
Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI UNIZA  
zo dňa 22. 6. 2018 

 
Prítomní členovia: Adamko, Bachratý, Blašková, Dubovec, Gábrišová, Chovancová, Jánošíková, 
Kucharčíková, Mulík, Rechtorík, Ružbarský, Segeč, Ševčík, Varga, Václavková 
Neprítomní členovia: Endersová, Majer, Pančíková, Rebro, Šotek, Urgasová 
Hostia: Kršák, Koháni, Lendel, Márton, Rešetková, Škvarek, Šotek, Šuch 
 
Program rokovania: 

1. Prerokovanie materiálu „Informácie o možnostiach štúdia na FRI“. 
2. Prerokovanie návrhov na nové voliteľné predmety. 
3. Prerokovanie návrhu na úpravu povinne voliteľného predmetu „Manažérske hry a simulácie“. 
4. Prerokovanie návrhu nového študijného programu „Podniková informatika". 
5. Rôzne. 

 
Na úvod predseda AS privítal členov na spoločnom rokovaní. Konštatoval, že senát je uznášaniaschopný. 
Osobitne privítal p. Kucharčíkovú ako nastupujúcu členku AS po odchode p. Vajsovej a v študentskej časti 
AS p. Jánošíkovú a p. Rechtoríka, ktorí nahradia p. Botekovú a p. Holubčíka. Oznámil tiež pozastavenie 
členstva p. Rebra, p. Šoteka a p. Urgasovej do zápisu na inžinierske štúdium. 
Predseda predložil program rokovania na schválenie so zmenou poradia (najskôr body 2, 3). Prítomní 
členovia hlasovali aklamačne. 
Výsledky hlasovania: za: 14; proti: 0; zdržal sa: 0 (neprítomný Mulík). 
 
1. Prerokovanie návrhov na nové voliteľné predmety. 
P. prodekan Lendel predložil postupne návrhy jednotlivých voliteľných predmetov. Predseda AS ku 
každému otvoril diskusiu a dal aklamačne hlasovať o schválení. 
- Modelovanie a vizualizácia dát v R 

P. Bachratý mal pripomienky na nastavenie hodnotenia študentov. P. prodekan pripomienky predloží 
vyučujúcemu predmetu. 
Výsledky hlasovania: za: 14; proti: 0; zdržal sa: 0 (neprítomný Mulík).  

Uznesenie č. 77: AS FRI UNIZA schválil nový voliteľný predmet „Modelovanie a vizualizácia dát 
v R“ na svojom zasadnutí dňa 22. júna 2018. 
 
- Softvérové chyby: príčiny a riešenia 

P. Bachratý navrhol zmeniť názov predmetu. Členovia AS v diskusii dospeli k zmene názvu predmetu 
na Prevencia a riešenie softvérových chýb. 
Výsledky hlasovania: za: 13; proti: 0; zdržal sa: 1 (neprítomný Mulík). 

Uznesenie č. 78: AS FRI UNIZA schválil nový voliteľný predmet „Prevencia a riešenie softvérových 
chýb“ na svojom zasadnutí dňa 22. júna 2018. 
 
- Športový manažment 

P. Bachratý sa zaujímal o možnosti uplatnenia získaných poznatkov a podotkol, že v informačnom liste 
predmetu nie je nutný podrobný rozpis prednášok. P. prodekan požiada garanta predmetu o doplnenie 
informačného listu. 
Výsledky hlasovania: za: 15; proti: 0; zdržal sa: 0. 

Uznesenie č. 79: AS FRI UNIZA schválil nový voliteľný predmet „Športový manažment“ na svojom 
zasadnutí dňa 22. júna 2018. 
 
- Aplikovaná ekonómia 

P. Vargu zaujímalo, prečo sú podmieňujúce predmety rozdelené pre študijné programy Informatika 
a Manažment. P. prodekan vysvetlil, že jeden predmet s rovnakým obsahom sa tak nebude deliť na 2. 
Výsledky hlasovania: za: 15; proti: 0; zdržal sa: 0. 



Uznesenie č. 80: AS FRI UNIZA schválil nový voliteľný predmet „Aplikovaná ekonómia“ na svojom 
zasadnutí dňa 22. júna 2018. 
 
2. Prerokovanie návrhu na úpravu povinne voliteľného predmetu „Manažérske hry a simulácie“. 
P. prodekan Lendel predložil návrh. 
P. Ružbarský sa pýtal, o aké zmeny ide, lebo sú možné zmeny 10% bez schvaľovania AS. P. prodekan 
vysvetlil, že ide o zmeny súvisiace s novými trendami v danej oblasti. 
P. Bachratý upozornil na neprehľadný formát osnovy predmetu. 
P. Blašková upozornila, že doplnkové úlohy počas semestra majú byť oznámené študentom na začiatku 
semestra. Navrhla vypustiť z informačného listu vetu: “Podmienkou absolvovania cvičení je tiež plnenie 
ďalších prípadných úloh a zadaní, ktoré určí vedúci cvičení alebo garant predmetu.“ P. Jánošíková a p. 
Chovancová potvrdili, že úlohy boli pridávané v priebehu semestra.  
P. Dubovec sa pýtal na prepojenie s predmetmi Modelovanie a vizualizácia dát a Teória hier v súvislosti 
s možnou duplicitou. P. prodekan sa vyjadril, že v tomto zmysle by sa mala urobiť analýza súčasného stavu. 
O schválení navrhnutých úprav členovia AS hlasovali aklamačne. 
Výsledky hlasovania: za: 15; proti: 0; zdržal sa: 0. 
Uznesenie č. 81: AS FRI UNIZA schválil úpravu povinne voliteľného predmetu „Manažérske hry 
a simulácie“ na svojom zasadnutí dňa 22. júna 2018. 
 
3. Prerokovanie materiálu „Informácie o možnostiach štúdia na FRI“. 
P. prodekan Lendel informoval o možnostiach štúdia na FRI v nasledujúcom akademickom roku, ktoré 
podľa nariadenia rektorátu UNIZA majú byť určené do 15.7.2018. Predložil zmeny v možnostiach štúdia 
oproti minulému akademickému roku a podal prehľad o výsledkoch prijímacieho konania na akademický 
rok 2018/19.  
Diskusia k predloženému materiálu a následné hlasovanie bolo rozdelené samostatne na 3 časti: 
- Bakalárske štúdium 
P. Dubovec sa pýtal na počet študentov, ktorí nemuseli absolvovať prijímacie skúšky. P. prodekan 
odpovedal, že 29 %, z čoho je 22 % nových študentov, ostatní sú „recyklovaní“. 
P. Kucharčíková chcela vedieť, ako sú definovaní „excelentní“ študenti, ktorí sú spomínaní aj v iných 
bodoch dokumentu. Na základe diskusie ohľadom možnosti prijatia študenta na základe odporúčacieho 
listu, nechal predseda AS hlasovať o návrhu na vypustenie textu v časti „Formy prijímania“, bod „1. Bez 
prijímacích skúšok“: „Absolventi všetkých stredných škôl na základe odporúčacieho listu po schválení 
komisiou. Odporúčací list od partnerských stredných škôl alebo zamestnancov fakulty obsahujúci dôvody 
a predpoklady na prijatie excelentného študenta bez prijímacích skúšok.“. O schválení návrhu členovia AS 
hlasovali aklamačne. 
Výsledky hlasovania: za: 14; proti: 0; zdržal sa: 1. 
Ďalšie pripomienky k dokumentu sa týkali jeho formálnej stránky – neprehľadnosť podmienok a to od p. 
Bachratého, p. Dubovca, p. Jánošíkovej. P. prodekan tieto pripomienky akceptoval. 
Diskutovalo sa ešte o možnosti zrušenia prijímacieho konania na bakalárske štúdium na FRI. P. dekan 
nevidí dôvod zmeny, fakulta si roky drží počet prijímaných študentov oproti iným fakultám, kde 
zaznamenávajú pokles.  
O schválení predloženého materiálu v pozmenenom znení hlasovali členovia AS aklamačne. 
Výsledky hlasovania: za: 15; proti: 0; zdržal sa: 0. 
Uznesenie č. 82: AS FRI UNIZA schválil materiál „Informácie o možnostiach bakalárskeho štúdia 
na FRI“ na svojom zasadnutí dňa 22. júna 2018. 
 
- Inžinierske štúdium 
P. predseda upozornil na jazykové znalosti zahraničných, napr. ukrajinských študentov. P. prodekan sa 
vyjadril, že je na garantoch, ktorí môžu schváliť prijatie študenta na štúdium. P Bachratý upozornil, že 
garant študenta schváliť môže, ale až na vyučovaní sa ukážu jeho schopnosti a možnosti. Tiež uviedol, že 
je možné zvládnuť vyučovanie, ale s menším počtom študentov v skupine. 
O schválení členovia AS hlasovali aklamačne. 
Výsledky hlasovania: za: 15; proti: 0; zdržal sa: 0. 



Uznesenie č. 83: AS FRI UNIZA schválil materiál „Informácie o možnostiach inžinierskeho štúdia 
na FRI“ na svojom zasadnutí dňa 22. júna 2018. 
 
- Doktorandské štúdium 
P. Bachratý overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ. 
P. prodekan Koháni uviedol, že fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ má byť overená. 
O schválení členovia AS hlasovali aklamačne. 
Výsledky hlasovania: za: 15; proti: 0; zdržal sa: 0. 
Uznesenie č. 84: AS FRI UNIZA schválil materiál „Informácie o možnostiach doktorandského štúdia 
na FRI“ na svojom zasadnutí dňa 22. júna 2018. 
 
4. Prerokovanie návrhu nového študijného programu „Podniková informatika“. 
P. prodekan Lendel predložil návrh. 
V diskusii členov AS neboli vyjadrené zásadné pripomienky. Bolo navrhnuté presunutie predmetu 
„Podnikové informačné systémy“ v 3. ročníku ZS medzi voliteľné predmety a jeho nahradenie predmetom 
„Princípy operačných systémov“, ktorý bude povinný. Garant programu p. Koháni túto zmenu akceptoval 
a tiež uviedol, že je prístupný ďalším návrhom do času, keď bude program uvedený do života. 
O schválení členovia AS hlasovali aklamačne. 
Výsledky hlasovania: za: 12; proti: 0; zdržal sa: 1 (odišiel Dubovec, Ševčík). 
Uznesenie č. 85: AS FRI UNIZA schválil návrh nového študijného programu „Podniková 
informatika“ na svojom zasadnutí dňa 22. júna 2018. 
 
5. Rôzne: 
P. Kucharčíková tlmočila problém zamestnancov, ktorí pracujú s rozvrhom vyučovania. Nahrajú zmeny, 
ale nevedia, či zmeny prešli. „Zamknutá“ je možnosť vytlačenia finálnej verzie rozvrhov po ich uzavretí 
a možnosť ich spätného prehliadania. 
 
Úlohy: 
 
Úloha Zodpovedný Termín 
Preverenie možnosti získania rozvrhov 
z minulých rokov na UIKT 

p. dekan Kršák ďalšie zasadnutie AS FRI UNIZA 

Zistiť nutnosť overených kópií diplomov pre 
prihlasovanie na PhD. štúdium. 

p. prodekan Koháni ďalšie zasadnutie AS FRI UNIZA 

 
 
 
V Žiline 22. 6. 2018 Zapísal: L. Gábrišová 
 Schválil: N. Adamko 


