
Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI UNIZA  

zo dňa 4. 7. 2017 
 

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

Majer, Ružbarský, Poláčková, Segeč, Ševčík, Vajsová, Varga, Václavková 

Neprítomní členovia: Endersová, Chovancová, Pančíková, Purašová, Tumová, 

Hostia: Kršák, Lendel, Koháni, Rešetková, Falát 

 

Program rokovania: 

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

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

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

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

5. 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: 16; proti: 0; zdržal sa: 0. 

 

1. 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 RoboCupJunior, 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. 

Členovia AS nemali ďalšie pripomienky a za schválenie dokumentu hlasovali aklamačne. 

Výsledky hlasovania: za: 16; proti: 0; zdržal sa: 0. 

 

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

na svojom zasadnutí dňa 4. júla 2017. 

 

2. 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. 

Členovia AS nemali k navrhovaným úpravám pripomienky a za ich schválenie hlasovali aklamačne. 

Výsledky hlasovania: za: 16; proti: 0; zdržal sa: 0. 

 

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

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

 

 



3. 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.  

Členovia AS nemali pripomienky a za návrh hlasovali aklamačne. 

Výsledky hlasovania: za: 16 ; proti: 0; zdržal sa: 0. 

 

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

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

 

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

znalosti. 

P. prodekan Lendel predložil navrhované zmeny obsahovej náplne predmetu 5BA117: Dáta, informácie, 

znalosti 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. 

Členovia AS nemali ďalšie pripomienky a za návrh hlasovali aklamačne. 

Výsledky hlasovania: za: 16 ; proti: 0; zdržal sa: 0. 

 

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

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

 

6. 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. 

 

 

 

 

 

V Žiline 4. 7. 2017 Zapísal: L. Gábrišová 

 Schválil: N. Adamko 


