
Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI ŽU 
zo dňa 17. 10. 2012

Prítomní  členovia: Adamko,  Cibuľa,  Dubovec,  Gábrišová,  Grondžák,  Juríček,  Kovalík,  Kršák, 
Kucharčíková, Márton, Ševčík, Žarnay
Neprítomní členovia: Bachratý, Blašková, Ďurec, Getler, Kordiak, Krupka, Palúch, Šajna
Hostia: Lehota, Matiaško, Stankovianska, Zábovský

Program rokovania:
1. Schválenie nových členov vedeckej rady Fakulty riadenia a informatiky
2. Schválenie dokumentu "Študijný poriadok doktorandského štúdia FRI ŽU"
3. Rôzne

1. Schválenie nových členov vedeckej rady Fakulty riadenia a informatiky
Pán dekan zdôvodnil  návrh nových členov vedeckej  rady (VR) potrebou dodržať  pomer interných a 
externých členov VR po zmene zamestnaneckého pomeru doterajšieho člena VR doc. Jamricha.
V tajnom hlasovaní získali kandidáti doc. Peško a doc. Zábovský plný počet 12 hlasov, doc. Grondžák 
dostal 11 hlasov, pričom 1 člen senátu sa hlasovania zdržal.

2. Schválenie dokumentu "Študijný poriadok doktorandského štúdia FRI ŽU"
Pán dekan predložil návrh zmien v materiáli od p. prodekanky Drozdovej, ktoré vyplývajú z pripomienok 
akademickej  obce.  V  diskusii,  boli  niektoré  formulácie  ešte  upravené  a  materiál  bol  jednohlasne 
schválený. Okrem iného na otázku p. Gábrišovej reagoval pán dekan, že študijný poriadok platí rovnako 
pre externých ako aj pre interných doktorandov.

3. Rôzne
• Pán Grondžák informoval  o pláne usporiadania  doplňujúcich volieb do študentskej  časti  AS FRI. 

Predseda študentskej časti AS, p. Cibuľa, informácie doplnil.
• Pani Kucharčíková sa opýtala študentov na organizáciu plesu FRI. Pán Cibuľa senátorov oboznámil s 

podrobnosťami organizácie.
• Pán  Márton  mal  otázku  ohľadom vyhlášky  dekana  č.  3/2012  o zásadach  edičnej  činnosti.  Touto 

vyhláškou  bol  stanovený  počet  autorských  výtlačkov  na  2.  Predtým autor  dostal  10  kusov.  Pán 
Márton sa spýtal,  či je možné zvýšiť počet autorských výtlačkov zo súčasného počtu 2 na vyššiu 
hodnotu. Pán dekan odpovedal, že možno podať návrh na zmenu a vedenie fakulty ho posúdi. Návrhy 
sa posielajú vedeniu fakulty.

• Pán Grondžák navrhol zriadenie e-mailovej schránky na zber podnetov pre AS FRI. Po diskusii sa 
dohodlo, že bude za týmto účelom vytvorená schránka na adrese senat@fri.uniza.sk, ku ktorej budú 
mať prístup všetci členovia AS FRI. Táto adresa spolu s adresami jednotlivých členov AS FRI bude 
zverejnená na webovej stránke FRI. Okrem toho bude zriadená schránka pre posielanie pripomienok 
vedeniu fakulty, ktorá bude dostupná aj predsedovi a tajomníkovi AS FRI. V diskusii tiež zaznela 
výzva nepodávať  závažné interné informácie  týkajúce  sa AS FRI (zmena účasti  na zasadnutiach, 
návrhy a pod.) iba ústne, ale zasielať ich v prvom rade elektronicky na adresu predsedu, tajomníka 
alebo na zriadený interný diskusný zoznam pre AS FRI.

V Žiline 22. 10. 2012 Zapísal: M. Žarnay
Schválil: K. Grondžák
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