
Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI UNIZA  

zo dňa 16.1.2020 
 

Prítomní členovia: Adamko, Bachratá, Bachratý, Čičmancová, Dubovec, Krč, Macková, Majer, Mulík, 

Olešnaníková, Pančíková, Přikrylová, Rebro, Ševčík, Šotek, Tarábek, Tebeľák, Uramová, Varga, 

Václavková 

Neprítomní členovia: Segeč 

Hostia: Lendel, Kršák, Koháni, Rešetková 

 

Program rokovania: 

1. Prerokovanie návrhu na schválenie nového voliteľného predmetu Softvérová podpora 

ekonomických predmetov. 

2. Prerokovanie návrhu na nových členov skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok pre 

študijné programy v 1. a 2. stupni. 

3. Prerokovanie návrhu na zmenu organizačnej štruktúry FRI UNIZA. 

4. Informácia z ostatných zasadnutí disciplinárnej komisie pre študentov FRI UNIZA. 

5. Prerokovanie návrhu na aktualizáciu informačného letáku pre bakalárske štúdium. 

6. Rôzne. 

 

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

Predseda AS poďakoval za vykonávanie funkcie doterajším členom študentskej časti AS a odovzdal im 

ďakovné listy. Zároveň oboznámil prítomných s výsledkami volieb do študentskej časti AS a privítal 

nových členov Akademického senátu za študentskú časť akademickej obce FRI UNIZA. 

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

Výsledky hlasovania: za: 20, proti: 0, zdržal sa: 0. 

 

1. Prerokovanie návrhu na schválenie nového voliteľného predmetu Softvérová podpora 

ekonomických predmetov. 

P. prodekan Lendel predložil návrh na schválenie nového voliteľného predmetu Softvérová podpora 

ekonomických podnikov a odôvodnil potrebu jeho vzniku. Zodpovedný vyučujúci za predmet SPEP je p. 

Malichová, ktorá sa vopred ospravedlnila a diskusie sa nezúčastnila. Na otázky odpovedali p. prodekan 

Lendel a p. Pančíková. P. Bachratý sa pýtal, či je vhodná a ako bude realizovaná semestrálna práca. P. 

prodekan Lendel tlmočil, že študenti cítia potrebu sa viacej softvérovo vzdelávať v rámci manažérskych 

predmetov. Študenti sa zaujímali o dostupnosť softvéru na cvičenia a prípadné semestrálne práce. P. Lendel 

odpovedal, že to je pokryté softvérom od firmy Kros. Diskusia bola aj ohľadom nastavenia náročnosti 

semestrálnej práce. P. Dubovec poznamenal, že na fakulte je trend zakladať voliteľné predmety, ktoré sa 

viacej venujú metódam ako princípom daných problémov. Ďalšia diskusia sa týkala formálnej stránky 

informačného listu, presunutia poradia odporučenej literatúry, aktualizácie staršej literatúry. P. Bachratá 

odporučila aby za predmet bolo zodpovedných viac vyučujúcich, lebo v prípade, že jeden odíde, nemá ho 

kto nahradiť. 

Po zapracovaní formálnych pripomienok do informačného listu predmetu, ktoré vyplynuli z diskusie dal 

predseda AS o návrhu hlasovať. 

 

Členovia AS aklamačne hlasovali o schválení voliteľného predmetu Softvérová podpora ekonomických 

predmetov. 

Výsledky hlasovania: za: 20; proti: 0; zdržal sa: 0. 

 

Uznesenie č. 2020/1: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 16. januára 2020 schválil voliteľný 

predmet „Softvérová podpora ekonomických predmetov“ a jeho informačný list v upravenom znení. 

 

 

 



 

2. Prerokovanie návrhu na nových členov skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok pre 

študijné programy v 1. a 2. stupni. 

P. prodekan Lendel predložil návrh na nových členov skúšobných komisií. P. Adamko odporučil aby sa do 

budúcnosti uvádzala aspoň krátka profesijná charakteristika, ak ide o členov z externého prostredia. Senát 

vzal predložený návrh na nových členov skúšobných komisií na vedomie.  

 

 

3. Prerokovanie návrhu na zmenu organizačnej štruktúry FRI UNIZA. 

P. dekan predložil a zdôvodnil senátu návrh na zmeny v organizačnej štruktúre FRI. P. Adamko sa pýtal, 

či je štandardný postup alokovať nové miesto za zamestnanca, ktorý využíva neplatené voľno, aj vzhľadom 

na zvýšenie počtu zamestnancov fakulty. P. dekan odpovedal, že výhodou tohto riešenia je, že zamestnanca 

počas neplateného voľna môžeme stále začleniť do rôznych projektov a zamestnancovi sa stále zarátavajú 

odpracované roky napr. do habilitačného konania. Taktiež zamestnanec bude naďalej viesť niektoré 

bakalárske práce a pracovať na projektoch a fakulta nemá finančné výdaje na tohto zamestnanca. P. 

Bachratý vzniknutú situáciu vysvetlil podrobnejšie. 

 

Členovia AS aklamačne hlasovali o schválení zmien v organizačnej štruktúre FRI UNIZA. 

Výsledky hlasovania: za: 20; proti: 0; zdržal sa: 0. 

 

Uznesenie č. 2020/02: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 16. januára 2020 schválil „Návrh na 

zmenu organizačnej štruktúry FRI UNIZA“. 

 

 

4. Informácia z ostatných zasadnutí disciplinárnej komisie pre študentov FRI UNIZA. 

P. prodekan Lendel informoval o výsledku ostatného disciplinárneho konania s dvoma študentami 

študijného programu Informatika. Diskusia sa týkala aj ďalších šiestich návrhov na disciplinárne konanie, 

situáciu ozrejmila p. Václavková – po hlasovaní všetkých vyučujúcich predmetu Informatika boli daní 

študenti navrhnutí na disciplinárne konanie. AS vzal informáciu o výsledku disciplinárneho konania na 

vedomie. 

 
 

5. Prerokovanie návrhu na aktualizáciu informačného letáku pre bakalárske štúdium. 

P. prodekan Lendel predložil aktualizáciu informačného letáku pre bakalárske prijímacie konanie 

a zdôvodnil zmeny. Zmeny vyplynuli najmä z akreditácie nového št. programu Informačné a sieťové 

technológie a z nového zákona o vysokých školách, ďalej nastala zmena v priebehu prijímacích skúšok. Po 

diskusii a zapracovaní formálnych pripomienok dal predseda AS o návrhu hlasovať. 

 

Členovia AS aklamačne hlasovali o schválení aktualizácie informačného letáku pre bakalárske štúdium. 

Výsledky hlasovania: za: 20; proti: 0; zdržal sa: 0. 

 

Uznesenie č. 2020/03: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 16. januára 2020 schválil predložený 

návrh na aktualizáciu informačného letáku pre bakalárske štúdium. 

 

P. prodekan Lendel požiadal ďalej senát aj o schválenie formálnych zmien v informačnom letáku pre 

inžinierske štúdium. Senátori súhlasili s hlasovaním a predseda AS dal o návrhu hlasovať. 

 

Členovia AS aklamačne hlasovali o schválení aktualizácie informačného letáku pre inžinierske štúdium. 

Výsledky hlasovania: za: 20; proti: 0; zdržal sa: 0. 

 

Uznesenie č. 2020/04: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 16. januára 2020 schválil predložený 

návrh na aktualizáciu informačného letáku pre inžinierske štúdium. 



 

 

 

6. Rôzne. 

- P. prodekan Lendel informoval o výsledkoch imatrikulačného testu, viď. tabuľka Splnené úlohy. P. 

Dubovec reagoval, že máme dobrý systém ako z podpriemerných študentov spraviť priemerných 

a pýtal sa, ako chceme identifikovať nadpriemerných a posúvať ich ďalej. P. Tarábek odpovedal, 

že existujú ťažšie predmety, ktoré si títo študenti môžu zapísať, tiež pripomenul, že mnoho 

študentov je na cvičeniach pasívnych. P. Uramová reagovala, aby sa na imatrikulačnom teste 

nedávalo odporúčanie len slabším študentom, aby si zapísali praktické cvičenia z matematiky, ale 

aby sme ponúkli zaujímavé predmety aj tým študentom, ktorí test zvládli bez problémov. 

- Ďalšia diskusia sa týkala spôsobu tvorenia krúžkov a otázky, či je lepšie študentov rozdeliť na 

„silnejšie“ a „slabšie“ krúžky na základe prospechu, alebo ich zmiešať. 

- P. Adamko apeloval na sfunkčnenie systému (v kompetencii UIKT) na kontrolu limitu  

dosiahnutých bodov zo semestra pre zápis na skúšku z predmetu. Viacerí učitelia požadujú 

v informačnom liste napr. check-box, kde by bola možnosť „zohľadňovať počet dosiahnutých 

bodov na skúšku“ pri prihlasovaní na skúšku. Momentálne sa minimálny počet musí kontrolovať 

manuálne a všetci študenti sa môžu zapísať na skúšku, čím študenti s nedostatočným počtom bodov 

zaberajú miesto ostatným. 

- P. Uramová sa pýtala, či je možnosť získať údaje do habilitačného spisu elektronicky z aktuálne 

dostupných softvérov a ďalej, či je možné odovzdať habilitačný spis elektronicky. Vyjadril sa p. 

prodekan Koháni – fakulta chce pripraviť softvér, ktorý by bol schopný sťahovať potrebné údaje 

a generovať habilitačný spis automaticky. Čaká sa však na nové podmienky od Akreditačnej 

agentúry. Zatiaľ je možnosť spraviť analýzu, ktoré údaje budú potrebné do spisu. K otázky 

odovzdania habilitačného spisu elektronicky sa vyjadril p. dekan s tým, že rektorát zatiaľ požaduje 

všetky materiály aj v papierovej forme, hoci zákon to nevyžaduje. Senát požiadal p. prodekana 

Kohániho o prednesenie tejto problematiky na rektoráte. 

- P. Václavková sa pýtala na plánovanie úväzkov vzhľadom na zvýšený možný počet uchádzačov 

o bakalárske štúdium (nárast spôsobili nové bakalárske študijné programy) a poznamenala, že na to 

nie je dostatok pedagógov. P. dekan odpovedal, že počty sú len orientačné a predpokladáme 

približne rovnaký počet nových študentov ako minulý rok. P. prodekan Lendel sa vyjadril, že sa 

nepredpokladá vyšší počet krúžkov oproti minulému roku. P. dekan poznamenal, že ak by došlo 

k naplneniu kapacít vyučujúcich, prednosť majú povinné predmety a je možnosť neotvoriť 

voliteľné predmety. 

- P. Uramová sa pýtala na plánovanie rektorského voľna, vzhľadom na minulé nezhody 

v akademickej obci. Na to reagoval p. Adamko, že rektorské voľno je už riadne naplánované 

v harmonograme na ďalší akademický rok.  

 

AS sa venoval kontrole plnenia úloh z predošlých zasadnutí. 

 

Úlohy: 

 

 

Splnené úlohy Zodpovedný 

Vyhodnotiť výsledky imatrikulačného testu z matematiky a 

záverečnému testu kvôli vyhodnoteniu potreby predmetu 

Praktické cvičenia z matematiky.*1 

p. prodekan Lendel 

 

*1: P. prodekan Lendel informoval o výsledkoch imatrikulačného testu, 1/3 zapísaných študentov test 

spravila. Ostatným bolo odporučené zapísať si praktické cvičenia z matematiky. Zapísalo sa cca 200 

študentov. 

 



 

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 formulácie možností v položke 

„Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie 

predmetu“ v informačnom liste predmetu.  

a) ak sa daný predmet vyučuje a dá celý študovať napr. v AJ 

a SJ uvádzať možnosť ako: SJ alebo AJ 

b) ak sa predmet vyučuje len v SJ a niektoré materiály sú 

v AJ uvádzať možnosť ako: SJ a AJ *2  

p. prodekan Lendel ďalšie zasadnutie 

AS FRI UNIZA 

Vypracovať štatistiky ohľadom praktických cvičení 

z matematiky a informovať o efektivite imatrikulačného 

testu. Zhodnotiť ohlasy učiteľov tohto predmetu. 

p. prodekan Lendel koniec zimného? 

skúškového 

obdobia 

2019/2020 

Predniesť problematiku generovania ako aj odovzdávania 

habilitačného spisu v elektronickej forme na úrovni rektorátu. 

p. prodekan Koháni ďalšie zasadnutie 

AS FRI UNIZA 

 

*2: Položka „Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu“ sa týka šablóny všetkých 

fakúlt. P. prodekan Lendel otvorí túto tému na stretnutí s prodekanmi, taktiež na vysvetlenie uviedol, že 

aktuálna formulácia pochádza od akreditačnej komisie a nie je možné zmeniť názov položky.  

 

 

V Žiline 16.1.2020 Zapísal: V. Olešnaníková 

 Schválil: N. Adamko 


