
Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI UNIZA  

zo dňa 31. 1. 2018 
 

Prítomní členovia: Adamko, Bachratý, Blašková, Boteková, Dubovec, Endersová, Gábrišová, Holubčík, 

Chovancová, Majer, Mulík, Pančíková, Rebro, Ružbarský, Segeč, Ševčík, Vajsová, Varga, Václavková 

Neprítomní členovia: Línek, Šotek 

Hostia: Kršák, Lendel, Márton, Rešetková, Zaitseva, Kvaššay 

 

Program rokovania: 

1. Prerokovanie a schvaľovanie nových voliteľných predmetov.  

2. Schvaľovanie navrhovaných zmien v personálnom zložení disciplinárnej komisie.  

3. Schvaľovanie nových členov štátnicových komisií pre 1. a 2. stupeň. 

4. Prerokovanie a schvaľovanie zmien v povinne voliteľnom predmete Marketingové nástroje a 

aplikácie. 

5. Informovanie o príprave potenciálne nového inžinierskeho študijného programu Biomedicínska 

informatika. 

6. Prerokovanie a schvaľovanie zmien vo voliteľnom predmete Teória rozvrhov. 

7. Rôzne. 

Na úvod predseda AS privítal členov na spoločnom rokovaní. Konštatoval, že senát je uznášaniaschopný 

a predložil program rokovania na schválenie. Prítomní členovia hlasovali aklamačne. 

Výsledky hlasovania: za: 19; proti: 0; zdržal sa: 0. 

 

1. Prerokovanie a schvaľovanie nových voliteľných predmetov. 

P. prodekan Lendel v rámci národného projektu IT akadémia predložil návrh nového voliteľného 

predmetu 5UI128 Internet vecí, ktorý zabezpečí doc. Ševčík a návrhy 7 nových voliteľných predmetov 

dodaných IT firmami. Ide o: 

5BI140 Cloudové technológie a manažment  

5BL141 Automatizovaná správa registratúry 

5IH112 Servery a úložiská dát 

5II133 Dátové sklady, Business intelligence a základy analýzy dát 

5II135 Analýza dát a strojové učenie 

5IS113 Process-mining, animácia procesov a vizualizácia 

5IS120 Základy SAP HANA. 

V diskusii k podaným návrhom odzneli niektoré pripomienky, ale ako povedal p. prodekan, keďže ide 

o projekt niekoľkých partnerských fakúlt SR, zásadné úpravy obsahu predmetov nie sú možné. Firmy 

v priebehu mesiacov máj, jún dodajú potrebné materiály a urobia školenia vyučujúcim. Potom bude 

možné zohľadniť pripomienky a požiadavky zo strany vyučujúcich.  

Akceptované boli pripomienky k úprave názvu Process-mining, animácia procesov a vizualizácia na 

Animácia procesov a vizualizácia (Process-mining), ďalej požiadavka na úpravu literatúry a doplnenie 

vyučujúcich navrhovaných predmetov. Následne podľa záujmu študentov o absolvovanie vybratých 

predmetov bude personálne zabezpečená výučba. 

Členovia AS za schválenie nových voliteľných predmetov hlasovali aklamačne. 

Výsledky hlasovania: za: 19; proti: 0; zdržal sa: 0. 

 

Uznesenie č. 54: AS FRI UNIZA prerokoval a schválil návrh nových voliteľných predmetov na 

svojom zasadnutí dňa 31. januára 2018. 

 

2. Schvaľovanie navrhovaných zmien v personálnom zložení disciplinárnej komisie. 

P. prodekan Lendel predložil návrh zloženia disciplinárnej komisie pre študentov v zložení: 

František Mäsiar 

Kristína Poláčková 

Michal Mulík 



Členovia AS nemali pripomienky a za návrh hlasovali tajne v počte 19.  

Výsledky hlasovania: za p. Mäsiara: 19; proti: 0; zdržal sa: 0, za p. Poláčkovú: 19; proti: 0; zdržal sa: 0, 

za p. Mulíka: 18; proti: 1; zdržal sa: 0. 

Sčítanie hlasov odobrili p. Ružbarský, p. Varga.  

 

Uznesenie č. 55: AS FRI UNIZA schválil zloženie disciplinárnej komisie FRI pre študentov na 

svojom zasadnutí dňa 31. januára 2018. 

 

3. Schvaľovanie nových členov štátnicových komisií pre 1. a 2. stupeň. 

Predložil p. prodekan Lendel.  

P. Bachratý upozornil, že AS členov štátnicových komisií prerokováva, ale schvaľuje len vedecká rada 

FRI. P. predseda vyzval členov AS k diskusii o podaných návrhoch. 

P. Varga upozornil, že p. Maceková nie je informatička a mala by byť novou členkou štátnicovej komisie 

pre informatiku. P. dekan v tomto zmysle informoval, že každý navrhnutý člen štátnicovej komisie sa po 

schválení stane reálnym členom, až keď ho do konkrétnej komisie zaradí garant odboru. 

Členovia AS nemali ďalšie pripomienky.  

AS FRI UNIZA zobral na vedomie návrh nových členov štátnicových komisií pre 1. a 2. stupeň na 

svojom zasadnutí dňa 31. januára 2018. 
 

4. Prerokovanie a schvaľovanie zmien v povinne voliteľnom predmete Marketingové nástroje a 

aplikácie. 

P. prodekan predložil návrh zmeny: presun z piateho do šiesteho semestra z dôvodu personálneho 

zabezpečenia výučby. 

P. Ružbarský mal otázku na veľký počet hodín uvedených v informačnom liste predmetu ako „Celková 

prácnosť predmetu: 140 hodín.“ P. Blašková ako garant odboru potvrdila, že to zodpovedá obsahu 

a náročnosti predmetu. 

P. Bachratý mal výhrady voči veľkému množstvu odporúčanej literatúry uvedenej v informačnom liste 

predmetu. Navrhol aspoň jej rozdelenie na odporúčanú a doplňujúcu. P. Blašková upozornila, že 

informačný list predmetu je schválený a rokuje sa o len o presune predmetu medzi semestrami. 

Členovia AS nemali ďalšie pripomienky a o schválení zmien hlasovali aklamačne. 

Výsledky hlasovania: za: 19; proti: 0; zdržal sa: 0. 

 

Uznesenie č. 56: AS FRI UNIZA schválil zmeny v povinne voliteľnom predmete Marketingové 

nástroje a aplikácie na svojom zasadnutí dňa 31. januára 2018. 

 

5. Informovanie o príprave potenciálne nového inžinierskeho študijného programu Biomedicínska 

informatika. 

P. prodekan informoval o príprave nového študijného programu Biomedicínska informatika pre 

inžinierske štúdium a predložil ho do Akademického senátu FRI na diskusiu, aby vytvorená pracovná 

skupina mohla v prípade pozitívneho vyjadrenia pokračovať v príprave akreditačného spisu. Poukázal na 

to, že fakulta chce tak reagovať na požiadavky trhu, študentov a aj zahraničných partnerov. Hlavným 

cieľom je však využitie našej prednosti, a to informatického zamerania a zároveň vyplnenie medzery 

v oblasti štúdia biomedicíny. V tom zmysle boli upravené študijné plány tak, aby obsahovali 

informaticko-medicínske predmety. 

P. predseda otvoril diskusiu: 

P. Varga sa zaujímal o personálne zabezpečenie vyučovania. P. Zaitseva vysvetlila, že v priebehu dvoch 

rokov, čo sa program pripravuje, boli k tomu určení niektorí zamestnanci a doktorandi a boli aj oslovení 

externí vyučujúci na zabezpečenie špecializovaných predmetov. 

P. Adamko sa pýtal, či sa môžu prihlásiť na štúdium absolventi biomedicíny, ktorí nemajú informatické 

vzdelanie. P. Zaitseva predpokladá, že záujemcovia budú naši študenti a absolventi technických škôl. 

Neuvažuje sa s absolventami medicínskych škôl. 

P. Bachratý navrhol, aby sa urobil prieskum záujmu študentov terajšieho tretieho ročníka bakalárskeho 

štúdia na našej fakulte a tiež, či sú na Slovensku a v Čechách študijné programy s podobným zameraním. 



P. Zaitseva informovala, že u nás existuje Biomedicínske inžinierstvo a Biomatika a ČR Biomedicínska 

informatika. 

P. Segeč sa zaujímal, či by nebolo lepšie uviesť biomedicínu v inžinierskom štúdiu ako zameranie v už 

existujúcom študijnom programe a nie ako samostatný program. P. Zaitseva uviedla, že jadro študijných 

plánov je pripravené v informatike a môžu sa ešte meniť predmety (zatiaľ 5 nových biomedicínskych 

premetov).  

P. Bachratý vyzval k úprave informačných listov špecializovaných predmetov, pretože sa niektoré sú 

obsahovo veľmi rozsiahle. 

P. Gábrišovú zaujímalo, či absolvent tohto študijného programu bude mať zodpovedajúce informatické 

vzdelanie budúceho IT odborníka, keby mal pracovať aj v inej oblasti ako je biomedicína. P. dekan 

potvrdil, že absolvent bude informatik s aplikačnou doménou – medicína. 

Členovia AS nemali ďalšie pripomienky. 

 

6. Prerokovanie a schvaľovanie zmien vo voliteľnom predmete Teória rozvrhov. 

P. prodekan predložil návrh zmeny: názov voliteľného predmetu 5BA110 “Teória rozvrhov“ na “Teória 

výrobných rozvrhov“ a odporučiť ho ako voliteľný aj pre inžinierske štúdium. Dôvodom je malý záujem 

študentov o daný predmet, kde jednou z možných príčin je, že si študenti pod súčasným názvom 

predstavujú školské rozvrhy a tiež to, že nie je uvedený v študijných plánoch oboch stupňov štúdia. 

Členovia AS nemali pripomienky a aklamačne hlasovali o schválení uznesenia o jeho prerokovaní. 

Výsledky hlasovania: za: 19; proti: 0; zdržal sa: 0. 

 

Uznesenie č. 57: AS FRI UNIZA prerokoval a schválil zmeny vo voliteľnom predmete Teória 

rozvrhov na svojom zasadnutí dňa 31. januára 2018. 

 

7. Rôzne: 

P. dekan informoval, že požiadal Mgr. Ďugelovú, referentku pre životné prostredie a BOZP na UNIZA 

o vypracovanie posudku týkajúceho sa spojovacieho chodníka medzi FRI a budovami UNIZA na VD. 

Výsledkom je bezpečnostnotechnické usmernenie, v ktorom je uvedené, že pokiaľ by došlo pri prechode 

cez túto komunikáciu k úrazu a poškodeniu zdravia zamestnanca v súvislosti s výkonom práce, bude to 

posudzované ako pracovný úraz. 

P. Gábrišová sa pýtala, či bude zabudovaný prístrešok nad vchod do fakulty zo strany jedálne (požiadavka 

na zasadnutí AS dňa 11.5.2017). P. dekan vysvetlil, že prístrešok bol na rektoráte UNIZA objednaný, ale 

pre technické problémy nerealizovaný. 

 

Záver:  
všetky schválené materiály sú dostupné na https://pandora.fri.uniza.sk/as/Documents/AS_2018_01_31. 

 

 

V Žiline 31. 1. 2018 Zapísal: L. Gábrišová 

 Schválil: N. Adamko 


