SPRÁVA
o činnosti Akademického senátu Fakulty riadenia a informatiky UNIZA
za rok 2018
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 2018 vykonávali v zložení:
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
V priebehu roka 2018 nastali nasledovné zmeny v zložení AS FRI:
22.6.2018:
- p. Alžbeta Kucharčíková nahradila p. Moniku Vajsovú, ktorá rozviazala pracovný pomer s FRI,
- p. Miroslav Rechtorík a p. Kristína Jánošíková nahradili p. Michaelu Botekovú a p. Martina Holubčíka,
ktorí ukončili štúdium na FRI.
3.5.2018:
- p. Jaroslava Urgasová nahradila p. Barboru Línek, ktorá ukončila štúdium na FRI.
Súčasné zloženie AS FRI UNIZA (stav 1.1.2019):
zamestnanecká časť:
študentská časť:
Norbert Adamko (predseda AS)
Oľga Chovancová
Hynek Bachratý
Kristína Jánošíková
Martina Blašková
Michal Mulík
Juraj Dubovec
Tomáš Rebro
Brita Endersová
Miroslav Rechtorík
Lýdia Gábrišová (tajomníčka AS)
Marián Šotek
Alžbeta Kucharčíková
Jaroslava Urgasová
Tomáš Majer
Lucia Pančíková
Ján Ružbarský
Pavel Segeč
Peter Ševčík

Michal Varga
Monika Václavková
AS FRI UNIZA v roku 2018 rokoval sedem krát.

1. zasadnutie AS FRI UNIZA dňa 31. januára 2018


Prerokovanie a schvaľovanie nových voliteľných predmetov.
P. prodekan Lendel v rámci národného projektu IT akadémia predložil návrh nového voliteľného
predmetu 5UI128 Internet vecí, ktorý zabezpečí doc. Ševčík a návrhy 7 nových voliteľných predmetov
dodaných IT firmami. Ide o:
5BI140 Cloudové technológie a manažment
5BL141 Automatizovaná správa registratúry
5IH112 Servery a úložiská dát
5II133 Dátové sklady, Business intelligence a základy analýzy dát
5II135 Analýza dát a strojové učenie
5IS113 Process-mining, animácia procesov a vizualizácia
5IS120 Základy SAP HANA.
V diskusii k podaným návrhom odzneli niektoré pripomienky, ale ako povedal p. prodekan, keďže ide
o projekt niekoľkých partnerských fakúlt SR, zásadné úpravy obsahu predmetov nie sú možné. Firmy
v priebehu mesiacov máj, jún dodajú potrebné materiály a urobia školenia vyučujúcim. Potom bude
možné zohľadniť pripomienky a požiadavky zo strany vyučujúcich.
Akceptované boli pripomienky k úprave názvu Process-mining, animácia procesov a vizualizácia na
Animácia procesov a vizualizácia (Process-mining), ďalej požiadavka na úpravu literatúry a doplnenie
vyučujúcich navrhovaných predmetov. Následne podľa záujmu študentov o absolvovanie vybratých
predmetov bude personálne zabezpečená výučba.
Uznesenie č. 54: AS FRI UNIZA prerokoval a schválil návrh nových voliteľných predmetov na
svojom zasadnutí dňa 31. januára 2018.


Schvaľovanie navrhovaných zmien v personálnom zložení disciplinárnej komisie.
P. prodekan Lendel predložil návrh zloženia disciplinárnej komisie pre študentov v zložení: František
Mäsiar, Kristína Poláčková, Michal Mulík
Uznesenie č. 55: AS FRI UNIZA schválil zloženie disciplinárnej komisie FRI pre študentov na svojom
zasadnutí dňa 31. januára 2018.


Schvaľovanie nových členov štátnicových komisií pre 1. a 2. stupeň.
Predložil p. prodekan Lendel. P. Bachratý upozornil, že AS členov štátnicových komisií prerokováva,
ale schvaľuje len vedecká rada FRI. P. predseda vyzval členov AS k diskusii o podaných návrhoch.
P. Varga upozornil, že p. Maceková nie je informatička a mala by byť novou členkou štátnicovej
komisie pre informatiku. P. dekan v tomto zmysle informoval, že každý navrhnutý člen štátnicovej
komisie sa po schválení stane reálnym členom, až keď ho do konkrétnej komisie zaradí garant odboru.
AS FRI UNIZA zobral na vedomie návrh nových členov štátnicových komisií pre 1. a 2. stupeň na
svojom zasadnutí dňa 31. januára 2018.


Prerokovanie a schvaľovanie zmien v povinne voliteľnom predmete Marketingové nástroje a
aplikácie.
P. prodekan predložil návrh zmeny: presun z piateho do šiesteho semestra z dôvodu personálneho
zabezpečenia výučby.
P. Ružbarský mal otázku na veľký počet hodín uvedených v informačnom liste predmetu ako „Celková
prácnosť predmetu: 140 hodín.“ P. Blašková ako garant odboru potvrdila, že to zodpovedá obsahu
a náročnosti predmetu.
P. Bachratý mal výhrady voči veľkému množstvu odporúčanej literatúry uvedenej v informačnom liste
predmetu. Navrhol aspoň jej rozdelenie na odporúčanú a doplňujúcu. P. Blašková upozornila, že
informačný list predmetu je schválený a rokuje sa o len o presune predmetu medzi semestrami.

Uznesenie č. 56: AS FRI UNIZA schválil zmeny v povinne voliteľnom predmete Marketingové
nástroje a aplikácie na svojom zasadnutí dňa 31. januára 2018.


Informovanie o príprave potenciálne nového inžinierskeho študijného programu Biomedicínska
informatika.
P. prodekan informoval o príprave nového študijného programu Biomedicínska informatika pre
inžinierske štúdium a predložil ho do Akademického senátu FRI na diskusiu, aby vytvorená pracovná
skupina mohla v prípade pozitívneho vyjadrenia pokračovať v príprave akreditačného spisu. Poukázal
na to, že fakulta chce tak reagovať na požiadavky trhu, študentov a aj zahraničných partnerov. Hlavným
cieľom je však využitie našej prednosti, a to informatického zamerania a zároveň vyplnenie medzery
v oblasti štúdia biomedicíny. V tom zmysle boli upravené študijné plány tak, aby obsahovali
informaticko-medicínske predmety.
P. Varga sa zaujímal o personálne zabezpečenie vyučovania. P. Zaitseva vysvetlila, že v priebehu dvoch
rokov, čo sa program pripravuje, boli k tomu určení niektorí zamestnanci a doktorandi a boli aj oslovení
externí vyučujúci na zabezpečenie špecializovaných predmetov.
P. Adamko sa pýtal, či sa môžu prihlásiť na štúdium absolventi biomedicíny, ktorí nemajú informatické
vzdelanie. P. Zaitseva predpokladá, že záujemcovia budú naši študenti a absolventi technických škôl.
Neuvažuje sa s absolventami medicínskych škôl.
P. Bachratý navrhol, aby sa urobil prieskum záujmu študentov terajšieho tretieho ročníka bakalárskeho
štúdia na našej fakulte a tiež, či sú na Slovensku a v Čechách študijné programy s podobným
zameraním.
P. Zaitseva informovala, že u nás existuje Biomedicínske inžinierstvo a Biomatika a ČR Biomedicínska
informatika.
P. Segeč sa zaujímal, či by nebolo lepšie uviesť biomedicínu v inžinierskom štúdiu ako zameranie v už
existujúcom študijnom programe a nie ako samostatný program. P. Zaitseva uviedla, že jadro študijných
plánov je pripravené v informatike a môžu sa ešte meniť predmety (zatiaľ 5 nových biomedicínskych
premetov).
P. Bachratý vyzval k úprave informačných listov špecializovaných predmetov, pretože sa niektoré sú
obsahovo veľmi rozsiahle.
P. Gábrišovú zaujímalo, či absolvent tohto študijného programu bude mať zodpovedajúce informatické
vzdelanie budúceho IT odborníka, keby mal pracovať aj v inej oblasti ako je biomedicína. P. dekan
potvrdil, že absolvent bude informatik s aplikačnou doménou – medicína.



Prerokovanie a schvaľovanie zmien vo voliteľnom predmete Teória rozvrhov.
P. prodekan predložil návrh zmeny: názov voliteľného predmetu 5BA110 “Teória rozvrhov“ na “Teória
výrobných rozvrhov“ a odporučiť ho ako voliteľný aj pre inžinierske štúdium. Dôvodom je malý záujem
študentov o daný predmet, kde jednou z možných príčin je, že si študenti pod súčasným názvom
predstavujú školské rozvrhy a tiež to, že nie je uvedený v študijných plánoch oboch stupňov štúdia.
Uznesenie č. 57: AS FRI UNIZA prerokoval a schválil zmeny vo voliteľnom predmete Teória
rozvrhov na svojom zasadnutí dňa 31. januára 2018.
 ďalej v bode rôzne:
P. dekan informoval, že požiadal Mgr. Ďugelovú, referentku pre životné prostredie a BOZP na UNIZA
o vypracovanie posudku týkajúceho sa spojovacieho chodníka medzi FRI a budovami UNIZA na VD.
Výsledkom je bezpečnostnotechnické usmernenie, v ktorom je uvedené, že pokiaľ by došlo pri prechode
cez túto komunikáciu k úrazu a poškodeniu zdravia zamestnanca v súvislosti s výkonom práce, bude to
posudzované ako pracovný úraz.
P. Gábrišová sa pýtala, či bude zabudovaný prístrešok nad vchod do fakulty zo strany jedálne (požiadavka
na zasadnutí AS dňa 11.5.2017). P. dekan vysvetlil, že prístrešok bol na rektoráte UNIZA objednaný, ale
pre technické problémy nerealizovaný.
Následne predseda AS vyzval predsedníčku volebnej komisie p. Tokarčíkovú, aby informovala o príprave
volieb kandidáta na dekana FRI. Konštatovala, že príprave prebehla bez problémov. Komisia dostala 8

návrhov na kandidátov a po ich verifikácii s kandidatúrou súhlasil doc. Ing. Emil Kršák, PhD. Komisia
ďalej zorganizovala stretnutie s kandidátom dňa 20.2.2018.

2. zasadnutie AS FRI UNIZA dňa 22. februára 2018


Voľba kandidáta na dekana FRI UNIZA na funkčné obdobie od 1.4.2018 do 31.3.2022.
Na úvod kandidát doc. Ing. Emil Kršák, PhD. v stručnosti predstavil svoj program a v následnej diskusii
reagoval na otázky členov senátu.
Následne členovia senátu pristúpili k tajnej voľbe kandidáta na dekana FRI UNIZA podľa § 5
Rokovacieho poriadku AS FRI UNIZA.
AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 22.2.2018 zvolil doc. Ing. Emil Kršáka, PhD. za kandidáta
na dekana na funkčné obdobie 1.4.2018 do 31.3.2022 počtom hlasov 14 z 21.

3. zasadnutie AS FRI UNIZA, dňa 3. mája 2018
 Predloženie výročnej správy o činnosti AS FRI za rok 2017.
Správu predložil predseda AS.
Uznesenie č. 58: AS FRI UNIZA schválil predloženú výročnú správu o činnosti AS FRI za rok 2017
na svojom zasadnutí dňa 3. mája 2018


Prerokovanie zmien v organizačnej štruktúre FRI.
P. dekan vysvetlil, že dôvodom zmien v organizačnej štruktúre FRI je nariadenie rektora UNIZA, ktorý
požaduje presné určenie počtu zamestnancov na určených funkčných miestach. V prípade, že bude treba
alokovať nové miesto, tak bude musieť byť schválené AS FRI.
Uznesenie č. 59: AS FRI UNIZA schválil zmeny v organizačnej štruktúre FRI UNIZA s účinnosťou
od 1. 6. 2018 na svojom zasadnutí dňa 3. mája 2018


Prerokovanie návrhu na nový študijný program „Biomedicínska informatika“.
P. prodekan Lendel predložil nový študijný program, jeho profil, študijný plán a informačné listy.
P. Adamko mal otázku na personálne zabezpečenie. P. prodekan povedal, že vedúci katedier sa
vyjadrili, že dokážu poskytnúť učiteľov na výučbu, pretože sa nepredpokladá veľký počet študentov.
P. Bachratý sa pýtal, či prebehla analýza ohľadom podobných odborov. P. prodekan potvrdil, že
v súvislosti s informatikou existuje podobný odbor v Bratislave.
P. Rebro sa zaujímal, či študenti našej fakulty, ktorí by mali záujem študovať nový program
inžinierskeho štúdia, budú mať potrebný základ z bakalárskeho štúdia. P. prodekan poznamenal, že
v podstate v 2. stupni vysokoškolského vzdelania v odbore informatika pokračujú, len pridávajú nové
predmety týkajúce sa biomedicíny.
P. Segeč sa pýtal na študentov z iných fakúlt. Čo, ak nebudú spĺňať predpoklady? P. prodekan sa
vyjadril, že budú mať možnosť prejsť cez prijímacie konanie alebo nastúpiť na konverzný program.
P. Gábrišová poznamenala, že by sme si mali radšej zdokonaľovať terajšie a fungujúce študijné
programy. P. dekan oponoval, že kapacitne a aj personálne máme na to, aby sme ponúkli nový študijný
program.
Uznesenie č. 60: AS FRI UNIZA schválil návrh nového študijného programu „Biomedicínska
informatika“ na svojom zasadnutí dňa 3. mája 2018
Zasadnutie AS pokračovalo prerokovávaním informačných listov navrhovaného študijného programu.
P. Václavková vyzvala k určitým úpravám. P. predseda AS požiadal o prítomnosť vedúcej pracovnej
skupiny pre prípravu nového študijného programu, ktorou je p. prof. Zajtseva, ktorá následne na zasadnutie
AS prišla. Pripomienky k informačným listom nových navrhnutých predmetov vysvetlila.
Uznesenie č. 61: AS FRI UNIZA schválil predmet Základy teoretickej medicíny (ZTM) na svojom
zasadnutí dňa 3. mája 2018
Uznesenie č. 62: AS FRI UNIZA schválil predmet Medicínska informatika (MedI) na svojom
zasadnutí dňa 3. mája 2018
Uznesenie č. 63: AS FRI UNIZA schválil predmet Modelovanie biomedicínskych systémov a procesov
(MBSaP) na svojom zasadnutí dňa 3. mája 2018

Uznesenie č. 64: AS FRI UNIZA schválil predmet Softvérové nástroje pre biomedicínsku informatiku
(SNpBMI) na svojom zasadnutí dňa 3. mája 2018
Uznesenie č. 65: AS FRI UNIZA schválil predmet Biomolekulárna informatika a chémia (BIaCH) na
svojom zasadnutí dňa 3. mája 2018
Uznesenie č. 66: AS FRI UNIZA schválil predmet Aplikovaná informatika v preklinickej medicíne
(AIPMed) na svojom zasadnutí dňa 3. mája 2018
Uznesenie č. 67: AS FRI UNIZA schválil pre nový študijný program Projekty 1, 2, 3, prax, diplomovú
prácu a štátnu skúšku na svojom zasadnutí dňa 3. mája 2018
Uznesenie č. 68: AS FRI UNIZA schválil pre konverzný študijný plán nového študijného programu
Biomedicínska informatika na svojom zasadnutí dňa 3. mája 2018


Prerokovanie návrhu na úpravu rozsahu predmetu „UNIX - vývojové prostredie“.
P. prodekan Lendel predložil návrh úpravy na podnet katedry MMOA, ktorou je zmena rozsahu z 1-03 na 0-0-3.
Uznesenie č. 69: AS FRI UNIZA schválil úpravu rozsahu predmetu „UNIX - vývojové prostredie“ na
svojom zasadnutí dňa 3. mája 2018


Prerokovanie návrhu na nové voliteľné predmety „Riadenie projektov štrukturálnych fondov“
a „Základy testovania softvéru“.
P. prodekan Lendel predložil návrh nových voliteľných predmetov na podnet katedry MME a katedry
informatiky.
Uznesenie č. 70: AS FRI UNIZA schválil nový voliteľný predmet „Riadenie projektov štrukturálnych
fondov“ na svojom zasadnutí dňa 3. mája 2018
Uznesenie č. 71: AS FRI UNIZA schválil nový voliteľný predmet „Základy testovania softvéru“ na
svojom zasadnutí dňa 3. mája 2018


Prerokovanie materiálu „Výročná správa o činnosti za rok 2017“.
Predložil p. dekan Kršák.
Uznesenie č. 72: AS FRI UNIZA schválil „Výročnú správu o činnosti za rok 2017“ na svojom
zasadnutí dňa 3. mája 2018


Prerokovanie materiálu „Správa o hospodárení za rok 2017“.
Predložila p. Rešetková – tajomníčka FRI.
Uznesenie č. 73: AS FRI UNIZA schválil „Správu o hospodárení za rok 2017“ na svojom zasadnutí
dňa 3. mája 2018


Prerokovanie materiálu „Návrh rozpočtu fakulty na rok 2018“.
Predložila p. Rešetková – tajomníčka FRI. Návrh rozpočtu sa odvíja od schváleného rozpočtu UNIZA.
P. dekan na úvod uviedol, že v návrhu rozpočtu je počítané s rovnakými osobnými príplatkami
priznanými zamestnancom fakulty v minulom roku.
P. Segeč sa pýtal, čo spôsobilo nárast rozpočtu FRI. P. Rešetková vysvetlila, že sa to týka výsledkov
hodnotenia vzdelávania a výskumu za 2 roky spätne.
P. Dubovec chcel vedieť, čo so zostatkami v rozpočte. P. Rešetková vysvetlila, že zostatky sú rezervou
na funkčné platy do nasledujúceho rozpočtového roka..
P. Segeč navrhol, či by rezervy mohli byť použité na obsadenie miesta projektového manažéra. P. dekan
uviedol, že už sa toto realizovalo, ale nebolo prínosom.
Uznesenie č. 74: AS FRI UNIZA schválil „Návrh rozpočtu Fakulty riadenia a informatiky UNIZA
na rok 2018“ na svojom zasadnutí dňa 3. mája 2018


Prerokovanie návrhu na vymenovanie prodekanov na nové funkčné obdobie.
Predložil p. dekan Kršák.
Uznesenie č. 75: AS FRI UNIZA schválil s účinnosťou od 4. 5. 2018 do funkcie prodekanov FRI
UNIZA doc. Viliama Lendela a doc. Petra Mártona na svojom zasadnutí dňa 3. mája 2018



Prerokovanie návrhu na zloženie novej vedeckej rady FRI.
Predložil p. dekan Kršák. V diskusii sa niektorí členovia AS dotkli vekového zloženia členov rady,
pomeru počtu žien a mužov a tiež značne veľkého počtu riadiacich pracovníkov. P.dekan sa vyjadril,
že nemáme určenú vekovú hranicu členov rady, pomer počtu žien v podstate zaregistroval, keď k tomu
prišlo v diskusii a nebolo zostavenie v tomto zmysle zámerné. Čo sa týka počtu riadiacich pracovníkov
vo vedeckej rade, tak pri zostavovaní rady preferoval prodekanov a vedúcich katedier.
Uznesenie č. 76: AS FRI UNIZA schválil zloženie novej vedeckej rady FRI na svojom zasadnutí dňa
3. mája 2018
 ďalej v bode rôzne:
P. Ružbarský mal pripomienku, že chýba kontrola riešení problémov prednesených členmi AS v poslednom
bode programu zasadnutia – „Rôzne“. P. predseda súhlasil a prisľúbil, že úlohy, ktoré tak vystanú, budú
uvedené v zápsnici a na zasadnutiach AS kontrolované.
P. Segeč vyzval, aby sa prehodnotila organizácia zasadnutí AS k rovnomernému rozdeleniu bodov
programu medzi jednotlivé zasadnutia senátu, aby to nebolo na úkor kvality. P. predseda to prisľúbil, ale
nemôže zaručiť, lebo niekedy sa úlohy nakopia a treba ich riešiť.
P. Václavková sa zaujímala, či podľa nariadenia kolégia FRI, naozaj nemôžeme otvárať okná v kabinetoch.
P. dekan potvrdil, že sú už niektoré technicky až nebezpečné, ale nevieme ktoré a preto sa vydalo takéto
celofakultné nariadenie. Postupne bude problém riešený.
P. Ševčík mal požiadavku na spätnú možnosť vyhľadávania rozvrhov. P. dekan povedal, že to bude dosť
zložité, ale bude sa informovať.
Pri príležitosti vzniku fakulty p. Dubovec pozval všetkých na 10.ročník FRI FEST 9.5.2018 a p. Gábrišová
na tradičnú turistickú akciu: výstup na Minčol v Malej Fatre.

4. zasadnutie AS FRI UNIZA dňa 22. júna 2018


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.
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.
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.
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.
Uznesenie č. 80: AS FRI UNIZA schválil nové voliteľné predmety na svojom zasadnutí dňa 22. júna
2018.


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.
Uznesenie č. 81: AS FRI UNIZA schválil úpravu povinne voliteľného predmetu „Manažérske hry a
simulácie“ na svojom zasadnutí dňa 22. júna 2018.


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: 15; 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.
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.
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.
Uznesenie č. 84: AS FRI UNIZA schválil materiál „Informácie o možnostiach doktorandského štúdia
na FRI“ na svojom zasadnutí dňa 22. júna 2018.
-



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.
Uznesenie č. 85: AS FRI UNIZA schválil návrh nového študijného programu „Podniková
informatika“ na svojom zasadnutí dňa 22. júna 2018.
 ďalej v bode 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.

5. zasadnutie AS FRI UNIZA dňa 12. októbra 2018


Prerokovanie navrhovaných zmien v disciplinárnej komisii pre študentov.
P. prodekan Lendel predložil nomináciu študenta Bc. Mariána Šoteka (zástupcu študijného programu
Manažment) za člena disciplinárnej komisie pre študentov miesto Ing. Kristíny Poláčkovej, ktorá
ukončila denné doktorandské štúdium 22.8.2018.
Uznesenie č. 86: AS FRI UNIZA schválil Bc. Mariána Šoteka za nového člena disciplinárnej komisie
pre študentov na svojom zasadnutí dňa 12. októbra 2018.


Prerokovanie materiálu „Disciplinárny poriadok pre študentov“.
P. prodekan Lendel predložil úpravu smernice č. P_FRI_8 „Disciplinárny poriadok pre študentov“,
ktorý bol schválený akademickým senátom fakulty 6.10.2017.
P. Bachratý navrhol do predloženého materiálu v § 7, bod (4), ktorý sa týka možnej žiadosti študenta
o preskúmanie rozhodnutia disciplinárnej komisie, pridať vetu: Dekan o svojom rozhodnutí informuje
disciplinárnu komisiu fakulty a akademický senát fakulty.
Uznesenie č. 87: AS FRI UNIZA schválil „Disciplinárny poriadok pre študentov“ na svojom
zasadnutí dňa 12. októbra 2018.


Prerokovanie návrhu na zmenu názvu povinne voliteľného predmetu „Počítačové modelovanie
systémov“.
P. prodekan Lendel predložil žiadosť garanta predmetu p. Buznu na zmenu pôvodného názvu, ktorý
v súčasnosti už nevystihuje dostatočne presne obsah predmetu. Navrhol nový názov “Aplikácie
optimalizácie v strojovom učení“ (AOSU).
Uznesenie č. 88: AS FRI UNIZA schválil nový názov povinne voliteľného predmetu “Aplikácie
optimalizácie v strojovom učení“ na svojom zasadnutí dňa 12. októbra 2018.


Prerokovanie návrhov na nové voliteľné predmety.
P. prodekan Lendel predložil návrhy jednotlivých voliteľných predmetov:
a) Zabezpečenie sietí zariadeniami Fortinet.
Garant premetu p. Papán bol prítomný na diskusii členov AS. Nevzišla žiadna závažná pripomienka,
len úprava počtu bodov v záverečnom hodnotení a bola pridaná skratka predmetu.
Uznesenie č. 89: AS FRI UNIZA schválil nový voliteľný predmet “Zabezpečenie sietí zariadeniami
Fortinet“ na svojom zasadnutí dňa 12. októbra 2018.
b) Otvorené geografické dáta.
Garant premetu p. Márton bol prítomný na diskusii členov AS. Nevzišla žiadna pripomienka.
Uznesenie č. 90: AS FRI UNIZA schválil nový voliteľný predmet “Otvorené geografické dáta“ na
svojom zasadnutí dňa 12. októbra 2018.
c) Python v sieťových aplikáciách.
Garant premetu p. Moravčík bol prítomný na diskusii členov AS.

P. Rebro a p. Gábrišová mali otázku na podmieňujúce predmety a súvis s predmetom UNIX – vývojové
prostredie, ktorý zabezpečuje KMMOA. P. Moravčík uznal, že Python sa môže používať ako
softvérový nástroj aj v iných aplikáciách. Vyjadril súhlas, že bude dobré informovať sa o obsahu
uvedeného existujúceho predmetu. P. Bachratý odporučil upraviť záverečné hodnotenie.
Uznesenie č. 91: AS FRI UNIZA schválil nový voliteľný predmet “Python v sieťových
aplikáciách“ na svojom zasadnutí dňa 12. októbra 2018.


Prerokovanie materiálu „Organizačný poriadok FRI UNIZA“.
P. dekan predložil daný materiál, v ktorom navrhol úpravy počtov zamestnancov FRI na jednotlivé
funkčné miesta. Podotkol, že ide o plán do 31.12.2019, kde je zahrnutý predpokladaný kariérny rast
zamestnancov. Ak by boli v organizačnom poriadku počty podľa aktuálneho stavu, tak pre každú zmenu
by bolo nutné schválenie členmi AS FRI.
Uznesenie č. 92: AS FRI UNIZA schválil „Organizačný poriadok FRI UNIZA“ na svojom zasadnutí
dňa 12. októbra 2018.
 ďalej v bode rôzne:
P. Márton mal otázku na používania loga UNIZA. P. dekan tlmočil závery kolégia rektora, podľa ktorých
sa logo UNIZA môže používať, len sa nesmie modifikovať. Presné pokyny zverejní pani tajomníčka
Rešetková.
P. Bachratý ako člen AS UNIZA otvoril tému, ktorá rezonuje od posledného zasadnutia AS UNIZA
24.9.2018, na ktorom bola schválená zmena názvu Elektrotechnickej fakulty UNIZA na Fakulta
elektrotechniky a informačných technológií UNIZA. Navrhol text stanoviska AS FRI UNIZA k procesu
zmeny názvu EF UNIZA. V následnej diskusii bol text stanoviska upravený do jeho finálnej podoby.
Uznesenie č. 93: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 12. októbra 2018 schválil Stanovisko AS
FRI UNIZA k procesu zmeny názvu EF UNIZA v nasledujúcom znení:
Akademický senát FRI so znepokojením sleduje súčasný priebeh udalostí týkajúcich sa zmeny názvu EF
UNIZA. Aj keď v tomto procese boli dodržané formálne pravidlá, za nezvyklé považujeme:
 predloženie návrhu na zmenu názvu Akreditačnej komisii (a AS UNIZA) bez predchádzajúcej diskusie
v orgánoch UNIZA,
 nie dostatočne reprezentatívne prerokovanie problematiky na iných fórach bez jasných záverov,
 nejasne uzavreté a ručené dohody v oblasti spoločných záujmov FRI a EF zo strany UNIZA,
 dodatočné úpravy a rozpory ohľadne zápisu z rokovania AS UNIZA, ktoré sa konalo 24.9.2018.
AS FRI UNIZA rešpektuje snahu a potrebu všetkých fakúlt UNIZA riešiť svoje aktuálne problémy, vrátane
zabezpečenia dostatočného počtu študentov a prezentácie fakúlt smerom k verejnosti. Zároveň ale vyzýva,
aby v prípade riešení presahujúcich rámec jednej fakulty a týkajúcich sa ďalších súčastí UNIZA tento
proces:
 prebiehal maximálne transparentne už počas jeho prípravy,
 bol založený a vychádzal z jasných dohôd dotknutých strán,
 podporoval a rozvíjal spoluprácu jednotlivých súčastí UNIZA a zlepšoval ich celkové postavenie, ako
aj postavenie UNIZA.
AS FRI vyjadruje presvedčenie, že dodržanie uvedených princípov je predpokladom, aby aktuálne sporné
situácie boli nahradené spoluprácou v prospech UNIZA.
 ďalej v bode rôzne:
P. Kucharčíková tlmočila problém zamestnancov, ktorí pracujú v budove „B“ FRI, kde sa v súčasnosti
rekonštruujú toaletné zariadenia na všetkých poschodiach. Spôsobuje to nadmernú prašnosť a hlučnosť.
Požiadala vedenie FRI o možnosť, aby sa zamestnanci nemuseli nutne zdržiavať v budove. Tiež požiadala,
aby v nových toaletách boli úchytky na zavesenie a po ukončení rekonštrukcie vyčistenie chodieb od
prachu. P. dekan uznal problémy a prisľúbil, že nájde riešenie, čo sa týka prítomnosti zamestnancov na
pracovisku. P. tajomníčka sa vyjadrila, že rekonštrukcia sa predlžuje, nie vinou FRI. Požiadavky bude riešiť
s realizátorom.

P. Rebro tlmočil problém študentov, ktorí si nemôžu zapísať predmety z vyššieho ročníka. P. prodekan
Lendel povedal, že problém nemôže byť, a ak tak kapacitný. Vysvetlil, že ide zrejme o študentov, ktorí
„recyklovali“. Predmety, ktoré si zapísali predchádzajúci rok, sa im zrušili, lebo začínajú znova. Tiež
uviedol, že sa pripravuje nové metodické usmernenie.
P. Kucharčíková sa pýtala, či by bolo možné zjednodušiť systém uznávania predmetov
„recyklovaným“ študentom pred začiatkom akademického roka. P. prodekan Lendel sa vyjadril, že sa
pripravuje elektronická forma a vyučujúci to nebude musieť riešiť „papierovo“.
P. Kucharčíková vyjadrila nespokojnosť s nedostatočným zásobením a malým sortimentom ponúkaného
tovaru v bufetoch UNIZA. P. tajomníčka bude túto pripomienku tlmočiť vedeniu stravovacieho zariadenia
UNIZA.
Bachratý sa chcel informovať na plánované zastrešenie terasy FRI. P. dekan vie o plánoch rektorátu
univerzity a komunikuje s hospodárskym oddelením v súvislosti so vzhľadom a funkčnosťou projektu.

6. zasadnutie AS FRI UNIZA dňa 23. októbra 2018


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“.
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“.
 ďalej v bode 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.

7. zasadnutie AS FRI UNIZA dňa 30. novembra 2018


Prerokovanie materiálu „Organizačný poriadok FRI UNIZA“.

P. dekan odôvodnil potrebu opätovného prerokovanie materiálu „Organizačný poriadok FRI UNIZA“.
Uviedol, že ostávajú pôvodne alokované miesta, len sa mení jedno miesto docenta na Katedre makro
a mikroekonomiky na miesto profesora.
Uznesenie č. 95: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 30. novembra 2018 schválil „Organizačný
poriadok FRI UNIZA“.


Prerokovanie návrhu na nové voliteľné predmety.
P. prodekan Koháni predložil nové voliteľné predmety za p. prodekana Lendela.
a) Analýza viacrozmerných dát (AVD)
Predkladateľ uviedol pripomienky p. Ďurišovej, p. Bachratej a p. Levašenka, ktoré súviseli s obsahom
predmetu, kde vidia podobnosť s inými predmetmi. P. Pančíková sa vyjadrila, že nie je na škodu, ak sú
podobné problematiky skloňované aj na iných predmetoch a schválenie predmetu odporučila.
Uznesenie č. 96: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 30. novembra 2018 schválil nový voliteľný
predmet Analýza viacrozmerných dát.
b) Jazyk C# a .NET (JCN)
P. Varga mal výhradu k zaradeniu predmetu do 4. semestra bakalárskeho štúdia, v ktorom je
v súčasnosti veľa náročných predmetov. Podobne sa vyjadril p. Rebro a p. Gábrišová. P. dekan
argumentoval tým, že predmet bol už dlhšie pripravovaný a vidí jeho dôležitosť, ale zabezpečenie
výučby vzhľadom na kapacitné možnosti vyučujúcich je možné len v letnom semestri. Samozrejme,
študent si môže po dohode s vyučujúcim zapísať predmet aj v inom, napr. 6. alebo aj v 2. semestri,
prípadne v inžinierskom štúdiu.
Ďalej mali členovia AS výhrady k semestrálnym prácam a ich množstvu na rôznych predmetoch, čo je
časovo náročné na konci semestra. Pomohlo by napríklad rozdelenie prác v rámci semestra. P. dekan
nato povedal, že semestrálne práce majú preveriť vedomosti získané počas semestra a je na
vyučujúcom, aké zvolí kritériá.
Uznesenie č. 97: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 30. novembra 2018 schválil nový voliteľný
predmet Jazyk C# a .NET.


Informácia o rámcovom harmonograme akademického roka 2019/2020.
Predložil p. prodekan Koháni za p. prodekana Lendela.
P. Bachratý a p. Segeč mali výhrady k začiatku zimného a letného semestra. Zimný by bolo lepšie
posunúť o týždeň skôr a letný neskôr. Tak by sa zimný končil o týždeň skôr a skúškové obdobie pred
letným semestrom by sa predĺžilo.
P. dekan len upresnil, že harmonogram je celouniverzitný a nedá sa jednostranne meniť. Členovia AS
teda zobrali na vedomie predloženú „Informáciu o rámcovom harmonograme akademického roka
2019/2020“.

 ďalej v bode rôzne:
P. Bachratý informoval, že 11.12.2018 bude zasadnutie Rady VŠ, ktorej sa zúčastní a má sa prerokúvať
metodika rozdeľovania rozpočtu.
P. Bachratý a p. Adamko informovali o rokovaní AS UNIZA v súvislosti s dodatočnými úpravami zápisu
z jeho rokovania a prezentovali stanovisko vedenia AS UNIZA k náplni a tvorbe zápisu z rokovania AS
UNIZA.
P. Dubovec požiadal, aby sa upratala terasa FRI a navrhol využitie voľných plôch pod oknami vstupných
hál FRI, napríklad na ponuku kníh zadarmo pre študentov. P. dekan túto myšlienku odobril, len navrhol, že
by bolo lepšie využiť iný priestor, napr. IC alebo Átrium.
P. Kucharčíková požiadala o upratanie po rekonštrukcii sociálnych zariadení v budove B FRI. P. dekan
požiada p. tajomníčku FRI, aby problém riešila s vedúcim odboru hospodárskej správy UNIZA.
P. Ševčík sa pýtal na aktuálne nový výskumný projekt a jeho administratívu. Navrhol, aby senát vydal
stanovisko, ktoré by mohlo usmerniť kolegov, ktorí nie sú ochotní spolupracovať. P. predseda AS sa
vyjadril, že toto spadá do kompetencie vedenia a vedúcich katedier FRI.
P. Rebro tlmočil výhrady študentov na penalizovanie za neúčasť na prednáškach na niektorých predmetoch
(napr. na Katedre manažérskych teórií), pričom prednášky zo všetkých predmetov nie sú povinné. P. dekan

uznal, že prednášky sú doporučené, nie povinné, ale sú teoretickým východiskom pre riešenie praktických
úloh na cvičeniach daného predmetu.
Ďalej p. Rebro upozornil, že učebné miestnosti C6, C7 nie sú dostatočne vykúrené a je v nich prievan. Toto
je problém pre študentov, ktorí sedia za lavicami 2-3 hod. Zároveň požiadal, či by bolo možné poskytnúť
horúci čaj za prijateľnú cenu. P. dekan prisľúbil, že sa bude problémom zaoberať.
P. Bachratý mal výhradu k povinnej archivácii písomiek študentov po dobu 5 rokov. P. dekan sa vyjadril,
že písomky treba takto podľa nariadenia p. rektora odkladať.

V Žiline 7. 2. 2019

Zapísal: L. Gábrišová
Schválil: N. Adamko

