
Zápis zo zasadnutia   Akademického senátu FRI ŽU zo dňa 29.3.2011  

Na zasadnutí bolo prítomných 21 členov AS FRI ŽU podľa prezenčnej listiny.
Na začiatku rokovania prítomných  privítal  úradujúci predseda AS FRI ŽU p. Kovalík a senát schválil 
program rokovania  - hlasovanie (za / proti / zdržal sa): 21 / 0 / 0.

Program rokovania:
1. Voľba predstaviteľov senátu v novom funkčnom období od 29.3.2011 do 28.3.2015 – predsedu 

AS, tajomníka AS a zástupcu AS v RVŠ SR.
2. Rôzne

1. Voľba predstaviteľov AS FRI ŽU. 

Členovia AS navrhli za kandidátov na predsedu AS FRI ŽU členov senátu p. Kovalíka, p. Grondžáka 
a p. Dubovca. P. Kovalík a p. Dubovec kandidatúru odmietli. V tajných voľbách hlasovali členovia senátu 
o kandidátovi na predsedu AS p. Grondžákovi. Väčšinou hlasov senátorov bol p. Grondžák zvolený na 
predsedu AS FRI ŽU na nasledovné funkčné obdobie (hlasovanie: 18 / 1 / 2).

Novozvolený predseda AS p.  Grondžák požiadal  p.  Kovalíka,  aby naďalej  viedol  toto zasadnutie 
senátu.

Za kandidátov do funkcie tajomníka AS FRI ŽU navrhli  členovia AS p. Gábrišovú a p. Žarnaya. 
V tajných voľbách získala p. Gábrišová 9 hlasov senátorov a p. Žarnay 12 hlasov senátorov. P. Kovalík 
konštatoval, že väčšinou hlasov senátorov bol do funkcie tajomníka AS FRI ŽU zvolený p. Žarnay.

Za  zástupcu  AS  FRI  ŽU  v RVŠ  SR  navrhli  členovia  AS  p.  Blaškovú,  p.  Kucharčíkovú  a p. 
Bachratého. P. Blašková kandidatúru odmietla.  V tajnej voľbe získala p. Kucharčíková 11 hlasov a p. 
Bachratý 8 hlasov. 2 hlasy boli neplatné. P. Kovalík konštatoval, že väčšinou hlasov senátorov bola za 
zástupkyňu AS FRI ŽU v RVŠ SR zvolená p. Kucharčíková.

2. Rôzne

• P. Žarnay navrhol  využitie  distribučného zoznamu pre komunikáciu  medzi  členmi  AS aj  ďalšími 
členmi akademickej obce FRI. Vytvorenie distribučného zoznamu zabezpečí Ing. Poppe z CIT FRI 
ŽU po dodaní príslušných údajov od p. Žarnaya a p. Kovalíka.

• P. Juríček upozornil na fakt, že po tom, ako VÚD ohradil časť parkoviska pred budovou FRI, zvýšilo 
sa  zásluhou  nevhodného  parkovania  nebezpečenstvo  vzniku  dopravných  kolízií  pri  vychádzaní 
z parkoviska.  P.  dekan objasnil,  ako došlo  k uvedenej  situácii  a uviedol,  že  v súčasnosti  prebieha 
rokovanie medzi predstaviteľmi VÚD a ŽU o vyriešení tohto problému. Prisľúbil,  že sa vhodnými 
opatreniami pokúsi znížiť riziko kolízií dovtedy, kým nedôjde k definitívnemu vyriešeniu problému.

• P.  Márton  sa  informoval  o návšteve  p.  rektorky  ŽU  u predstaviteľov  mesta  Prievidza.  P.  dekan 
informoval, že v rámci tejto návštevy boli  prediskutované niektoré otázky súvisiace s financovaním 
DP FRI v Prievidzi a spolupráca medzi vedením mesta, FRI a celou ŽU.

• Na návrh členov senátu schválil AS FRI ŽU za členov volebnej komisie pre voľby do AS ŽU p. 
Juríčka a p. Ševčíka. Hlasovanie: 21/0/0.

• P. Bachratý poukázal na fakt, že funkčné obdobie členov študentskej časti AS FRI a funkčné obdobie 
členov zamestnaneckej  časti  AS FRI nekončia  v tom istom termíne.  Prípadný rozpor  vyplývajúci 
z tejto skutočnosti a jeho riešenie bude predmetom jednania AS FRI na jeho najbližšom zasadnutí.

• P.  Kovalík  upozornil  na  to,  že  dopĺňanie  členov  senátu,  ktorí  počas  funkčného obdobia  ukončili 
členstvo v senáte, ďalšími kandidátmi s najväčším počtom hlasov získaných vo voľbách, môže byť 
v rozpore  so  Zákonom  o vysokých  školách.  Aj  týmto  problémom  sa  bude  zaoberať  najbližšie 
zasadanie AS FRI ŽU.

V Žiline, 30.3.2011 Zapísal: Š. Kovalík
Kontroloval: M. Žarnay
Schválil: K. Grondžák


