
Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI UNIZA  

zo dňa 19. 7. 2016 
 

Prítomní členovia: Adamko, Bachratý, Blašková, Dubovec, Gábrišová, Holubčík, Chochlík, 

Chovancová, Koháni, Palúch, Tršková, Vajsová, Varga, Václavková 

Neprítomní členovia: Boteková, Pančíková, Purašová, Ružbarský, Tinka, Tumová, Ševčík 

Hostia: Kršák, Lendel, Rešetková, Janáček 

 

Program rokovania: 

1. Prerokovanie materiálu „Informácie o možnostiach štúdia na FRI UNIZA“. 

2. Prerokovanie navrhovaných úprav v študijných programoch. 

3. Prerokovanie materiálu „Správa o hospodárení FRI UNIZA za rok 2015“. 

4. Rôzne. 

 

Na úvod predseda senátu privítal členov na spoločnom rokovaní. Osobitne p. Václavkovú, ktorá sa stala 

novou členkou AS miesto p. Milanovej. Zároveň predseda AS poveril predsedu študentskej časti AS p. 

Holubčíka o doplnenie nových členov AS miesto študentov, ktorí ukončili štúdium.  

Predseda AS následne konštatoval, že senát je uznášaniaschopný a predložil program rokovania na 

schválenie. Prítomní členovia hlasovali aklamačne. 

Výsledky hlasovania: za: 14; proti: 0; zdržal sa: 0. 

 

1. Prerokovanie materiálu „Informácie o možnostiach štúdia na FRI UNIZA“. 

Materiál, ktorý predložil p. prodekan Lendel podáva základné informácie pre uchádzačov o štúdium na 

našej fakulte na všetkých troch stupňoch štúdia v akademickom roku 2017/18. Zásadné zmeny: 

- prihlášku, ktorá bude zaslaná elektronicky, nie je nutné posielať poštou, 

- ubytovacie zariadenie UNIZA (s uvážením vzdialenosti trvalého bydliska študenta od sídla univerzity) 

poskytne ubytovanie každému študentovi 1. ročníka, ktorý o to požiada, 

- od zahraničných uchádzačov (okrem uchádzačov z ČR), ktorí chcú študovať v štátnom jazyku, sa 

vyžaduje úspešné absolvovanie jazykového testu zo slovenského jazyka s dosiahnutím úrovne 

minimálne B1, 

- v predpísaných predmetoch na inžinierske štúdium štud. programov informačné systémy a inteligentné 

informačné systémy sa Matematická analýza 3 nahradí predmetom Algoritmy a údajové štruktúry 1. 

V pôvodnom dokumente boli na podnet členov AS opravené formálne chyby.  

P. Adamko a p. Gábrišová upozornili, že zrušenie predmetu Matematická analýza ako predpísaného pre 

inžinierske štúdium spomínaných štud. programov bude dôvodom študentov 1.stupňa štud. programu 

Informatika, nezapísať si tento predmet (jeho záväznosť - povinne voliteľný, 4. semester). Pritom obsah 

predmetu je súčasťou základov vyššej matematiky, ktoré by mal absolvovať každý študent technickej 

školy ako je naša fakulta. P. dekan sa vyjadril, že ide o rozhodnutie garantov daných štud. programov 

a poveril p. prodekana o zvolanie stretnutia s garantami, kde by sa prehodnotila možnosť presunutia 

predmetu Matematická analýza 2 do inžinierskeho štúdia. 

 

Po ukončení diskusie dal predseda AS hlasovať za daný dokument. 

Prítomní členovia AS hlasovali aklamačne. Výsledky hlasovania: za: 13; proti: 1; zdržal sa: 0. 

 

Uznesenie č. 25: AS FRI UNIZA schválil materiál „Informácie o možnostiach štúdia na FRI 

UNIZA“ na svojom zasadnutí dňa 19. júla 2016. 

 

2. Prerokovanie navrhovaných úprav v študijných programoch. 

P. prodekan Lendel predložil materiál, v ktorom ide o nasledovné úpravy: 

- zmena záväznosti predmetu 5BA130 Pravdepodobnosť a štatistika (1. stupeň štud. programu 

Informatika, 2.roč., letný semester) z povinne voliteľného na povinný predmet, 



- zníženie minimálneho celkového počtu kreditov za povinne voliteľné predmety na 1. stupni štud. 

programu Informatika z 20 na 15, 

- zníženie minimálneho celkového počtu kreditov za povinne voliteľné predmety na 2. stupni štud. 

programu Inteligentné informačné systémy z 25 na 15, 

a to s platnosťou od akademického roka 2016/2017. 

P.dekan zároveň informoval, že od akad. roka 2016/17 bude predpísaný minimálny počet kreditov na 

postup do ďalšieho ročníka a tiež minimálny počet kreditov na zápis do rovnakého ročníka a to 

metodickým pokynom dekana fakulty (uvedené tiež v „Žltej knižke“ – informácie o možnostiach štúdia 

na rok 2016). 

 

Prítomní členovia AS nemali k návrhom pripomienky.  

Za jeho schválenie hlasovali aklamačne. Výsledky hlasovania: za: 14; proti: 0; zdržal sa: 0. 

 

Uznesenie č. 26: AS FRI UNIZA schválil navrhované úpravy v študijných programoch na svojom 

zasadnutí dňa 19. júla 2016. 

 

3. Prerokovanie materiálu „Správa o hospodárení FRI UNIZA za rok 2015“. 

Materiál spracovala a predložila tajomníčka fakulty p. Rešetková. V správe boli zapracované 

pripomienky, ktoré vzišli z rozpravy k predloženému dokumentu na zasadnutí AS 26.4.2016. 

P. Dubovec sa zaujímal o návrat finančných prostriedkov, ktoré boli poskytnuté ako pôžička na dostavbu 

Vedeckého parku. P. dekan potvrdil jej návratnosť do 4 rokov. 

P. Bachratý požiadal o zdôvodnenie zvyšujúcich sa finančných rezerv fakulty. P. dekan vysvetlil, že ich 

zvyšovanie smeruje k využitiu na viac projektov, na ktoré je nutný aj väčší objem financií.  

 

Po ukončení diskusie a formálnych úpravách v texte dal predseda AS hlasovať o predloženej správe. 

Prítomní členovia AS hlasovali aklamačne. Výsledky hlasovania: za: 14; proti: 0; zdržal sa: 0. 

 

Uznesenie č. 27: AS FRI UNIZA schválil materiál „Správa o hospodárení FRI UNIZA za rok 2015“ 

na svojom zasadnutí dňa 19. júla 2016. 

 

4. Rôzne: 

P. Dubovec upozornil na výzor násteniek na chodbe medzi budovou RA a RB. Nespĺňajú estetický a ani 

informačný účel. P. dekan prisľúbil nápravu. Ďalej upozornil na poškodený a ťažko priechodný chodník 

pod fakultou. P. dekan informoval, že sa chystá stavba chodníka pre peších a aj cyklistov z kopca na 

Veľkom dieli. 

 

P. Blašková opätovne apelovala na to, aby na toaletách v budove RB boli umiestnené držiaky na toaletný 

papier v každej kabínke (realizácia bola prisľúbená na zasadnutí AS 8.3.2016). P. dekana prisľúbil 

riešenie.  

 

P. Vajsová sa informovala, či je možné, aby si študent zapísal predmet viac ako 2 krát. Túto možnosť p. 

prodekan pripustil s odôvodnením, že ide o študentov, ktorí nastúpili na štúdium podľa starej akreditácie, 

ale chýba im úspešné absolvovanie predmetu, ktorý sa otvára podľa novej akreditácie.  

 

Na podnet p. Chochlíka p. dekan informoval o prestavbe niektorých miestností na 3.poschodí budovy RA 

na učebne v dôsledku rekonštrukcie budovy NS. Táto bude uzatvorená počas zimného semestra 2016/17 a 

výučba bude presunutá na fakultu. Nové učebne a tiež nové laboratóriá pod budovou RB budú 

k dispozícii na výučbu tak, aby sa to kapacitne zvládlo a boli dodržané nahlásené požiadavky 

zamestnancov na čas výučby a taktiež bola dodržaná príslušnosť laboratória k danej katedre. Nakoľko z 

rektorátu prišla informácia, že sa tieto požiadavky v dôsledku krízového režimu nebudú akceptovať. 

 

V Žiline 2. 8. 2016 Zapísal: L. Gábrišová 

 Schválil: N. Adamko 


