
Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI UNIZA  

zo dňa 17. 09. 2019 
 

Prítomní členovia: Adamko, Bachratá, Bachratý, Dubovec, Chovancová, Majer, Olešnaníková, 

Pančíková,  Rechtorík, Segeč, Ševčík, Šotek, Tarábek, Tumová, Uramová, Varga, Václavková, Vrabčeková 

Neprítomní členovia: Urgasová, Přikrylová, Rebro 

Hostia: Czimmermann, Lendel, Kršák, Koháni, Rešetková 

 

Program rokovania: 

1. Prerokovanie návrhu nových voliteľných predmetov: Praktické cvičenia z matematiky 1, 2 a 3. 

2. Prerokovanie návrhu úprav vo voliteľných predmetoch: Praktikum z programovania 1 a 2. 

3. Prerokovanie návrhu úprav v povinne voliteľných predmetoch: Ekonometria, Prognostika, Dáta 

informácie a znalosti. 

4. Schvaľovanie návrhu na nových členov disciplinárnej komisie pre študentov. 

5. Príprava volieb do študentskej časti AS FRI UNIZA: 

a. Prerokovanie návrhu harmonogramu volieb do študentskej časti AS FRI UNIZA. 

b. Schvaľovanie návrhu na členov volebnej komisie pre voľby do študentskej časti AS FRI 

UNIZA. 

6. Rôzne. 

 

Zasadnutie AS otvoril predseda AS privítal členov a konštatoval, že senát je uznášaniaschopný. Predseda 

AS privítal nových členov študentskej časti AS Teréziu Vrabčekovú a Dominiku Tumovú. 

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

Výsledky hlasovania: za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0 (neprítomní: p. Tumová). 

 

1. Prerokovanie návrhu nových voliteľných predmetov: Praktické cvičenia z matematiky 1, 2 a 3. 

P. prodekan Lendel predložil návrh na schválenie nových voliteľných predmetov Praktické cvičenia 

z matematiky 1, 2 a 3 (PCzM) a odôvodnil potrebu ich vzniku. Počet kreditov za absolvovanie týchto 

predmetov je určený na 2 kredity, aby boli študenti motivovaní si ich zvoliť. Zodpovedný za predmet 

PCzM1 je p. Czimmermann, za PCzM2 p. Bachratá a za PCzM3 p. Blaško. P. Czimmermann a p. Bachratá 

predstavili informačné listy predmetu, p. Blaško sa diskusie nezúčastnil a tento informačný list predstavil 

p. prodekan Lendel. 

V diskusii boli otázky na spôsob hodnotenia vzhľadom na informačný list PCzM1, ktoré p. Czimmermann 

odôvodnil tým, že nechce hodnotiť študentov na základe testov aby sa nevyhýbali dochádzke na predmet. 

Upravil sa spôsob hodnotenia v informačnom liste predmetu PCzM1 na základe aktívnej účasti. P. Uramová 

navrhla aby sa po semestri vyhodnotili výsledky vstupného testu z matematiky a výsledky študentov po 

absolvovaní PCzM, čo bolo zapísané aj do úloh senátu. P. Adamko sa pýtal, ako budeme motivovať 

študentov aby si zapísali tieto predmety. P. prodekan Lendel odpovedal, že na imatrikuláciách študenti 

dostanú vstupný test a na základe týchto výsledkov študentom buď odporučia alebo neodporučia zapísať si 

tieto predmety.  

Pri predmete PCzM2 sa p. Segeč pýtal, prečo je časová dotácia na lab. cvičenia. P. Bachratý vysvetlil, že 

na tomto predmete sa bude matematika vyučovať aj s pomocou dostupných matematických programov. 

Pri predmete PCzM3 bolo upresnené, že sa týka o predmet určený pre študentov druhého ročníka ktorí budú 

absolvovať predmet Matematická analýza. Senátori odporúčajú v ďalšom semestri v informačnom liste 

predmetu PCzM3 zredukovať počet položiek v sekcii odporúčaná literatúra. 

Po zapracovaní formálnych pripomienok do jednotlivých informačných listov predmetov, ktoré vyplynuli 

z diskusie dal predseda AS o návrhu predmetov hlasovať jednotlivo. 

 

Členovia AS aklamačne hlasovali o schválení voliteľného predmetu Praktické cvičenia z matematiky 1 

v upravenom znení. 

Výsledky hlasovania: za: 18; proti: 0; zdržal sa: 0. 



Uznesenie č. 118: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 17. septembra 2019 schválil voliteľný 

predmet „Praktické cvičenia z matematiky 1“ a jeho informačný list v upravenom znení. 

 

Členovia AS aklamačne hlasovali o schválení voliteľného predmetu Praktické cvičenia z matematiky 2 

v upravenom znení. 

Výsledky hlasovania: za: 18; proti: 0; zdržal sa: 0. 

 

Uznesenie č. 119: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 17. septembra 2019 schválil voliteľný 

predmet „Praktické cvičenia z matematiky 2“ a jeho informačný list v upravenom znení. 

 

 

Členovia AS aklamačne hlasovali o schválení voliteľného predmetu Praktické cvičenia z matematiky 3 

v upravenom znení. 

Výsledky hlasovania: za: 16; proti: 0; zdržal sa: 2. 

 

Uznesenie č. 120: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 17. septembra 2019 schválil voliteľný 

predmet „Praktické cvičenia z matematiky 3“ a jeho informačný list v upravenom znení. 

 

 

2. Prerokovanie návrhu úprav vo voliteľných predmetoch: Praktikum z programovania 1 a 2. 

P. prodekan Lendel predložil návrh úprav vo voliteľných predmetoch Praktikum z programovania 1 a 2.  

Členovia AS aklamačne hlasovali o schválení voliteľného predmetu Praktikum z programovania 1. 

Výsledky hlasovania: za: 18; proti: 0; zdržal sa: 0. 

 

Uznesenie č. 121: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 17. septembra 2019 schválil voliteľný 

predmet „Praktikum z programovania 1“. 

 

Členovia AS aklamačne hlasovali o schválení voliteľného predmetu Praktikum z programovania 2. 

Výsledky hlasovania: za: 18; proti: 0; zdržal sa: 0. 

 

Uznesenie č. 122: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 17. septembra 2019 schválil voliteľný 

predmet „Praktikum z programovania 2“. 

 

 

3. Prerokovanie návrhu úprav v povinne voliteľných predmetoch: Ekonometria, Prognostika, Dáta 

informácie a znalosti. 

P. prodekan Lendel predložil senátu materiál „Prerokovanie návrhu úprav v povinne voliteľných 

predmetoch: Ekonometria, Prognostika, Dáta informácie a znalosti. Návrh sa týkal žiadosti o zmenu počtu 

kreditov pre každý predmet zo 4 kreditov na 5 kreditov. Senátori nemali pripomienky a predseda AS dal 

o návrhu hlasovať jednotlivo pre každý predmet. 

Členovia AS aklamačne hlasovali o schválení úprav v povinne voliteľnom predmete Ekonometria. 

Výsledky hlasovania: za: 18; proti: 0; zdržal sa: 0. 

 

Uznesenie č. 123: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 17. septembra 2019 schválil predložené 

úpravy v povinne voliteľnom predmete Ekonometria. 

 

Členovia AS aklamačne hlasovali o schválení úprav v povinne voliteľnom predmete Prognostika. 

Výsledky hlasovania: za: 18; proti: 0; zdržal sa: 0. 

 

Uznesenie č. 124: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 17. septembra 2019 schválil predložené 

úpravy v povinne voliteľnom predmete Prognostika. 

 



Členovia AS aklamačne hlasovali o schválení úprav v povinne voliteľnom predmete Dáta informácie 

a znalosti. 

Výsledky hlasovania: za: 18; proti: 0; zdržal sa: 0. 

 

Uznesenie č. 125: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 17. septembra 2019 schválil predložené 

úpravy v povinne voliteľnom predmete „Dáta informácie a znalosti“. 

 

 

4. Schvaľovanie návrhu na nových členov disciplinárnej komisie pre študentov. 

P. prodekan Lendel predložil návrh zloženia disciplinárnej komisie pre študentov. Senátori nemali 

pripomienky a predseda senátu dal o hlasovať o schválení disciplinárnej komisie pre študentov. 

Výsledky hlasovania: za: 18; proti: 0; zdržal sa: 0. 

 

Uznesenie č. 126: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 17. septembra 2019 schválil disciplinárnu 

komisiu fakulty pre študentov v predloženom znení. 

 

 

5. Príprava volieb do študentskej časti AS FRI UNIZA. 

Predseda AS predložil návrh harmonogramu volieb do študentskej časti AS FRI a návrh členov volebnej 

komisie. 

Členovia AS nemali pripomienky a aklamačne hlasovali o schválení harmonogramu volieb. 

Výsledky hlasovania: za: 18; proti: 0; zdržal sa: 0. 

 

Uznesenie č. 127: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 17. septembra 2019 schválil predložený 

harmonogram volieb do študentskej časti AS FRI.  

Harmonogram: 

1.10. – 11.10.2019 Podávanie písomných návrhov kandidátov na členov akademického senátu 

FRI UNIZA volebnej komisie (11.10.2019 do 12:00). 

11.10. – 14.10.2019 Verifikácia kandidátnej listiny (overenie súhlasu kandidátov a splnenia 

podmienok kandidatúry). 

15.10.2019 Zverejnenie kandidátnej listiny. 

22.10. – 23.10.2019 Voľby do študentskej časti AS FRI UNIZA. 

24.10.2019 Vyhlásenie výsledkov volieb. 

 

Členovia AS tajnou voľbou hlasovali o schválení jednotlivých členov volebnej komisie pre študentskú časť. 

Výsledky hlasovania: 

Člen komisie Za Proti Zdržal sa 

Tomáš Krč 18 0 0 

Denisa Macková 18 0 0 

Tomáš Rebro 18 0 0 

Marián Šotek 17 0 1 

Terézia Vrabčeková 18 0 0 

 

Uznesenie č. 128: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 17. septembra 2019 schválil zloženie 

volebnej komisie pre voľby do študentskej časti AS FRI. 

 

 

6. Rôzne. 

- P. Dubovec navrhoval zmeniť spôsob uznávania predmetov opakujúcim študentom z minulých 

rokov tak aby v indexe bolo označené, že predmet je uznaný z predchádzajúceho obdobia a nejde 

o novú skúšku. 



- P. Dubovec sa pýtal aj na zmiznutie informačných listov zo systému „vzdelávanie“, nato reagoval 

p. Ševčík, ktorý vysvetlil, že predmetom sa priradzovali nové kódy a to je dôvodom prečo vyučujúci 

nevidí svoj predmet. 

- P. Dubovec mal námietky voči umiestneniu plagátu „FRIčkovice“ smerom k hlavnej ceste, 

vzhľadom na to, že ide o internú akciu fakulty. P. Bachratý tiež podporil stanovisko, že plagát by 

mal byť vhodnejšie umiestnený.  P. Šotek argumentoval, že je ťažké dostať študentov na túto akciu 

a preto sa snažili plagát umiestniť na dobre viditeľné miesto. 

- P. Bachratá navrhla požadovať pracoviská univerzity o dodržiavanie informatického kalendára, a 

vyvodiť zodpovednosť v súvislosti s nedodržiavaním termínov, ktoré sa týkajú úpravy webu 

vzdelávanie. P. prodekan Lendel posunie informáciu k prorektorom. 

- P. Tarábek nastolil problém registrácie publikácií v knižnici a pýtal sa prečo registrácia trvá dlho. 

Problém je pri doktorandoch, ktorým chýbajú kredity a do obhajoby nemusia stihnúť ich článok 

zaregistrovať či už do knižnice alebo do databáz. P. dekan reagoval, že problém v registrácii 

v univerzitnej knižnici nie je, väčšinou to stíhajú do dvoch pracovných dní, okrem konca roku, kedy 

je na knižnicu veľký nápor. P. dekan tiež vysvetlil, že ak by kvôli problémom s registráciou platne 

odprezentovaného článku nemohol doktorand pristúpiť k obhajobe tak sa to bude riešiť výnimkou 

a študent bude môcť ísť na obhajobu. 

- P. Segeč otvoril debatu o dočasne prideľovanom označení „výskumná“ univerzita aj v súvislosti 

s prideľovaním rozpočtu. Pán dekan oznámil, že sa týmto problémom zaoberajú aj na kolégiu 

rektora a zatiaľ sledujú kritéria, ktoré bude potrebné plniť na dosahovanie lepších výsledkov. 

- P. prodekan Lendel informoval, že sa niektoré študijné programy zmenili alebo zlúčili. Preto bude 

potrebné v interných dokumentoch fakulty aplikovať zmeny. Tieto zmeny budú musieť byť 

zapracované aj do študijného poriadku. Zároveň týmto požiadal študentskú a zamestnaneckú časť 

AS aby na neho smerovali pripomienky/námety na zlepšenie študijného poriadku do 15.10.2019. P. 

Adamko tiež apeloval na senát aby sa zmeny zodpovedne a čo najskôr zapracovali, aby nový 

študijný poriadok mohol byť predložený na kontrolu komisiám univerzitného senátu ešte pred jeho 

schválením vo fakultnom senáte. 

- P. Bachratý sa pýtal na znovuzavedenie funkcie garanta predmetu na fakulte. P. dekan odpovedal, 

že sa táto funkcia vytratila so zmenou zákona, ktorý to už ďalej nevyžadoval a prešlo sa na 

„katedrovú“ garanciu vzhľadom na organizačnú štruktúru. P. Adamko spomenul, že existuje 

„hlavný vyučujúci“. Na čo reagoval p. prodekan Lendel, že to je osoba ktorá je napísaná ako prvá 

v informačnom liste, avšak nie je to funkcia garanta. Uvádza sa to v akreditácii. 

- P. prodekan Lendel na záver bodu rôzne oboznámil senát s výsledkami druhého kola prijímacích 

skúšok.  Na bakalárske štúdium prišlo 58 prihlášok, 54 sa zapísalo, 4 nezapísali, na inžinierske 

štúdium prišlo 12 prihlášok, 12 zapísalo, spolu 66 zapísaných, 70 prihlášok. 

 

 

AS sa ďalej venoval kontrole plnenia úloh z predošlých zasadnutí. Splnené boli úlohy uvedené v tabuľke: 

 

Úlohy: 

 

 

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 



Vyhodnotiť výsledky imatrikulačného testu z matematiky a 

záverečnému testu kvôli vyhodnoteniu potreby predmetu 

Praktické cvičenia z matematiky1. 

p. prodekan Lendel koniec zimného 

semestra 

2019/2020 

 

 

V Žiline 17.9.2019 Zapísal: V. Olešnaníková 

 Schválil: N. Adamko 


