
Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI UNIZA  

zo dňa 23. 10. 2018 
 

Prítomní členovia: Adamko, Blašková, Dubovec, Gábrišová, Endersová, Chovancová, Jánošíková, 

Kucharčíková, Majer, Mulík, Pančíková, Rechtorík, Ružbarský, Segeč, Ševčík, Varga, Václavková 

Neprítomní členovia: Bachratý, Rebro, Šotek, Urgasová 

Hostia: Kršák, Lendel, Márton, Rešetková 

 

Program rokovania: 

1. Prerokovanie navrhovanej zmeny názvu študijného programu „Podniková informatika“. 

2. Rôzne. 

 

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

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

Výsledky hlasovania: za: 16; proti: 0; zdržal sa: 0 (neprítomná Blašková). 

 

1. Prerokovanie navrhovanej zmeny názvu študijného programu „Podniková informatika“. 

P. dekan odôvodnil návrh zmeny: na základe rokovania kolégia rektora 15.10.2018, kde bolo dohodnuté že 

nové študijné programy fakúlt a ústavov budú prerokovávané v kolégiu rektora a až následne 

v akademických senátoch a vedeckých radách fakúlt, sme predložili návrh nového študijného programu 

Podniková informatika. Dekan FPEDAS vzniesol požiadavku, či by sme nezmenili názov programu, lebo 

tým, že prvým slovom v názve je „Podniková“, by mohol vzniknúť dojem, že sa jedná o ekonomický 

študijný program, čo je doména FPEDAS. Síce sme už daný študijný program prerokovali v AS FRI a 

schválili vo Vedeckej rade FRI, ale vzhľadom na to, že máme záujem zlepšovať vzťahy medzi FRI a 

FPEDAS, navrhujeme zmenu názvu študijného programu. Radi by sme odoslali spis na Akreditačnú 

komisiu čím skôr, preto bolo operatívne zvolané zasadnutie AS FRI. 

Nový názov študijného programu navrhujeme „Informatika a riadenie“.  

P. prodekan Lendel predložil návrh „Profilu absolventa bakalárskeho študijného programu Informatika 

a riadenie“.  

V následnej diskusii senátori podávali návrhy na iný názov – návrat k IRS, Informatika a manažment 

podniku alebo Informatika a manažment. Tiež bola vznesená kritika na to, že študijný program bol už 

schválený pred pár mesiacmi a teraz sa máme podriadiť a zmeniť jeho názov a niektoré časti „Profilu 

absolventa“.  

P. Kucharčíková a p. Pančíková poukázali na to, že diskusia sa vedie o novom názve „Informatika 

a riadenie“, pričom „riadenie“ je možné považovať za synonymum slova „manažment“, a v bakalárskom 

štúdiu má fakulta programy Informatika a Manažment. Ďalej upozornili na to , že v predmetoch Fakulty 

PEDAS tiež figurujú názvy predmetov obsahujúcich slovo „manažment“, no požadujú, aby náš nový odbor 

zmenil v názve slovo „podniková“. Rovnako pôvodná „Podniková informatika“ má predsa informatické 

zameranie, čiže informatika s prívlastkom podniková. Taktiež poukázali na fakt, že v inžinierskom štúdiu, 

odbor Informačné systémy máme podprogram s názvom „Podniková informatika“.  

P. predseda AS dal následne aklamačne hlasovať o prijatí nového názvu študijného programu a upraveného 

„Profilu absolventa bakalárskeho študijného programu Informatika a riadenie“. 

Výsledky hlasovania: za: 11; proti: 2; zdržal sa: 3 (neprítomný Varga). 

 

Uznesenie č. 94: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 23. októbra 2018 schválil názov nového 

študijného programu „Informatika a riadenie“ a „Profil absolventa bakalárskeho študijného 

programu Informatika a riadenie“. 

 

2. Rôzne 

P. Segeč sa pýtal na možné vytvorenie informatických odborov na Fakulte elektrotechniky a informačných 

technológií. P. dekan vysvetlil, že to môže byť len zo súhlasom rektora UNIZA. 



P. Dubovec vyjadril pochybnosť o možnej spolupráci medzi fakultami pri vytváraní nových odborov. 

P. dekan k tomu povedal, že by mohla fungovať, ak by sa zmenil systém prerozdeľovania finančných 

prostriedkov pre fakulty. 

 

Úlohy: 

 

Úloha Zodpovedný Termín 

Preverenie možnosti získania rozvrhov z minulých 

rokov a možnosti tlače finálnej verzie rozvrhov na 

CeIKT. 

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 

Vypracovanie prehľadného zoznamu voliteľných 

predmetov a počtov prihlásených študentov za 

posledné roky a jeho predloženie členom senátu. 

p. prodekan Lendel ďalšie zasadnutie 

AS FRI UNIZA 

Zverejnenie podrobných informácií k používaniu 

loga UNIZA. 

p. tajomníčka Rešetková ďalšie zasadnutie 

AS FRI UNIZA 

Získanie stanoviska CeIKT k problému 

nezobrazovania mena vyučujúceho a názvu učebne 

v rozvrhu, ak sa v danej hodine učí viac krúžkov 

v rámci jedného predmetu. 

p. prodekan Lendel ďalšie zasadnutie 

AS FRI UNIZA 

 

 

 

V Žiline 23. 10. 2018 Zapísal: L. Gábrišová 

 Schválil: N. Adamko 


