdôvodnila jednotlivé položky.
Na úvod p. dekan vysvetlil že je potrebné zvýšiť publikačný výkon fakulty, čo sa výrazne odráža na
rozpočte. Vysvetlil aj potrebu publikovať v časopisoch zaradených do vhodných kvartilov. Ďalej pán dekan
a pani tajomníčka uviedli, že pridelený rozpočet je značne nižší oproti minulému roku, čo sa odrazí v tom,
že fakulta siahne na rezervu a zastaví niektoré plánované rekonštrukcie. Ako systémové opatrenie je okrem
iného potrebné zvýšiť počet končiacich bakalárov voči končiacim inžinierom, taktiež je potrebné zvýšiť
kariérny rast zamestnancov.
V diskusií sa pýtal p. Dubovec, či dôjde vzhľadom na zníženie rozpočtu k personálnym zmenám alebo
zníženiu finančného ohodnotenia zamestnancov. P. dekan sa vydaril, že vedenie neráta s prepúšťaním
zamestnancov ale môže v budúcnosti siahnuť na osobné príplatky zamestnancov. Ďalšia diskusia sa týkala
významu predmetov ako je napr. praktikum z matematiky a štatistík študentov v jednotlivých predmetoch.

Členovia AS nemali ďalšie pripomienky a o schválení hlasovali aklamačne.
Výsledky hlasovania: za: 15 ; proti: 0; zdržal sa: 1.
Uznesenie č. 110: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 14. mája 2019 schválil „Návrh rozpočtu
FRI UNIZA na rok 2019“.
4. Prerokovanie zmien v organizačnej štruktúre FRI UNIZA.
P. dekan zdôvodnil návrh na zmenu v organizačnej štruktúre FRI UNIZA.
Členovia AS nemali v diskusii pripomienky a aklamačne hlasovali o ich schválení.
Výsledky hlasovania: za: 16; proti: 0; zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 111: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 14. mája 2019 schválil zmeny
v organizačnej štruktúre FRI UNIZA s účinnosťou od 15. 5. 2019.
5. Rôzne.
P. Chovancová podala informácie z valného zhromaždenia ŠRVŠ, ktoré sa konalo dňa 2.5.2019 v Banskej
Bystrici a poskytla odkaz na video záznamy z tohto zasadnutia.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1R2OfT2iuqGr1tarpdrOGLP7z3FG24EV
P. Dubovec sa pýtal na možnosť inovácie plagátu na fasáde FRI. P. dekan odpovedal, že je v pláne
obmieňať plagát každý rok.
P. Uramová sa pýtala na kompetencie vyučujúceho v procese uznávania predmetov opakujúcim študentom.
P. dekan odpovedal, že základné pravidlá stanovuje študijný poriadok a nad ich rámec má vyučujúci právo
rozhodnúť sa pri každom študentovi individuálne.
P. Bachratý sa zaujímal o výsledok petície ohľadom stravovacieho zariadenia UNIZA. P. dekan informoval,
že táto téma bola diskutovaná na kolégiu rektora a mnohí zamestnanci nie sú spokojní s momentálnym
fungovaním.
P. Rebro informoval, že na niektorých manažérskych predmetoch je znalosť anglického jazyka nutná
vzhľadom na obsah predmetu (Cisco, prípadové štúdie) a zaujímal sa o možnosť doplnenia tejto skutočnosti
do informačných listov. P. dekan sa vyjadril, že je to v kompetencii garanta a situáciu preverí.

AS sa následne venoval kontrole plnenia úloh z predošlých zasadnutí AS. Splnené boli úlohy uvedené
v tabuľke:
Úlohy:
Splnené úlohy

Zodpovedný

Zistiť možnosti inštalácie automatu na chladené jedlo
v priestoroch FRI.

p. tajomníčka
Rešetková

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

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

Preveriť možnosť prihlásenia sa na nový inžiniersky študijný
program „Biomedicínska informatika“ končiacim bakalárom
ešte v septembri 2019

p. prodekan Lendel

ďalšie zasadnutie
AS FRI UNIZA

Preveriť možnosť pridania anglického jazyka do požiadaviek
v informačných listoch predmetov Manažérske informačné
systémy, Medzinárodný manažment a marketing

p. dekan Kršák

ďalšie zasadnutie
AS FRI UNIZA

V Žiline 14. 5. 2019

Zapísal: V. Olešnaníková
Schválil: N. Adamko

