
S P R Á V A 

o činnosti Akademického senátu Fakulty riadenia a informatiky UNIZA 

za rok 2017 
 

 

 V zmysle § 9 ods. 1 písm. r) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „akademický senát verejnej vysokej školy raz za rok 

podáva akademickej obci verejnej vysokej školy správu o svojej činnosti, ktorú zverejní na webovom 

sídle verejnej vysokej školy najmenej na štyri roky“.  

 Zápisy zo zasadnutí Akademického senátu Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v 

Žiline (ďalej len AS FRI UNIZA) sa v úplnom znení nachádzajú na intranete FRI UNIZA v priečinku 

FAKULTA / Senát / Zápisnice: http://www.fri.uniza.sk/stranka/zapisnice.  

 Podklady na rokovanie AS FRI UNIZA a schválené dokumenty sa v úplnom znení nachádzajú na 

intranete FRI UNIZA v priečinku Agenda FRI (Pandora): https://pandora.fri.uniza.sk (prístupné na 

heslo). 

 Členovia AS FRI UNIZA svoju činnosť v roku 2017 vykonávali v zložení: 

Norbert Adamko, Hynek Bachratý, Martina Blašková, Michaela Boteková, Juraj Dubovec, Brita 

Endersová, Lýdia Gábrišová, Martin Holubčík, Oľga Chovancová, Michal Janešík, Tomáš Majer, Lucia 

Pančíková, Kristína Poláčková, Vladimíra Purašová, Ján Ružbarský, Pavel Segeč, Peter Ševčík, 

Dominika Tumová, Monika Vajsová, Michal Varga, Monika Václavková. 

V októbri z AS odišla p. Chovancová, ktorú nahradil p. Mulík. 

V decembri ukončili členstvo v AS p. Boteková, p. Holubčík, p. Janešík, p. Poláčková, p. Purašová, p. 

Hriníková (rod. Tumová). Po voľbách do študentskej časti AS sa novými členmi AS stali: Michaela 

Boteková, Matej Holubčík, Oľga Chovancová, Barbora Línek, Michal Mulík, Tomáš Rebro, Marián 

Šotek. 

 

Súčasné zloženie AS FRI UNIZA (od 1.1.2018): 

zamestnanecká časť: študentská časť: 

Norbert Adamko (predseda AS) Michaela Boteková 

Hynek Bachratý Matej Holubčík 

Martina Blašková Oľga Chovancová 

Juraj Dubovec Barbora Línek 

Brita Endersová Michal Mulík 

Lýdia Gábrišová (tajomníčka AS) Tomáš Rebro 

Tomáš Majer Marián Šotek 

Lucia Pančíková 

Ján Ružbarský 

Pavel Segeč 

Peter Ševčík 

Monika Vajsová 

Michal Varga 

Monika Václavková 

 

AS FRI UNIZA v roku 2017 rokoval šesť krát. 

 

1. zasadnutie AS FRI UNIZA, dňa 21. februára 2017 

 Návrh na vymenovanie nových členov Vedeckej rady FRI. 

Podľa rokovacieho poriadku Vedeckej rady FRI p. dekan predložil AS návrh na vymenovanie prof. 

Ing. Ivana Brezinu, CSc., dekana Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave a doc. Ing. 

Michala Kohániho, PhD., prodekana FRI UNIZA a predstavil ich.  

Uznesenie č. 30: AS FRI UNIZA schválil vymenovanie p. Brezinu a p. Kohániho za členov Vedeckej 

rady FRI na svojom zasadnutí dňa 21. februára 2017. 

http://www.fri.uniza.sk/stranka/zapisnice
https://pandora.fri.uniza.sk/


 

 Návrhy na nové výberové predmety. 

P. prodekan Lendel predložil materiál a vysvetlil dôvody schválenia nových výberových predmetov 

s platnosťou od akademického roka 2017/2018. 

P. Bachratý mal výhrady voči rozsahu odporúčanej literatúry predmetov Digitálny marketing 

a Aplikácie metód umelej inteligencie a niekoľko formálnych pripomienok. V tom zmysle navrhol 

úpravu informačných listov. Pripomienky bude p. prodekan tlmočiť vyučujúcim.  

Uznesenie č. 31: AS FRI UNIZA schválil výberové predmety: pre bakalárske štúdium Digitálny 

marketing, pre inžinierske štúdium Aplikácie metód umelej inteligencie, Telesná výchova 7, 8, 9 na 

svojom zasadnutí dňa 21. februára 2017. 

 

 Návrh na zmeny v povinne voliteľnom predmete Manažérske hry a simulácie. 

P. prodekan Lendel predložil materiál a vysvetlil dôvody zmeny v rozsahu výučby z 1-0-2 na 2-0-2 

s platnosťou od akademického roka 2017/2018. 

Uznesenie č. 32: AS FRI UNIZA schválil zmeny v povinne voliteľnom predmete pre inžinierske 

štúdium: Manažérske hry a simulácie na svojom zasadnutí dňa 21. februára 2017. 

 

 Predloženie Správy o činnosti AS FRI za rok 2016. 

Predseda AS predložil správu o činnosti AS FRI za rok 2016, ktorá je zhrnutím všetkých zasadnutí AS 

FRI, jej schválených uznesení a informuje o zmenách v zložení AS počas roka 2016. Správa je 

zverejnená na intranete FRI UNIZA v priečinku FAKULTA / Senát / Zápisnice a v priečinku Agenda 

FRI (Pandora) (prístupné na heslo). 

 

 v bode rôzne 

P. Dubovec poukázal na pretrvávajúci problém s povrchom chodníka od parkoviska FRI na rektorát a do 

učební na výučbu. Chodník je nebezpečný a preto treba apelovať na jeho úpravu alebo zabezpečiť inú 

možnosť pre peší prechod medzi FRI a ostatnými fakultami ŽU. P dekan s p. tajomníčkou len 

konštatovali, že úprava chodníka bola zo strany vedenia univerzity prisľúbená, no pokúsia sa získať 

ďalšie informácie.  

P. Dubovec vyjadril nespokojnosť s podmienkami čerpania dovolenky zamestnancov univerzity, ktoré sú 

uvedené v novej Kolektívnej zmluve UNIZA. Nová KZ ešte nebola zverejnená, len prednesená na 

kolégiu rektorky, o čom podal informácie p. prodekan Márton. Širšia diskusia si vynútila vypracovať 

stanovisko, ktoré členovia AS UNIZA za FRI postúpia na jeho najbližšie zasadnutie a zároveň p. dekan 

listom osloví vedenie univerzity. 

Stanovisko AS FRI UNIZA ku Kolektívnej zmluve UNIZA: 

AS FRI v súvislosti s novou Kolektívnou zmluvou žiada o vyjadrenie k nasledujúcim otázkam: 

• akým spôsobom je pripravovaný návrh KZ, 

• aké sú možnosti jej pripomienkovania zamestnancami počas jej vzniku.  

AS FRI zároveň vyjadruje nespokojnosť s nasledovnými časťami KZ: 

• predlžovanie povinnej dovolenky na začiatku januára, čo narúša začiatok zimného skúškového 

obdobia, 

• skrátenie termínu čerpania starej dovolenky do konca júla, čím sa narúša priebeh letného skúškového 

obdobia a znemožňuje sa čerpanie v typických a vhodných dovolenkových termínoch, 

• nová úprava spôsobu čerpania poldňovej dovolenky. 

Uznesenie č. 33: AS FRI UNIZA schválil svoje stanovisko ku Kolektívnej zmluve UNIZA na svojom 

zasadnutí dňa 21. februára 2017. 

 

 ďalej v bode rôzne 

P. Segeč sa informoval, či má študent Bc. štúdia (1.stupeň) možnosť absolvovať predmet inžinierskeho 

štúdia (2.stupeň). P. prodekan Lendel to potvrdil a zároveň upozornil, že ak študent získa kredity za 

absolvovanie daného predmetu v 1.stupni, tak v 2.stupni mu už nebudú pridelené. 

P. Segeč mal otázku ohľadom zmien v hodnotiacich tabuľkách zamestnancov univerzity. Ak sa upravia 

počty bodov v niektorých činnostiach, tak sa to musí robiť na začiatku hodnotiaceho roka. Každý 



zamestnanec má byť o tom informovaný a tak si bude vedieť naplánovať, ako splniť požadované celkové 

počty bodov. P. dekan sa vyjadril, že za fakultu sa môže zaručiť, že zmeny sa budú vykonávať iba na 

začiatku hodnoteného obdobia a túto požiadavku bude presadzovať i na univerzitnej úrovni. 

P. Vajsová informovala, že v systéme Záverečné práce pribudne formulár na hodnotenie bakalárskych 

prác tútorom a tiež budú priznané body za tútorstvo. 

P. Blašková sa sťažovala na pretrvávajúci problém s nedostatočnou hygienou na toaletách a tiež 

v kanceláriách v budove B na FRI. Túto skutočnosť potvrdili viacerí členovia AS a požiadali o nápravu 

a zvýšenie kontroly. P. tajomníčka bude daný problém riešiť. 

P. Bachratý požiadal o kontrolu celkového hodnotenia študentov v tabuľkách informačných listov 

jednotlivých predmetov, p. Ružbarský požiadal o opravu v systéme Moodle, kde v aktuálnych databázach 

študentov zostávajú aj body za priebežné hodnotenia opakujúcich študentov a treba ich prácne 

vymazávať, p. Adamko požiadal o zabezpečenie správnej funkčnosti funkcie, ktorá nemá umožniť 

študentom s nedostatočným počtom bodov za semester prihlásiť sa na skúšku (vyučujúci zapíše počet 

bodov každému študentovi a ich minimálny počet určí v informačnom liste predmetu). P. prodekan 

Lendel tieto požiadavky pošle vedeniu Centra informačných a komunikačných technológií, ktoré systém 

prevádzkuje. 

P. Bachratý ešte upozornil na nízku účasť študentov na evaluácii vo veľkej časti predmetov a požiadal 

senátorov, aby apelovali na vyučujúcich na svojich katedrách, aby študentov vyzývali k zapojeniu sa do 

hodnotenia absolvovaných predmetov. 

P. Endersovú zaujímalo, či v jedálni FRI nebudú zavedené zmeny, napr. k tradičným jedlám vozeným 

z Novej Menzy, pridať jedlo, ktoré sa začalo vydávať v stravovacom zariadení Nová Menza a na rektoráte 

ŽU (označené ako menu „Zdravé jedlo“). P. dekan sa na túto možnosť opýta vedenia stravovacieho 

zariadenia v Novej Menze. 

 

2. zasadnutie AS FRI UNIZA, dňa 11. mája 2017 

 Prerokovanie materiálu „Výročná správa o činnosti za rok 2016“. 

P. dekan podrobne a prehľadne predložil analýzu činnosti fakulty vo vzdelávacej a výskumnej oblasti, 

aj porovnaním s predchádzajúcimi rokmi. Z iných činností fakulty vybral tie významné, a to 

rekonštrukciu niektorých miestností fakulty, po ktorej vznikli 2 nové učebne a 2 nové PC-laboratóriá.  

P. Segeč mal otázku, či sa dá zo strany fakulty ovplyvniť zvýšenie počtu zapísaných študentov z tých, 

ktorí boli na štúdium prijatí. P. dekan povedal, že fakulta robí rôzne aktivity na zvýšenie počtu 

študentov, ale na položenú otázku nevie odpovedať, lebo dôvody, prečo sa prijatý študent nakoniec 

nezapíše na štúdium, nie sú známe.  

Uznesenie č. 34: AS FRI UNIZA schválil „Výročnú správu o činnosti za rok 2016“ na svojom 

zasadnutí dňa 11. mája 2017. 

 

 Prerokovanie materiálu „Správa o hospodárení za rok 2016“. 

P. tajomníčka predložila materiál a vysvetlila jednotlivé finančné položky.  

P. Adamko mal otázku na platby elektrickej energie. P. tajomníčka vysvetlila, že sa platia z univerzity. 

Uznesenie č. 35: AS FRI UNIZA schválil „Správu o hospodárení za rok 2016“ na svojom zasadnutí 

dňa 11. mája 2017. 

 

 Prerokovanie materiálu „Návrh rozpočtu fakulty na rok 2017“. 

P. dekan uviedol materiál informáciou, že dotácie na rozpočet ŽU sú vyššie o 8 oproti minulému 

roku a pre našu fakultu je to približne 1 nad priemer ostatných fakúlt. Tiež poznamenal, že vzorec na 

prerozdeľovanie dotácií by sa mal upraviť.  

Návrh rozpočtu fakulty predložila p. tajomníčka, ktorá popísala jednotlivé položky.  

P. Adamko sa zaujímal, či by bolo možné využiť finančné prebytky (uvedené v návrhu rozpočtu) na 

mzdové prostriedky pre doktorandov, ktoré by boli motivačné pre väčší záujem absolventov 

inžinierskeho štúdia o doktorandské štúdium. Tiež upozornil na personálny problém, keďže sme 

aktuálne v situácii, že keď odborný asistent rozviaže pracovný pomer, tak ho nie je kým nahradiť.  

P. dekan vysvetlil, že v rozpočte sa počíta so zvýšením odmien pre všetkých. Ďalej uviedol, že čo sa 

týka doktorandov, tak vedenie pripravuje koncepciu, podľa ktorej by mali možnosť zamestnať sa na 



fakulte a doktorandské štúdium viesť externe. Tu sa diskusia posunula k ďalším možnostiam zvýšenia 

mzdového ohodnotenia pracovníkov fakulty, a to získaním projektov, ktoré by priniesli tieto finančné 

prostriedky pre riešiteľov. 

P. Majer a p. Ružbarský požiadali o vysvetlenie systému rezerv v predloženom návrhu rozpočtu. 

P. tajomníčka jednotlivé položky vysvetlila. 

Uznesenie č. 36: AS FRI UNIZA schválil „Návrh rozpočtu fakulty na rok 2017“ na svojom 

zasadnutí dňa 11. mája 2017. 

 

 Prerokovanie materiálu „Funkčné miesta na FRI od 1.6.2017“. 

P. dekan predložil materiál s počtami funkčných miest podľa katedier a iných pracovísk fakulty, 

rozdelené na skutočný a plánovaný počet.  

P. Majer a p. Ružbarský požiadali o vysvetlenie veľkého rozdielu medzi celkovým skutočným počtom 

(119) a plánovaným (190). To ukazuje, že na fakulte by malo byť podstatne viac zamestnancov a teda 

je väčšia vyťaženosť aktuálne pracujúcich zamestnancov. P. dekan vysvetlil, že plánovaný počet 

neznamená, že nám chýba daný rozdiel pracovníkov. Plánovanie určuje počet funkčných miest podľa 

počtu študentov. Zároveň počet docentov má byť dvojnásobok počtu profesorov a počet odborných 

asistentov má zodpovedať štvornásobku počtu profesorov.  

P. Adamko sa pýtal na plánovanie počtu zamestnancov detašovaného pracoviska v Prievidzi. P. dekan 

vysvetlil, že v danom pracovisku sa už nebude vyučovať, ale zamestnanci zostávajú. Učia v Žiline 

a výskumnú prácu robia v Prievidzi. 

P. Vajsová požiadala o vysvetlenie rozdielu pracovnej náplne odborného asistenta a lektora. P. dekan 

sa odvolal na „Katalóg pracovných činností“, kde je pracovná náplň definovaná. Čo sa týka mzdového 

ohodnotenia, tak tu je rozdiel v zaradení do platovej triedy. 

Uznesenie č. 37: AS FRI UNIZA schválil „Funkčné miesta na FRI od 1.6.2017“ na svojom 

zasadnutí dňa 11. mája 2017. 

 

 Prerokovanie materiálu „Návrh členov disciplinárnej komisie fakulty pre študentov“. 

P. prodekan Lendel predložil návrh členov komisie v zložení: 

 František Mäsiar, študent študijného programu Počítačové inžinierstvo, 

 Ing. Kristína Poláčková, doktorandka študijného programu Manažment, 

 Ing. Jaroslav Szabo, doktorand študijného programu Aplikovaná informatika. 
Uznesenie č. 38: AS FRI UNIZA schválil „Návrh členov disciplinárnej komisie fakulty pre 

študentov“ na svojom zasadnutí dňa 11. mája 2017. 

 

 Informácia o zasadnutí Rady vysokých škôl v Žiline. 

P. Bachratý ako zástupca Rady vysokých škôl za FRI prezentoval niektoré významné body zo 

zasadnutia Rady vysokých škôl SR dňa 25.4.2017 v Žiline k „Národnému programu rozvoja výchovy 

a vzdelávania Učiace sa Slovensko“, a to: 

 „Učiace sa Slovensko“ je priebežne predkladané ako materiál na diskusiu, pričom Rada VŠ ho 

v časti o VŠ celkovo zamietla z viac dôvodov. Aktuálny stav materiálu je na stránke: 

https://www.minedu.sk/uciace-sa-slovensko/ 

 návrh zákona o kvalite vzdelávania, ktorý vychádza z "Učiace sa Slovensko" je už v paragrafovom 

znení a v pripomienkovom konaní, takže je reálne možné, že bude prijatý. Rada VŠ mala viaceré 

výhrady a pripomienky. 

 

 v bode rôzne 

P. Gábrišová požiadala o umiestnenie lavičiek na terase FRI a pri vstupe do fakulty zo strany jedálne. 

Ďalej o zabudovanie prístrešku nad vchod do fakulty zo strany jedálne. P. dekan súhlasil a podotkol, že už 

je plán umiestniť pred hlavným vchodom do fakulty lavičky aj so stolom, ale tu je najskôr nutná úprava 

terénu pre jeho značnú vlhkosť. 

P. Segeč sa obrátil na vedenie s požiadavkou na úpravu oddychovej zóny za fakultou. P. dekan 

odpovedal, že úprava bude realizovaná po oplotení areálu FRI, ktoré je plánované. 

https://www.minedu.sk/uciace-sa-slovensko/


P. Adamko predniesol sťažnosť na slabý signál WiFi na fakulte pre verejnosť. P. dekan o tejto 

skutočnosti vedel a je v štádiu riešenia p. Mičicom. 

P. Segeč požiadal o informáciu, prečo má v rozpočte ŽU vysoké navýšenie práve rektorát ŽU. P. dekan to 

odôvodnil tým, že veľká časť dotácií pôjde na Hospodársku správu ŽU pre zamestnancov, ktorí sú 

dlhodobo podhodnotení. 

P. Gábrišová predložila požiadavku na zhodnotenie zlúčenia dvoch katedier, a to Katedry dopravných 

sietí a Katedry matematických metód, ktoré sa uskutočnilo k 1.7.2014. Ďalšia otázka sa týkala toho, či sa 

plánujú podobné zlúčenia iných katedier FRI. P. dekan určil termín vyhodnotenia, keď budú z rektorátu 

ŽU známe výsledky posledného hodnotenia zamestnancov univerzity, čo by malo byť približne do 

mesiaca. Potom hodnotenie zlúčenia prednesie na kolégiu dekana FRI. Na otázku zlúčenia iných katedier 

odpovedal, že perspektívne sa s tým počíta. 

P. Gábrišová požiadala, aby boli tieto výsledky poskytnuté aj členom zlúčených katedier a p. Adamko 

požiadal, aby boli prezentované aj na zasadnutí AS. 

 

3. zasadnutie AS FRI UNIZA, dňa 4. júla 2017 

 Prerokovanie materiálu „Informácie o možnostiach štúdia na FRI UNIZA (2018)“. 

Predložil p. prodekan Lendel.  

P. Bachratý upozornil, že pribudli nové možnosti prijatia na bakalárske štúdium bez prijímacej skúšky, 

pričom výsledky o úspešnosti v súťaži ZENIT a RoboCup Junior, nemusia byť v čase prijímacieho 

konania k dispozícii. 

P. Ševčík povedal, že ak uchádzač donesie potvrdenie len o účasti v celoštátnom kole, tak je pre nás 

vítaný, lebo sa zaujíma o daný odbor. 

Na základe pripomienky p. Majera bola do pôvodného dokumentu pridaná ďalšia možnosť prijatia na 

bakalárske štúdium bez prijímacej skúšky: absolventi všetkých stredných škôl, ktorí sa počas 

stredoškolského štúdia zúčastnili celoslovenského kola SOČ v súťažných odboroch 02 - Matematika, 

fyzika, 11 – Informatika, 12 – Elektrotechnika a hardvér, 15 – Ekonomika a riadenie. 

Následná diskusia sa ešte týkala formálnej úpravy dokumentu. Návrh na výmenu poradia niektorých 

odstavcov záverečného textu predkladateľ akceptoval. 

Uznesenie č. 39: AS FRI UNIZA schválil „Informáciu o možnostiach štúdia na FRI UNIZA (2018)“ 

na svojom zasadnutí dňa 4. júla 2017. 

 

 Prerokovanie navrhovaných úprav v študijných programoch (nové voliteľné predmety AJ, NJ). 

P. prodekan Lendel predložil návrhy na nové voliteľné predmety: 

5BL123 Jazyk nemecký 5 a 5BL125 Jazyk anglický 5 pre Bc. štúdium s odporúčaním do 5. semestra, 

5IL110 Jazyk anglický 6 a 5IL112 Jazyk nemecký 6 pre Ing. štúdium s odporúčaním do 2. semestra, 

5IL111 Jazyk anglický 7 a 5IL113 Jazyk nemecký 7 pre Ing. Štúdium s odporúčaním do 3. semestra. 

Uznesenie č. 40: AS FRI UNIZA schválil navrhované úpravy v študijných programoch (nové 

voliteľné predmety AJ, NJ) na svojom zasadnutí dňa 4. júla 2017. 

 

 Prerokovanie návrhu nového výberového predmetu 5II140: Aplikácie metód učiacich sa 

systémov. 

P. prodekan Lendel predložil návrh nového výberového predmetu 5II140: Aplikácie metód učiacich sa 

systémov s odporúčaním pre inžiniersky študijný odbor Počítačové inžinierstvo do 2. semestra. 

Výučbu zabezpečuje Katedra technickej kybernetiky.  

Uznesenie č. 41: AS FRI UNIZA schválil návrh nového výberového predmetu 5II140: Aplikácie 

metód učiacich sa systémov na svojom zasadnutí dňa 4. júla 2017. 

 

 Prerokovanie navrhovaných zmien obsahovej náplne predmetu 5BA117: Dáta, informácie, 

znalosti. 

P. prodekan Lendel predložil navrhované zmeny obsahovej náplne predmetu s odporúčaním pre Bc. 

štúdium do 5. semestra a Ing. štúdium do 3. semestra. Výučbu zabezpečuje Katedra makro 

a mikroekonomiky.  



P. Segeč mal výhrady k navrhnutej hranici bodového hodnotenia pre prihlásenie sa študenta na skúšku. 

Stačí dosiahnuť 1 bod, čo je v porovnaní s celkovým možným 100 bodovým hodnotením veľmi málo 

a nenúti študenta pracovať počas semestra, kde je možné aktivitou získať 40 bodov. P. Falát, ktorý 

predmet učí a bol na zasadnutí AS pripomienku akceptoval a počet bodov potrebných na prihlásenie sa 

na skúšku zmenil na 20 bodov. 

Uznesenie č. 42: AS FRI UNIZA schválil navrhované zmeny obsahovej náplne predmetu 5BA117: 

Dáta, informácie, znalosti na svojom zasadnutí dňa 4. júla 2017. 

 

 v bode rôzne: 

P. Blašková požiadala, či by bol možné posunúť termín odovzdania posudku vedúceho záverečnej práce 

na rovnaký, aký je aj pre oponenta. P. prodekan Lendel sa vyjadril, že predložený návrh s vedením 

fakulty prehodnotia. 

P. Dubovec sa obrátil na vedenie so žiadosťou, aby bývalí zamestnanci mali na fakulte miestnosť, kde by 

sa mohli stretávať. P. dekan vysvetlil, že miestnosti nemáme, ale toto by sa malo riešiť na úrovni 

jednotlivých katedier. 

P. Bachratý sa zaujímal o výsledky posledného riešenia disciplinárnej komisie. P. prodekan Lendel 

uviedol, že disciplinárna komisia riešila celkovo 37 študentov, ktorých semestrálne práce dosahovali 

vysokú úroveň zhody s prácami iných študentov. Verdikt komisie bol: 1 študent bez postihu, 29 študentov 

s podmienečným vylúčením, traja s pokarhaním, štyria vylúčení zo štúdia. 

P. Bachratý navrhol, aby sa zorganizovalo stretnutie s učiteľmi a študentami, kde by sa diskutovalo 

o danom probléme. P. prodekan Lendel takúto iniciatívu podporil. 

P. Vajsovú zaujímalo, či budú výsledky riešenia disciplinárnej komisie zverejnené. P. prodekan Lendel 

potvrdil, že výsledky budú zverejnené, ale bez uvedenia mien študentov. Tiež informoval, že už pri zápise 

do 1. ročníka Bc. štúdia budú študenti upozornení na kontrolu plagiátorstva samostatných prác 

v informatických predmetoch. 

P. Adamko požiadal vedenie fakulty o zhodnotenie zlúčenia Katedry dopravných sietí a Katedry 

matematických metód, ktoré sa uskutočnilo 1.7.2014. Táto požiadavka bola predložená p. Gábrišovou na 

zasadnutí AS 11.5.2017. P. dekan uviedol, že potrebné informácie sa spracovávajú a zhodnotenie môže 

byť po dovolenkovej sezóne. 

P. Bachratého zaujímalo, či vedúci katedier mali vplyv na rozdeľovanie nového osobného ohodnotenia. 

P. dekan uviedol, že metodika pre určenie výšky osobných príplatkov bola zverejnená na kolégiu dekana 

26.6.2017 a vedúci katedier mali možnosť upraviť jej výšku, avšak v závislosti od rozpočtu fakulty. 

 

4. zasadnutie AS FRI UNIZA zo dňa 6.októbra 2017 

 Prerokovanie navrhovaných úprav materiálu „Zásady volieb do Akademického senátu Fakulty 

riadenia a informatiky Žilinskej univerzity“. 

P. Adamko predložil materiál a popísal dôvody navrhovaných úprav.  

P. Blašková mala námietku k bodu 3, § 2: „Vo volebnej komisii má nárok na zastúpenie jedným 

členom každé pracovisko a vedenie fakulty“, a to ohľadom zastúpenia vedenia fakulty. V diskusii 

odznelo, že v texte je uvedené, že vedenie má nárok, nie povinnosť a tiež, že historicky, vo volebnej 

komisii nebol nikdy zastúpený člen vedenia fakulty.  

Predseda AS dal aklamačne hlasovať za vypustenie časti textu: „...a vedenie fakulty“. 

P. Bachratý vyzval na úpravu bodu 6, § 1: „Funkčné obdobie členov zamestnaneckej časti AS FRI je 

najviac štvorročné a začína plynúť od prvého zasadnutia AS FRI...“, kde dĺžka obdobia je nejasne 

určená. Diskusia priniesla úpravu uvedeného bodu, vypustením slova „najviac“ a to aj v bode 7, § 1. 

Uznesenie č. 43: AS FRI UNIZA schválil upravený materiál „Zásady volieb do AS FRI UNIZA“ na 

svojom zasadnutí dňa 6. októbra 2017. 

 

 Prerokovanie navrhovaných úprav materiálu „Rokovací poriadok Akademického senátu 

Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity“. 

P. Adamko predložil návrh, v ktorom nedošlo k významným obsahovým úpravám, len doplnenie 

a spresnenie ustanovení, ktoré by malo prispieť k jasnejším pravidlám organizácie volieb kandidáta na 

dekana a zosúladenie daného materiálu s požiadavkami právneho oddelenia UNIZA. 



P. Bachratého zaujímalo, čo sa stane v prípade, ak hlasovanie príde do bodu 4d, § 3: „ak ani po treťom 

kole voľby nezíska žiadny z kandidátov nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov AS FRI 

oprávnených hlasovať, hlasovanie je považované za neúspešné“. P. Adamko odpovedal, že taká 

situácia znamenala, že členovia AS nie sú schopní dosiahnuť dohodu a teda by mali nasledovať nové 

voľby. 

Diskusia ďalej priniesla doplnenie bodu 5, § 5 Spôsob hlasovania o kandidátovi na dekana: „Ak žiadny 

kandidát nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov v hlasovaní podľa ods. 2 a § 5, hlasovanie sa ihneď 

opakuje. Ak ani v opakovanom hlasovaní žiadny kandidát nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov, 

voľby kandidáta na dekana sa zopakujú v čo najkratšom termíne v zmysle § 4 tohto rokovacieho 

poriadku.“ 

P. Segeč chcel vedieť, kto vedie fakultu, keď by sa stalo, že funkčné obdobie dekana skončilo 

a nepodarilo sa zvoliť nového dekana fakulty. P. Bachratý mu odpovedal, že AS navrhne rektorovi 

osobu, ktorá bude poverená dočasným riadením fakulty.  

Uznesenie č. 44: AS FRI UNIZA schválil upravený materiál „Rokovací poriadok AS FRI UNIZA“ 

na svojom zasadnutí dňa 6. októbra 2017. 

 

 Príprava volieb do študentskej časti AS FRI. 

P. Adamko predložil Harmonogram volieb do študentskej časti Akademického senátu Fakulty riadenia 

a informatiky UNIZA:  

9.10. – 23.10.2017 Podávanie písomných návrhov kandidátov na členov študentskej časti AS FRI 

vo forme kandidačných lístkov. 

24.10. – 27.10.2017 Overenie kandidátov a zostavenie kandidátnej listiny 

30.10.2017 Zverejnenie kandidátnej listiny 

8.11. – 9.11.2017 Voľby do študentskej časti AS FRI UNIZA. 

    Miesto konania: Fakulta riadenia a informatiky UNIZA.  

    Čas konania: 8:00 –14:00 hod. 

10.11.2017 Zverejnenie výsledkov volieb do študentskej časti AS FRI UNIZA.  

P. Adamko predstavil návrh členov volebnej komisie pre voľby do študentskej časti AS FRI UNIZA 

v nasledujúcom zložení: 

- Ing. Martin Holubčík 

- Bc. Michaela Boteková. 

- Michal Janešík 

- Filip Skačan 

- Marianna Hrmlová 

Uznesenie č. 45: AS FRI UNIZA schválil „Harmonogram volieb do študentskej časti AS FRI 

UNIZA“ a „Volebnú komisiu pre voľby do študentskej časti AS FRI UNIZA“ na svojom zasadnutí 

dňa 6. októbra 2017. 

 

 Prerokovanie navrhovaných úprav materiálu „Disciplinárny poriadok pre študentov“. 

P. dekan Kršák predložil návrh a poukázal na nutnosť aktualizácie materiálu a jasné definovanie 

procesu disciplinárneho konania pre študentov. 

P. Ružbarský sa pýtal na postup, keď si študent neprevezme rozhodnutie disciplinárnej komisie, ktoré 

je zaslané poštou do vlastných rúk. P. dekan sa vyjadril, že to nemôžme ovplyvniť. P. Dubovec 

poukázal na prípad, kedy z rozhodnutia komisie pre študenta vyplynula povinnosť, ktorá bola v čase 

medzi odoslaním a posledným termínom vyzdvihnutia daného rozhodnutia na pošte.  

Ďalej bola otázka na postup pána dekana, ak študent podá odvolanie voči rozhodnutiu disciplinárnej 

komisie. P. dekan vysvetlil, že nemôže uložiť prísnejšie disciplinárne opatrenie, než navrhla 

disciplinárna komisia, ale má právo ho zmeniť alebo zrušiť. Ak odvolaniu nevyhovie, postúpi prípad 

rektorovi univerzity. 

Ďalej pokračovala diskusia k § 3, kde v bode 2 sú definované disciplinárne priestupky. 

P. Ružbarský sa informoval ohľadom bodu q) o ochrane nefajčiarov v súvislosti s aktuálnym 

nariadením pani rektorky o zákaze fajčenia na pôde UNIZA. P. dekan povedal, že teda treba nájsť 



priestor, kde bude možné fajčiť, aby nedošlo k priestupku podľa bodu 2 písmeno q), § 3 a tiež podľa 

nariadenia vedenia univerzity. 

P. Holubčíka zaujímali možné priestupky súvisiace so študentskými domovmi univerzity zahrnuté 

v bode 2, písmená j), o), r), t). P. dekan vysvetlil, že ak vedenie ubytovacieho zariadenia oznámi 

priestupok a nerieši to v rámci svojej kompetencie, tak to bude považované za priestupok podľa bodu 

2, § 3 Disciplinárneho poriadku pre študentov FRI UNIZA. 

P. Blašková mala výhrady k § 3, bod 2, písmeno f), ktorý súvisí s podvodným konaním a to časť: 

„opakované odovzdanie totožnej alebo pozmenenej už predtým študentom odovzdanej práce v rámci 

plnenia študijných povinností na fakulte, pričom opakované odovzdanie alebo pozmenenie nebolo 

priamo uložené v rámci plnenia študijných povinností“. Konkrétne ide o nejasný termín v texte 

uvedeného bodu: „priamo uložené“. Počas diskusie k danému bodu navrhol p. Majer hlasovať 

o vypustení celého uvedeného bodu a ďalší členovia AS boli za úpravu sporného textu. P. Adamko 

navrhol „priamo uložené“ zameniť za „priamo umožnené“. Táto úprava bola členmi AS akceptovaná. 

P. Holubčík prezentoval názor študentov, že disciplinárny poriadok sa nebude uplatňovať plošne na 

všetkých študentov, ale že je to nástroj pre tie najväčšie prípady. Odvolával sa pritom na formuláciu 

disciplinárneho poriadku, ktorý zahŕňa nielen všetky možné priestupky, ale bodom 2, písmena t) 

„iné...“. P. dekan sa vyjadril, že úpravy disciplinárneho poriadku nič v procese konania nemenia, len 

spresňujú a celý proces je na zvolených členoch disciplinárnej komisie. 

Uznesenie č. 46: AS FRI UNIZA schválil upravený materiál „Disciplinárny poriadok pre 

študentov“ dňa 6. októbra 2017. 

 

 v bode rôzne 

P. Adamko poďakoval za umiestnenie nástenky pre AS, kde bude možné umiestňovať dôležité oznamy 

a prezentovať prácu AS. 

P. Dubovec požiadal, či by sa vonkajšia stena pri hlavnom vchode do fakulty mohla natrieť, aby to 

vyzeralo krajšie. P. dekan odpovedal, že ide o problém s vlhnutím a náter by bol len krátkodobé riešenie. 

Smeruje sa ku komplexnému riešeniu. 

P. Dubovec sa obrátil na vedenie fakulty, aby sa popri zvýšení mzdových odmien pedagogických 

zamestnancov mohli zvýšiť mzdy aj nepedagogickým zamestnancom. P. Varga po dohode s p. 

Václavkovou (členka AS – neprítomná) predniesol rovnakú požiadavku. P. dekan sa vyjadril, že hľadá 

riešenie ako po 1. kole zvýšenia odmien pedagogických zamestnancov, nájsť finančné prostriedky aj pre 

nepedagogických zamestnancov. 

P. Segeč vyzval vedenie fakulty na zavedenie dvojjazyčného značenia katedier a iných informačných 

tabúľ na FRI vzhľadom na narastajúci počet  zahraničných študentov (napr. ERASMUS) a ich lepšiu 

orientáciu. P. prodekan Koháni informoval, že sa pripravuje navigačný systém pre fakulty a bude sa to 

robiť centrálne pre celú univerzitu. 

Ďalej upozornil, že informačná vitrína pred fakultou (pri ceste) je poškodená a teda nespĺňa účel. P. 

tajomníčka dá podnet rektorátu univerzity na nápravu. 

Ďalej požiadal o umiestnenie tlmiacich panelov v konferenčnej miestnosti RBS08, kvôli zlej akustike 

(konferenčný rozhovor v systéme TP spôsobuje ozveny) a tiež umiestnenie loga FRI alebo UNIZA na 

zadnej stene tejto miestnosti lepšiu identifikáciu komunikujúcich strán a propagáciu FRI. P. dekan 

požiadavku uznal a bude sa ňou zaoberať. 

P. Mulík upozornil na nezrovnalosti v rozvrhu, kedy nie všetci študenti vidia v rozvrhu predmet, ktorý 

majú zapísaný. P. dekan požiadal o informáciu, o ktorý predmet sa jedná a bude to riešiť. 

P. Blašková požiadala, aby sa riešil problém, že keď prší, tak zateká do učební RC006, RC007. P. dekan 

uznal, že je to problém, ktorý sa rieši už dlhodobo. 

Ďalej sa zaujímala, prečo niektoré odoslané e-mail správy sú presunuté do spam, čím sa stáva, že správu, 

ktorá je poslaná, adresát nedostane. Napr. správy partnerským organizáciám v zahraničí. P. dekan požiada 

o riešenie p. Mičica. 

Ďalej na podnet p. Blaškovej sa otvorila diskusia na tému nefunkčnosti počítačov v učebniach, ktoré nie 

sú laboratóriami. Napr. PC v učebni RC009. P. dekan upozornil, že ak je nejaká porucha a nielen 

s počítačmi, tak ju treba zahlásiť, čo je možné aj elektronicky. P. Majer upozornil, že chýba školenie 



zamestnancov na používanie informačného systému na nahlasovanie porúch. P. Poláčková navrhla, že by 

stačilo rozposlať manuál.  

 

5. zasadnutie AS FRI UNIZA zo dňa 25. októbra 2017 

 Reakreditácia študijných programov priznaných na štandardnú dobu štúdia. 

P. prodekan Lendel predložil materiál na prerokovanie a popísal navrhované úpravy. 

P. Pančíková v diskusii poznamenala, že predmet Pravdepodobnosť a štatistika prešiel ako povinne 

voliteľný predmet do inžinierskeho štúdia pre manažérov, ale mal by byť radšej povinným predmetom 

v bakalárskom štúdiu. P. Adamko pripomenul, že v študijnom programe Informatika je daný predmet 

takto zavedený a ukazuje sa to pozitívne aj pre študentov aj pre vyučujúcich. Ďalej poznamenal, že 

senát sa môže návrhom na zmenu obsahu študijného programu Informačný manažment zaoberať až po 

jeho predložení garantom a prodekanom pre vzdelávanie. 

P. Holubčík mal otázku na zmeny, ktoré priniesla posledná akreditácia a to, že niektoré predmety 

(napr. Ekonometria a Prognostika) prešli z povinných na voliteľné. Študent si tak nemusí zapísať 

predmety, ktoré by boli potrebné. P. Vodák (garant študijného programu Informačný manažment) 

pripomenul, že študijný program je nový a jeho koncepcia bola smerovaná na informatiku. Prax ukáže 

ako upraviť daný študijný program do ďalšej akreditácie.  

Predseda AS po ukončení diskusie konštatoval, že AS prerokoval návrhy odporúčaných študijných 

plánov študijných programov priznaných na štandardnú dobu štúdia bez výhrad, pričom ich 

predloženie na reakreditáciu schvaľuje Vedecká rada FRI UNIZA. 

Uznesenie č. 47: AS FRI UNIZA prerokoval navrhované zmeny v študijných programoch a schválil 

informačné listy predmetov pre reakreditáciu študijných programov priznaných na štandardnú 

dobu štúdia na svojom zasadnutí dňa 25. októbra 2017. 

 

 Schválenie zmien v informačných listoch predmetov súčasného študijného programu 

Informačný manažment – externá forma. 

P. prodekan Lendel predložil návrh a zdôraznil, že nejde o obsahové úpravy, len o upravenie rozsahu 

a metód výučby.  

Uznesenie č. 48: AS FRI UNIZA schválil zmeny v informačných listoch predmetov súčasného 

študijného programu Informačný manažment – externá forma na svojom zasadnutí dňa 25. 

októbra 2017. 

 

 v bode rôzne 

P. Adamko zhodnotil priebeh prípravy volieb do študentskej časti AS FRI UNIZA a podotkol, že treba 

hľadať možnosti na zvýšenie záujmu študentov o členstvo v AS. 

P. Segeč mal otázku na vedenie fakulty ohľadom rekonštrukcie garáží. P. dekan povedal, že sú projekty 

na realizáciu, ale zatiaľ chýbajú finančné prostriedky.  

P. Ružbarský upozornil na nariadenie rektorky univerzity o zákaze fajčenia, ktoré sa týka aj priečelí 

budov. Poukázal na obmedzujúci dym z cigariet hlavne pri vchode do fakulty. P. dekan a p. tajomníčka 

uviedli, že vymedzenie priestorov pre fajčiarov bude riešiť rektorát pre celú univerzitu. 

Ďalej p. Ružbarský vyslovil nespokojnosť s funkčnosťou systému elektronického vyučovania Moodle 

v rámci informačného systému http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/. Nevysvetlené a neriešené sú 

problémy napr. s prihlasovaním sa študentov do systému. P. dekan poslal oznam vedúcim katedier, aby 

nahlásili konkrétne problémy, ktoré bude riešiť s prevádzkovateľom – Centrum IKT UNIZA. 

 

6. zasadnutie AS FRI UNIZA zo dňa 18. decembra 2017 

 Informácia o priebehu a výsledkoch volieb do študentskej časti AS FRI, privítanie nových členov 

AS FRI. 

P. predseda AS poďakoval organizátorom volieb do študentskej časti AS a privítal nových členov na 

ich prvom zasadnutí AS. Zároveň vyzval členov, aby zvolili svojho predsedu. 

Aj p. dekan vyzdvihol organizáciu a priebeh volieb.  

 

http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/


 Príprava volieb kandidáta na dekana FRI: 

P. predseda AS predložil návrh priebehu volieb kandidáta na dekana FRI, s nástupom do funkcie 

1.4.2018. 

a. Schválenie navrhovaného zloženia volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana FRI. 
P. predseda predstavil členov volebnej komisie v tomto zložení:  

RNDr. Hynek Bachratý, PhD. 

Bc. Michaela Boteková 

Mgr. Lýdia Gábrišová, PhD. 

doc. Ing. Radoslav Jankal, PhD. 

Ing. Jozef Juríček, PhD. 

Ing. Barbora Línek 

Ing. Mária Přikrylová 

Mgr. Juraj Smieško, PhD. 

doc. Ing. Emese Tokarčíková, PhD. 

Ing. Michal Varga, PhD. 

Uznesenie č. 49: AS FRI UNIZA schválil zloženie volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana 

FRI na svojom zasadnutí dňa 18. decembra 2017. 

 

b. Prerokovanie a schválenie harmonogramu volieb kandidáta na dekana FRI. 

P. predseda predložil navrhnutý harmonogram volieb. 

P. Blašková mala námietku voči piatkovému termínu zasadnutia AS FRI, na ktorom bude voľba 

dekana a dala návrh na zmenu z 23.2.2018 na 22.2.2018.  

P. predseda AS dal za návrh hlasovať aklamačne. 

Výsledky hlasovania: za: 13; proti: 4; zdržal sa: 2. 

Po schválení tejto zmeny termínu bol harmonogram volieb upravený nasledovne:  

 

29.1. – 2.2.2018 Podávanie písomných návrhov kandidátov členom volebnej komisie (2.2. do 

12:00). 

5.2. – 9.2.2018 Verifikácia kandidátnej listiny. 

9.2.2018 Zverejnenie kandidátnej listiny.  

12.2. – 22.2.2018 Stretnutia kandidátov s členmi akademickej obce.  

22.2.2018 Zasadnutie AS FRI (čas: 14:00, miesto: RC009),  predstavenie kandidátov, 

voľba kandidáta na dekana. 

1.4.2018  Nástup nového dekana do funkcie. 

P. predseda vyzval komisiu, aby na svojom zasadnutí zvolila predsedu a o priebehu volieb informovala 

členov akademickej obce FRI. 

Uznesenie č. 50: AS FRI UNIZA schválil harmonogramu volieb kandidáta na dekana FRI na 

svojom zasadnutí dňa 18. decembra 2017. 

 

 Prerokovanie návrhu na nový výberový predmet „Behaviorálna ekonómia“. 

Predložil p. prodekan Lendel a bližšie popísal p. Dubovec.  

P. Bachratý mal námietky voči značne veľkému rozsahu odporúčanej literatúry. P. Chovancová 

vyzdvihla obsah uvedených publikácií a navrhla presun niektorých z odporúčanej do doplňujúcej 

literatúry.  

P. Bachratý mal ďalej výhrady voči niektorým formám prideľovania bodov za prácu počas semestra. 

P. Dubovec poznamenal, že v danom predmete sa požaduje, aby študenti diskutovali počas cvičení a aj 

prednášok a tieto aktivity treba hodnotiť. P. dekan navrhol vyradiť z hodnotenia povinnú účasť na 

cvičeniach. 

Uznesenie č. 51: AS FRI UNIZA prerokoval a schválil návrh nového výberového predmetu 

„Behaviorálna ekonómia“ na svojom zasadnutí dňa 18. decembra 2017. 



 

 Prerokovanie navrhovaných úprav materiálu „Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných 

miest profesorov a docentov“. 

P. dekan predložil dokument, v ktorom došlo k formálnym úpravám po kontrole vedením UNIZA 

a v súlade s náležitými predpismi. Materiál predložený na prerokovanie AS FRI bude následne 

schvaľovaný Vedeckou radou FRI a Vedeckou radou  UNIZA. 

Uznesenie č. 52: AS FRI UNIZA prerokoval „Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkčných miest 

profesorov a docentov“ na svojom zasadnutí dňa 18. decembra 2017. 

 

 Prerokovanie navrhovaných úprav materiálu „Konkrétne podmienky výberového konania na 

obsadzovanie funkcií profesorov“. 

P. dekan predložil dokument, v ktorom došlo k formálnym úpravám po kontrole vedením UNIZA 

a v súlade s náležitými predpismi. Materiál predložený na prerokovanie AS FRI bude následne 

schvaľovaný Vedeckou radou FRI a Vedeckou radou  UNIZA. 

Uznesenie č. 53: AS FRI UNIZA prerokoval a schválil „Konkrétne podmienky výberového konania 

na obsadzovanie funkcií profesorov“ na svojom zasadnutí dňa 18. decembra 2017. 

 

 v bode rôzne 

P. Dubovec upozornil na pretrvávajúci problém s používaním chodníka medzi FRI a ostatnými budovami 

UNIZA na Veľkom dieli, hlavne počas zimných mesiacov. P. dekan informoval, že na poslednom 

zasadnutí kolégia rektorky UNIZA (15.12.2017) bolo prezentované rozhodnutie mestského 

zastupiteľstva, že na jar 2018 začnú práce na výstavbe nového chodníka popri ceste až po UVP. 

P. Dubovec ďalej vyzval na výrez starej brezy na parkovisku FRI a upozornil na možné nebezpečenstvo 

jej pádu. P. dekan uznal, že táto možnosť tu hrozí a oznámil, že už je rozhodnutý výrez stromu, tiež na jar 

2018. 

P. Ružbarský upozornil na nariadenie rektorky univerzity o zákaze fajčenia a poukázal na obmedzujúci 

dym z cigariet pri vchode do fakulty zo strany jedálne FRI. P. dekan uviedol, že fajčenie pri hlavnom 

vchode do budovy FRI bolo riešené a, čo sa týka bočného vchodu, uvedenú skutočnosť preverí. 

P. Bachratý informoval o zasadnutí Rady vysokých škôl, kde bol prerokovávaný rozpočet a rozdeľovanie 

finančných prostriedkov na jednotlivé vysoké školy. Ďalej informoval o projekte „Učiace sa Slovensko“, 

ktorý sa bude znova prehodnocovať. 

 

 

 Na všetkých zasadnutiach AS FRI UNIZA v uplynulom období členovia AS FRI UNIZA 

pristupovali k jednotlivým prerokovávaným návrhom zodpovedne a konštruktívne. Diskusie prebiehali 

v otvorenom dialógu s vedením FRI UNIZA. 

 

 

 

V Žiline 24. 1. 2018 doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. 

     predseda AS FRI UNIZA 

 

 

Zapísal: Mgr. Lýdia Gábrišová, PhD. 

  tajomník AS FRI UNIZA 


