Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI UNIZA
zo dňa 05. 06. 2019
Prítomní členovia: Adamko, Bachratá, Bachratý, Dubovec, Chovancová, Mulík, Olešnaníková,
Pančíková, Přikrylová, Rebro, Segeč, Ševčík, Šotek, Tarábek, Uramová, Varga, Václavková
Neprítomní členovia: Majer, Jánošíková, Rechtorík, Urgasová
Hostia: Kršák, Koháni, Rešetková, Tokarčíková
Program rokovania:
1. Prerokovanie návrhu na úpravu Rokovacieho poriadku AS FRI UNIZA.
2. Informovanie o stave a štruktúre prihlášok na jednotlivé študijné programy.
3. Prerokovanie materiálu "Informácie o možnostiach štúdia na FRI“:
a. bakalárske štúdium,
b. inžinierske štúdium,
c. doktorandské štúdium.
4. Rôzne.
Zasadnutie AS otvoril predseda AS privítal členov a konštatoval, že senát je uznášaniaschopný.
Predseda predložil program rokovania na schválenie. Prítomní členovia hlasovali aklamačne.
Výsledky hlasovania: za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0.
1. Prerokovanie návrhu na úpravu Rokovacieho poriadku AS FRI UNIZA.
P. Adamko predložil návrh na úpravu Rokovacieho poriadku AS FRI UNIZA. P. Tokarčíková ako
predsedníčka minulej volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana odôvodnila potrebu zmien
v rokovacom poriadku. Po zapracovaní formálnych pripomienok, ktoré vyplynuli z diskusie dal predseda
AS o návrhu hlasovať.
Členovia AS aklamačne hlasovali o schválení návrhu.
Výsledky hlasovania: za: 17; proti: 0; zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 112: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 05. júna 2019 schválil „Rokovací poriadok
AS FRI UNIZA“ v upravenom znení.
2. Informovanie o stave a štruktúre prihlášok na jednotlivé študijné programy.
P. prodekan Lendel prezentoval aktuálny stav prihlášok na bakalársky a inžiniersky stupeň štúdia. P.
prodekan Koháni doplnil počty prihlásených záujemcov na doktorandské štúdium. Diskusia sa týkala:
- možnosti prijatia opakujúcich študentov bez prijímacích skúšok,
- prínosu prijímacích skúšok a otázke ich zachovania.
3. Prerokovanie materiálu „Informovanie o možnostiach štúdia na FRI“.
P. prodekan Lendel preložil senátu materiál „Informovanie o možnostiach štúdia“ postupne pre všetky
zabezpečované stupne štúdia. Predseda AS ku každému z bodov otvoril diskusiu, ktorá sa týkala:
- vplyvu rozdeľovania rozpočtu na prijímanie študentov,
- návrhu na zrušenie prijímacích skúšok a úrovne vedomostí uchádzačov,
- diskriminácie škôl pri prijímaní bez prijímacích skúšok na základe študijného priemeru,
- možnosti prijatia bez prijímacích skúšok – najmä otázky uznávania certifikátov zo školení
poskytovaných fakultou.
Po zapracovaní formálnych pripomienok dal predseda AS hlasovať o každom dokumente jednotlivo.
a. bakalárske štúdium
Okrem formálnych pripomienok sa oproti predloženému návrhu body a) a b) zlúčili do bodu a)
a zároveň sa študijný priemer zjednotil z 1,9 na 1,7; vymenilo sa poradie bodov a) a b)
a preformuloval sa bod d).
Výsledky hlasovania: za: 17 ; proti: 0; zdržal sa: 0.

Uznesenie č. 113: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 05. júna 2019 schválil „Informovanie
o možnostiach štúdia na FRI“ pre bakalársky stupeň štúdia v upravenom znení.
b. inžinierske štúdium
Výsledky hlasovania: za: 17 ; proti: 0; zdržal sa: 0.
Uznesenie č. 114: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 05. júna 2019 schválil „Informovanie
o možnostiach štúdia na FRI“ pre inžiniersky stupeň štúdia v upravenom znení.
c. doktorandské štúdium
Výsledky hlasovania: za: 16 ; proti: 0; zdržal sa: 0 (neprítomní: p. Chovancová)
Uznesenie č. 115: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 05. júna 2019 schválil „Informovanie
o možnostiach štúdia na FRI“ pre doktorandský stupeň štúdia v upravenom znení.
4. Rôzne.
a) P. Bachratý sa vyjadril k novele zákona o vysokých školách „Zákon č. 155/2019 Z. z. Zákon, ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z
príjmov v znení neskorších predpisov“, ktorá bola kritizovaná viacerými inštitúciami ako RVŠ,
ŠVRŠ aj AS niektorých fakúlt a požiadal AS FRI UNIZA o stanovisko, ktoré by prezentoval na
zhromaždení RVŠ.
Podklady:
- pôvodné znenie zákona o VŠ Zákon č. 131/2002 Z. z.:
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-131#cl1-cast2
- novela zákona účinná od 1.7.2019: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-155
Po diskusii a vysvetlení situácie AS vydal k danej téme nasledovné vyhlásenie.
Výsledky hlasovania: za: 15 ; proti: 0; zdržal sa: 0 (neprítomní: p. Chovancová, p. Dubovec)
Uznesenie č. 116: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 05. júna 2019 schválil vyhlásenie
v nasledujúcom znení:
Akademický senát Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline sa pridáva
k vyhláseniu RVŠ a ŠRVŠ ako aj k stanovisku AS Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v
Trnave k novele zákona o vysokých školách zo dňa 13. 5. 2019. Do novely, pôvodne sa dotýkajúcej
problematiky konzorcií vysokých škôl, boli na jednaní gestorského výboru NR SR doplnené
ustanovenia rušiace podmienku vykonávania funkcie rektora, prorektora, dekana a prodekana
verejnej vysokej školy najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Takto podané a následne
NR SR prijaté zmeny tak neprešli žiadnou formou verejnej a odbornej diskusie a nemohli prejsť
pripomienkovým konaním v reprezentačných orgánoch VŠ.
AS FRI UNIZA nepovažuje túto zmenu za vhodnú z obsahovej stránky, za neprijateľný ale v prvom
rade považuje spôsob, akým bola do zákona zapracovaná. Princíp obmedzenia počtu funkčných
období je natoľko zásadný a zároveň rozšírený aj v iných oblastiach, že jeho prípadná zmena si žiada
a zaslúži priestor pre širokú diskusiu v celej akademickej obci.
AS FRI UNIZA preto očakáva navrátenie príslušných ustanovení zákona do pôvodnej formy a
v prípade potreby otvorenie diskusie k tejto problematike štandardnou legislatívou cestou.
b) P. prodekan Lendel prezentoval potrebu zavedenia druhého kola prijímacích skúšok na bakalárske
štúdium. P. Segeč sa zaujímal, aké náklady budú vynaložené na tento úkon. P. dekan vysvetlil, že
záťaž by mala byť minimálna a podľa predpokladu sa bude jednať o maximálne 120 študentov na
prijímacom konaní. P. Lendel tlmočil aj postoj študijného oddelenia, ktoré by druhé kolo
prijímacích skúšok vedelo z časového hľadiska zabezpečiť. P. Bachratý sa informoval ohľadom

testov, ktoré by sa v prípade druhého kola použili. P. dekan odpovedal, že to bude zrejme variantný
test C. P. Václavková sa pýtala, či sa uvažuje do budúcnosti aj s druhým kolom pre inžinierske
štúdium, p. prodekan Lendel na to odpovedal, že táto téma je predmetom diskusie vo vedení FRI.
P. prodekan Lendel pri tejto príležitosti ešte informoval, že p. rektor chce na všetkých fakultách
v rámci možností zjednotiť podmienky prijatia na štúdium. Po diskusií dal predseda AS hlasovať
o tomto návrhu.
Výsledky hlasovania: za: 14 ; proti: 0; zdržal sa: 0 (neprítomní: p. Chovancová, p. Dubovec, p. Uramová )
Uznesenie č. 117: AS FRI UNIZA sa na svojom zasadnutí dňa 05. júna 2019 uzniesol, že súhlasí
s vypísaním druhého kola prijímacích skúšok v prípade potreby so zachovaním schválených kritérií.
c) Členovia AS sa zaujímali výsledky súťaže o nové logo UNIZA, kto bol za FRI v komisii a prečo sa
logo neschválilo. Odpovedal p. Adamko, že FRI v komisii nemala priame zastúpenie, ale bol tam
pán prorektor Matiaško. Logo nebolo vybraté z toho dôvodu, že sa nadpolovičná väčšina členov
komisie nezhodla na výbere.
AS sa ďalej venoval kontrole plnenia úloh z predošlých zasadnutí. Splnené boli úlohy uvedené v tabuľke:
Úlohy:
Splnené úlohy

Zodpovedný

Preveriť možnosť prihlásenia sa na nový inžiniersky študijný
program „Biomedicínska informatika“ končiacim bakalárom
ešte v septembri 2019*

p. prodekan Lendel

Preveriť možnosť pridania anglického jazyka do požiadaviek
v informačných listoch predmetov Manažérske informačné
systémy, Medzinárodný manažment a marketing

p. dekan Kršák

*p. prodekan Lendel informoval, že pre študentov prijatých na inžinierske štúdium v ak. roku 2019/2020
bude prvý týždeň semestra otvorená možnosť prestúpiť na odbor Biomedicínska informatika pokiaľ budú
spĺňať stanovené požiadavky, resp. si budú môcť zapísať predmety z tohto programu.

Aktuálne úlohy

Zodpovedný

Termín

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

Otvorenie diskusie o náplni 4. semestra bakalárskeho štúdia
na kolégiu dekana

p. dekan Kršák

ďalšie zasadnutie
AS FRI UNIZA

Preveriť možnosť zmeny názvu položky „Jazyk, ktorého
znalosť je potrebná na absolvovanie
predmetu“ v informačnom liste predmetu.

p. prodekan Lendel

ďalšie zasadnutie
AS FRI UNIZA

V Žiline 5. 6. 2019

Zapísal: V. Olešnaníková
Schválil: N. Adamko

