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S P R Á V A 

o činnosti Akademického senátu Fakulty riadenia a informatiky  

Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2019 
 
 
 
 

 

 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 internetovej stránke FRI UNIZA 

v priečinku FAKULTA / Senát / Zápisnice: https://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: https://pandora.fri.uniza.sk (prístupné na heslo). 

 

Členovia AS FRI UNIZA (stav k 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 

 

V priebehu roka 2019 nastali nasledovné zmeny v zložení AS FRI: 

29.3.2019 

- 26.2. - 27.2.2019 prebehli voľby do zamestnaneckej časti AS, senát zasadol v novom zložení 

zamestnaneckej časti: Adamko, Bachratá, Bachratý, Dubovec, Majer, Olešnaníková, Pančíková, 

Přikrylová, Segeč, Ševčík, Tarábek, Uramová, Varga, Václavková 

17.9.2019 

- p. Tumová a p. Vrabčeková nahradili p. Mulíka a p. Jánošíkovú, ktorí ukončili štúdium na FRI. 

23.10.2019 

- 22.10. - 23.10.2019 prebehli voľby do študentskej časti AS, novými členmi študentskej časti sa stali: 

Čičmancová, Krč, Macková, Mulík, Rebro, Šotek, Tebeľák 

 

https://www.fri.uniza.sk/stranka/zapisnice
https://pandora.fri.uniza.sk/


Správa o činnosti Akademického senátu Faulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity za rok 2019 

 

Súčasné zloženie AS FRI UNIZA (stav k 31.12.2019): 

zamestnanecká časť: študentská časť: 

Norbert Adamko (predseda AS) Eliška Čičmancová 

Hynek Bachratý Tomáš Krč 

Katarína Bachratá Denisa Macková 

Juraj Dubovec Michal Mulík 

Tomáš Majer  Tomáš Rebro 

Veronika Olešnaníková (tajomník AS) Marián Šotek 

Lucia Pančíková  Marek Tebeľák 

Mária Přikrylová  

Pavel Segeč 

Peter Ševčík 

Peter Tarábek 

Jana Uramová  

Michal Varga  

Monika Václavková 

 

AS FRI UNIZA v roku 2019 rokoval šesť krát. 

 

1. zasadnutie AS FRI UNIZA dňa 29. januára 2019 
 Schvaľovanie harmonogramu volieb do zamestnaneckej časti AS FRI UNIZA. 

Predseda AS predložil návrh harmonogramu volieb do zamestnaneckej časti AS na základe dokumentu 

„Zásady volieb do AS FRI UNIZA“ z dôvodu ukončenia štvorročného funkčného štvorročného obdobia 

plynúceho od 30.3.2015. 

Harmonogram volieb do zamestnaneckej časti AS FRI UNIZA: 

1.2. – 15.2.2019 Podávanie písomných návrhov kandidátov na členov akademického senátu FRI 

UNIZA členom volebnej komisie (15.2.2019 do 12:00). 

15.2. – 21.2.2019 Verifikácia kandidátnej listiny (overenie súhlasu kandidátov a splnenia 

podmienok kandidatúry). 

22.2.2019 Zverejnenie kandidátnej listiny.  

26.2. – 27.2.2019 Voľby do zamestnaneckej časti AS FRI UNIZA.  

28.2.2019 Vyhlásenie výsledkov volieb. 

29.3.2019   Zasadnutie akademického senátu FRI UNIZA – začiatok funkčného obdobia 

členov zamestnaneckej časti. 

Členovia AS nemali pripomienky. Predseda AS FRI UNIZA dal aklamačne hlasovať o schválení 

predloženého harmonogramu. Výsledky hlasovania: za: 17; proti: 0; zdržal sa: 0. 

 

Uznesenie č. 98: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 29. januára 2019 schválil Harmonogram 

volieb do zamestnaneckej časti AS FRI UNIZA. 

 

 Schvaľovanie volebnej komisie pre voľby do zamestnaneckej časti AS FRI UNIZA. 

Predseda AS predložil návrh zloženia volebnej komisie, ktoré upravuje §2 ods. 3 dokumentu „Zásady 

volieb do AS FRI UNIZA“, podľa ktorého sa členom komisie stáva tajomník AS FRI UNIZA 

a personálny referent dekanátu FRI. Ostatní členovia boli určení pre jednotlivé pracoviská FRI podľa 

návrhov vedúcich katedier FRI.  

Volebná komisia pre voľby do zamestnaneckej časti AS FRI UNIZA: 

- RNDr. Hynek Bachratý, PhD. (KST)  
- Zuzana Dubničková (personálny referát)  
- Ing. Juraj Dubovec, PhD. (KMnT)  
- Mgr. Lýdia Gábrišová, PhD. (tajomník AS, KMMOA)  
- Ing. Jozef Juríček, PhD. (KTK)  
- Ing. Lucia Pančíková, PhD. (KMME)  
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- Ing. Ondrej Škvarek, PhD. (KIS)  
- Ing. Monika Václavková, PhD. (KI)  

Členovia AS nemali pripomienky. Predseda AS FRI UNIZA dal za návrh hlasovať tajne v počte 17.  

Výsledky hlasovania: za: 17; proti: 0; zdržal sa: 0. Sčítanie hlasov odobrili p. Šotek, p. Mulík. 

 

Uznesenie č. 99: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 29. januára 2019 schválil zloženie volebnej 

komisie pre voľby do zamestnaneckej časti AS FRI UNIZA. 

 

 ďalej v bode rôzne: 

P. Bachratý informoval o zasadnutí Rady VŠ, na ktorej sa okrem iného prerokúvala metodika 

rozdeľovania rozpočtu medzi vysoké školy a pripomienkoval návrh zákona o plagiátorstve. RVŠ 

k obom materiálom predložila zásadné výhrady a pripomienky. Upozornil ďalej, že v priebehu januára 

budú reprezentácie VŠ (RVŠ, ŠRVŠ a RK) voliť po 2 zástupcov do výkonnej rady Akreditačnej 

agentúry, pričom tento proces sprevádzajú určité nezrovnalosti. 

P. Dubovec upozornil na problém zvýšeného parkovného v areáli UNIZA, čo potvrdil aj p. Šotek. 

Študenti majú vysoké ceny hlavne na parkoviskách v okolí študentských domovov. Niektorí údajne 

pomýšľajú na odchod z univerzity. P. Adamko sa vyjadril, že tento problém prednesie na zasadnutí AS 

UNIZA. 

P. Václavková poukázala na problémy s internátmi, ktoré sa budú rekonštruovať a študenti prichádzajú 

o pridelené miesta. P. prodekan Lendel sa vyjadril, že problémy študentov môžu byť riešené, až po ich 

oznámení študentami a prisľúbil spoluprácu na riešení prípadných problémov. 

 

2. zasadnutie AS FRI UNIZA dňa 20. marca 2019 
 Informácia o priebehu volieb do zamestnaneckej časti AS FRI UNIZA. 

Predsedníčka volebnej komisie p. Gábrišová podala informáciu o priebehu volieb, ktoré v súlade 

s dokumentom „Zásady volieb do AS FRI UNIZA“ boli právoplatné. Dňa 29.3.2019 zasadne AS FRI 

v novom zložení. P. dekan pri príležitosti ukončenia činnosti v AS odovzdal piatim senátorom ďakovné 

listy, a to p. Blaškovej, p. Endersovej. p. Gábrišovej, p. Kucharčíkovej a p. Ružbarskému. 

 Prerokovanie návrhu na nových členov štátnicových komisií pre 1. a 2. stupeň. 

P. dekan predložil návrh nových členov štátnicových komisií, a to: 

- Ing. Martin Holubčík, PhD. - KMNT 

- Ing. Marek Moravčík, PhD. - KIS 

- Ing. Jakub Hrabovský - KIS 

- Ing. Ondrej Kasaj - GlobalLogic 

Členovia AS nemali pripomienky a za predložený návrh hlasovali aklamačne. 

Výsledky hlasovania: za: 16; proti: 0; zdržal sa: 0 (neprítomný p. Segeč). 

 

Uznesenie č. 100: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 20. marca 2019 schválil nových členov 

štátnicových komisií pre 1. a 2. stupeň. 

 

 Informovanie o výsledku ostatného disciplinárneho konania. 
P. prodekan Lendel informoval, že bolo disciplinárne konanie so štyrmi študentami na podnet 

p. Janecha z dôvodu plagiátorstva na predmete Informatika 2. Rozhodnutím o disciplinárnom 

priestupku bolo podmienečné vylúčenie po dobu štúdia v bakalárskom stupni. Študenti sa voči 

rozhodnutiu neodvolali. 

 

 Schválenie nových voliteľných predmetov. 

P. prodekan Lendel predložil postupne návrhy jednotlivých voliteľných predmetov. Predseda AS FRI 

UNIZA otvoril diskusiu ku každému predmetu a následne dal aklamačne hlasovať o ich schválení. 

5BI165 - Digitálne meny a blockchain 

Predmet zavádza KMMOA.  
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P. Ružbarský mal pripomienku, že v informačnom liste nie je uvedený vyučujúci. P. prodekan doplní 

vyučujúceho, ktorým je p. Majer. 

P. Adamko vyzval na doplnenie odporúčanej literatúry v slovenskom jazyku. P. Majer to urobí. 

Výsledky hlasovania: za: 15; proti: 0; zdržal sa: 1 (neprítomný p. Segeč). 

 

Uznesenie č. 101: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 20. marca 2019 schválil nový voliteľný 

predmet Digitálne meny a blockchain. 

 
5BH123 - 3D tlač 

Predmet zavádza KTK s vyučujúcim p. Čechovičom. Členovia AS nemali pripomienky. 

Výsledky hlasovania: za: 15; proti: 0; zdržal sa: 1 (neprítomný p. Segeč). 

 

Uznesenie č. 102: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 20. marca 2019 schválil nový voliteľný 

predmet 3D tlač. 

5BS126 - Vývoj aplikácií v Unity3D 

Predmet zavádza KTK s vyučujúcim p. Čechovičom.  

P. Varga apeloval na nezaradenie predmetu do 4. semestra, nakoľko ide o semester, v ktorom je už 

teraz veľa predmetov a teda aj veľká záťaž na študentov. Odporúčal by 6. semester. P. Miček 

upozornil, že v 6. semestri sa študenti prioritne zaoberajú bakalárskou prácou. P. Segeč vyzval na 

komplexné riešenie problému so zhustením záťaže študentov v 3. – 5. semestri bakalárskeho štúdia. 

P. Tarábek sa pridal k názoru p. Vargu, že by bolo lepšie zaradiť predmet do 6. semestra vzhľadom 

na nároky predmetu.  

P. dekan navrhol úpravu informačného listu, kde by bol obsah predmetu delený podľa tém a nie 

podľa týždňov. 

Diskusia bola ukončená návrhom na prepracovanie predmetu a jeho schválenie následne posunuté 

na ďalšie zasadnutie AS. 

 

 Prerokovanie návrhu nového bakalárskeho študijného programu s pracovným názvom 

„Informačné a sieťové technológie“. 

P. dekan predložil návrh nového bakalárskeho programu, ktorého garantom je p. Ševčík (KTK) a bol 

vypracovaný v spolupráci s p. Mičekom (KTK), p. Segečom a p. Klimom z KIS. 

Diskusia k predloženému študijnému programu sa týkala: 

- redukcie spojitých funkcií a nástroja na vyšetrovanie ich vlastností pomocou diferenciálneho 

počtu a využitie integrálneho počtu,  

- úpravy predmetu „Start-up podnikanie“ s možnou zámenou za iný, vhodnejší predmet, 

- predpokladaného počtu študentov na uvedenom programe a zabezpečenia vyučujúcimi, 

- zvýšeného počtu študijných programov bakalárskeho štúdia, 

- úpravy profilu absolventa v súvislosti s ekonomickými predmetmi a prezentácie v anglickom 

jazyku. 

P. dekan požiadal, aby členovia AS do 25.3.2019 poslali navrhovateľom programu faktické 

pripomienky na úpravu. Poznamenal, že eviduje pripomienky, ktoré odzneli počas diskusie a tiež 

názory vyjadrujúce súhlas so zavedením nového programu. Po úprave by mohol program ísť na 

schválenie do vedeckej rady FRI. 

Tiež sa vyjadril, že treba otvoriť diskusiu na možnú úpravu predmetov „Matematika pre 

informatikov“ a „Úvod do štúdia“ v súvislosti s požiadavkami nového programu bakalárskeho štúdia.  

 

 ďalej v bode rôzne: 

P. Dubovec upozornil na kultúru študentov, ktorí sa pohybujú po priestoroch FRI a ani sa nepozdravia. 

Tiež ešte pripomenul, že nie prvýkrát apeluje na výrub brezy na parkovisku FRI.  

P. Ružbarský sa pýtal, ako reagovať na e-mail, ktorý prišiel niektorým na katedre v pondelok večer 

18.3. s požiadavkou o vypracovanie posudku na grantový projekt, a to do 25.3? Aká je naša povinnosť 
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robiť posudky pre UNIZA? P. prodekan Koháni odpovedal, že nemáme povinnosť to robiť, môžeme 

odmietnuť, ale mali by sme to urobiť aj so zdôvodnením a čím skôr, aby sa mohol vybrať iný oponent. 

 

 

3. zasadnutie AS FRI UNIZA, dňa 29.3.2019 
Prvé zasadnutie AS FRI UNIZA v novom funkčnom členov zamestnaneckej časti období od 29.3.2019 

otvoril p. Adamko ako predseda AS FRI UNIZA  v predchádzajúcom funkčnom období a konštatoval, že 

na zasadnutí je prítomných 16 členov AS FRI UNIZA, a teda senát je uznášaniaschopný. 

 

 Voľba predsedu AS FRI UNIZA. 
Za kandidátov do funkcie predsedu AS boli navrhnutí: p. Adamko a p. Dubovec. P. Adamko 

kandidatúru prijal, p. Dubovec kandidatúru odmietol. V tajných voľbách bol za predsedu AS FRI 

UNIZA zvolený p. Adamko. 
Výsledky hlasovania: za: 15; proti: 0; zdržal sa: 1 (hlasovanie odobrili p. Šotek a p. Mulík). 

 

 Voľba tajomníka AS FRI UNIZA. Voľba zástupcu v RVŠ za FRI UNIZA. 

Predseda AS FRI UNIZA vyzval prítomných členov, aby navrhli kandidátov na tajomníka AS FRI 

UNIZA. Ako kandidát bola navrhnutá p. Olešnaníková, ktorá kandidatúru prijala. Ďalší kandidáti neboli 

navrhnutí. 

Členovia za predložený návrh hlasovali tajne. 

Výsledky hlasovania: za: 15; proti: 0; zdržal sa: 1 (hlasovanie odobrili p. Šotek a p. Mulík). 

Predseda senátu vyzval prítomných členov, aby navrhli kandidátov na zástupcu AS FRI UNIZA v RVŠ. 

Ako kandidát bol navrhnutý p. Bachratý, ktorý kandidatúru prijal vzhľadom na jeho predchádzajúce 

skúsenosti s vykonávaním tejto funkcie. Ďalší kandidáti neboli navrhnutí. 

Členovia AS nemali pripomienky a za predložený návrh hlasovali tajne. 

Výsledky hlasovania: za: 14; proti: 0; zdržal sa: 1; neplatný: 1 (hlasovanie odobrili p. Šotek a p. Mulík). 

 

 Schválenie nových voliteľných predmetov. 

P. prodekan Lendel predložil postupne návrhy jednotlivých voliteľných predmetov. Predseda AS otvoril 

diskusiu ku každému predmetu a následne dal aklamačne hlasovať o ich schválení. 

5BS126 - Vývoj aplikácií v Unity3D 

Predmet zavádza KTK s vyučujúcim p. Čechovičom. 

P. prodekan Lendel informoval, že pripomienky týkajúce sa doplnenia literatúry, úpravy 

informačného listu a zaradenia predmetu do 6. semestra, ktoré boli prednesené na predošlom 

zasadnutí AS boli zapracované a p. Čechovič s nimi súhlasí. 

P. Adamko informoval AS, že komunikoval s p. Tarábkom, ktorý súhlasí so zmenami v predloženom 

návrhu, ktoré inicioval na predošlom zasadnutí AS. 

P. Bachratý navrhol, aby p. Čechovič oboznámil študentov na prednáškach aj s inými alternatívami 

v oblasti vývoja a návrhu 3D aplikácií. 

P. Segeč navrhol, aby sa celý predmet venoval platforme Unity3D a v prípade potreby sa vytvoril 

ďalší voliteľný predmet. 

P. prodekan Lendel sa podujal p. Čechovičovi navrhnúť, aby v rámci jednej prednášky, predstavil 

okrajovo aj iné alternatívy k danej platforme. 

Členovia AS o schválení predmetu hlasovali aklamačne. 

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

 

Uznesenie č. 103: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 29. marca 2019 schválil nový voliteľný 

predmet Vývoj aplikácií v Unity3D. 

 

BM135 – Športový kaučing 

Predmet zavádza KMNT s vyučujúcim p. Varmusom. 
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P. prodekan Lendel uviedol, že predmet je určený pre poslucháčov, ktorí sa plánujú v budúcnosti 

zaoberať športom a na KMNT sa buduje vetva športového manažmentu. Predmet je žiadaný aj zo 

strany študentov. 

P. Bachratý upozornil na chýbajúcu informáciu ohľadom rozloženia jednotlivých aktivít v rámci 

predmetu (kaučovací rozhovor, kaučovacie otázky). 

Členovia AS o schválení predmetu hlasovali aklamačne. 

Výsledky hlasovania: za: 14; proti: 0; zdržal sa: 2 

 

Uznesenie č. 104: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 29. marca 2019 schválil nový voliteľný 

predmet Športový koučing. 

 

 Prerokovanie návrhu nového bakalárskeho študijného programu s pracovným názvom 

„Informačné a sieťové technológie“. 

P. dekan predložil návrh nového bakalárskeho programu, ktorého garantom je p. Ševčík (KTK) a bol 

vypracovaný v spolupráci s p. Mičekom (KTK), p. Segečom a p. Klimom (KIS). Diskusia 

k predloženému študijnému programu bola pokračovaním rozpravy z predošlého zasadnutia senátu 

a týkala sa: 

- potreby vzniku programu so zameraním hlavne na „Internet vecí“ a požiadaviek praxe, 

- možnosti pokračovania na inžinierskom štúdiu s ohľadom na rozsah vyučovania matematiky 

(hlavne otázka spojitej funkcionálnej analýzy), 

- možnej zmeny programovacieho jazyka vo výučbe informatiky. 

Na základe výzvy z predošlého zasadnutia AS FRI UNIZA sa garant študijného programu p. Ševčík 

vyjadril k doručeným pripomienkam. 

Vzhľadom na potreby nového študijného programu vyučovať predmet „Úvod do operačných 

systémov“ v letnom semestri, predseda senátu vyzval na hlasovanie o presune predmetu „Úvod do 

operačných systémov“ zo zimného do letného semestra. 

Členovia AS hlasovali aklamačne. 

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

 

Uznesenie č. 105: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 29. marca 2019 presunul predmet „Úvod 

do operačných systémov“ zo zimného semestra do letného. 

 

Predseda senátu dal hlasovať o schválení bakalárskeho študijného programu „Informačné a sieťové 

technológie.“ 

Členovia AS hlasovali aklamačne. 

Výsledky hlasovania: za: 15; proti: 0; zdržal sa: 1 

 

Uznesenie č. 106: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 29. marca 2019 schválil nový bakalársky 

študijný program „Informačné a sieťové technológie“. 

 

 Prerokovanie materiálu „Výročná správa o činnosti za rok 2018“. 

P. dekan podrobne a prehľadne predložil analýzu činnosti fakulty vo vzdelávacej a výskumnej oblasti, 

aj porovnaním s predchádzajúcimi rokmi. 

Z ostatných činností vybral tie významné:  

- očakávaný nárast študentov aj vďaka dvom novým schváleným študijným programom 

(Informatika a riadenie, Informačné a sieťové technológie), 

- úspešné akcie fakulty, 

- p. dekan apeloval na zvýšenie počtu kvalitných publikačných výstupov, 

- p. dekan vysvetlil stratégiu prijímacieho konania nových študentov. 

 

V diskusii sa p. Dubovec vyjadril, že by bolo vhodné vytvoriť dokument, ktorý by bol obdobou výročnej 

správy a mohol by sa používať na marketingové účely s čím p. dekan súhlasil. 
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Po zapracovaní formálnych pripomienok, členovia AS aklamačne hlasovali o schválení predloženej 

správy. 

Výsledky hlasovania: za: 13; proti: 0; zdržal sa: 0 (neprítomní p. Bachratá, p. Majer, p. Pančíková). 

 

Uznesenie č. 107: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 20. marca 2019 schválil Výročnú správu 

o činnosti za rok 2018 s pripomienkami. 

 

 ďalej v bode rôzne: 

- P. Šotek informoval AS o obsahu rokovania na poslednom konvente Študentskej rady vysokých 

škôl. 

- P. Šotek informoval, že Rada ubytovaných študentov sa sťažovala na požiadavku rektorátu, ktorý 

bude v termíne 25.5. – 28.5.2020 organizovať univerziádu. Študenti z blokov Veľký diel E a F sa 

majú na túto dobu vysťahovať kvôli ubytovaniu účastníkov univerziády. Študenti nesúhlasia 

a apelujú na AS, aby sa táto situácia vyriešila k spokojnosti oboch strán. 

- P. Šotek ďalej tlmočil nespokojnosť študentov so systémom plateného parkovania na internátoch 

Veľký diel a na parkoviskách pri rektoráte. Študenti by chceli využívať bezplatne parkovisko pri 

rektoráte, ak si zaplatia mesačné parkovanie na internátoch. 

- P. Šotek požiadal vedenie fakulty o zabezpečenie doplnkového stravovania pre študentov, ktorí si 

neobjednávajú obed v jedálni FRI. Navrhol inštaláciu automatu na chladené jedlo. 

- P. Bachratá sa opýtala ako sa má vykazovať práca pri vyžiadaných recenziách projektov. P. dekan 

uviedol, že je možné pripomienkovať tabuľku hodnotenia zamestnanca. 

 

 

4. zasadnutie AS FRI UNIZA dňa 14. mája 2019 
 Predloženie výročnej správy o činnosti AS FRI za rok 2018. 

P. dekan predložil správu o činnosti AS. 

Členovia AS nemali pripomienky a aklamačne hlasovali o jej schválení. 

Výsledky hlasovania: za: 13; proti: 0; zdržal sa: 0; (neprítomný: p. Rebro, p. Šotek, p. Václavková). 

 

Uznesenie č. 108: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 14. mája 2019 schválil predloženú 

výročnú správu o činnosti AS FRI za rok 2018. 

 

 Prerokovanie materiálu „Správa o hospodárení FRI UNIZA za rok 2018“. 

P. dekan a p. tajomníčka Rešetková predložili správu o hospodárení FRI UNIZA. 

Po zapracovaní formálnych pripomienok do správy (tab. 3) o nej členovia AS FRI hlasovali aklamačne. 

Výsledky hlasovania: za: 13; proti: 0; zdržal sa: 0; (neprítomný: p. Rebro, p. Šotek, p. Václavková). 

 

Uznesenie č. 109: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 14. mája 2019 schválil predloženú správu 

hospodárení FRI UNIZA za rok 2018. 

 

 Prerokovanie materiálu „Návrh rozpočtu FRI UNIZA na rok 2019“. 

P. dekan preložil senátu návrh rozpočtu. P. tajomníčka Rešetková zdôvodnila jednotlivé položky. 

Na úvod p. dekan vysvetlil že je potrebné zvýšiť publikačný výkon fakulty, ktorý sa výrazne odráža na 

rozpočte. Vysvetlil aj potrebu publikovať v časopisoch zaradených do vhodných kvartilov. Ďalej pán 

dekan a pani tajomníčka uviedli, že pridelený rozpočet je značne nižší oproti minulému roku, čo sa 

odrazí v tom, že fakulta siahne na rezervu a zastaví niektoré plánované rekonštrukcie. Ako systémové 

opatrenie je okrem iného potrebné zvýšiť počet končiacich bakalárov voči končiacim inžinierom, 

taktiež je potrebné zvýšiť kariérny rast zamestnancov.  

V diskusií sa pýtal p. Dubovec, či dôjde vzhľadom na zníženie rozpočtu k personálnym zmenám alebo 

zníženiu finančného ohodnotenia zamestnancov. P. dekan sa vydaril, že vedenie neráta s prepúšťaním 

zamestnancov ale môže v budúcnosti siahnuť na osobné príplatky zamestnancov. Ďalšia diskusia sa 
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týkala významu predmetov ako je napr. praktikum z matematiky a štatistík študentov v jednotlivých 

predmetoch. 

Členovia AS nemali ďalšie pripomienky a o schválení hlasovali aklamačne. 

Výsledky hlasovania: za: 15 ; proti: 0; zdržal sa: 1. 

 

Uznesenie č. 110: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 14. mája 2019 schválil „Návrh rozpočtu 

FRI UNIZA na rok 2019“. 

 

 Prerokovanie zmien v organizačnej štruktúre FRI UNIZA. 

P. dekan zdôvodnil návrh na zmenu v organizačnej štruktúre FRI UNIZA. 

Členovia AS nemali v diskusii pripomienky a aklamačne hlasovali o ich schválení. 

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

 

Uznesenie č. 111: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 14. mája 2019 schválil zmeny 

v organizačnej štruktúre FRI UNIZA s účinnosťou od 15. 5. 2019. 

 

 ďalej v bode rôzne: 

P. Chovancová podala informácie z valného zhromaždenia ŠRVŠ, ktoré sa konalo dňa 2.5.2019 

v Banskej Bystrici a poskytla odkaz na video záznamy z tohto zasadnutia. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1R2OfT2iuqGr1tarpdrOGLP7z3FG24EV 

P. Dubovec sa pýtal na možnosť inovácie plagátu na fasáde FRI. P. dekan odpovedal, že je v pláne 

obmieňať plagát každý rok. 

P. Uramová sa pýtala na kompetencie vyučujúceho v procese uznávania predmetov opakujúcim 

študentom. P. dekan odpovedal, že základné pravidlá stanovuje študijný poriadok a nad ich rámec má 

vyučujúci právo rozhodnúť sa pri každom študentovi individuálne. 

P. Bachratý sa zaujímal o výsledok petície ohľadom stravovacieho zariadenia UNIZA. P. dekan 

informoval, že táto téma bola diskutovaná na kolégiu rektora a mnohí zamestnanci nie sú spokojní 

s momentálnym fungovaním. 

P. Rebro informoval, že na niektorých manažérskych predmetoch je vzhľadom na obsah predmetu 

(Cisco, prípadové štúdie) nutná znalosť anglického jazyka a zaujímal sa o možnosť doplnenia tejto 

skutočnosti do informačných listov. P. dekan sa vyjadril, že je to v kompetencii garanta a situáciu 

preverí. 

 

5. zasadnutie AS FRI UNIZA dňa 5. júna 2019 
 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 5. júna 2019 schválil „Rokovací poriadok 

AS FRI UNIZA“ v upravenom znení. 

 

 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. 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1R2OfT2iuqGr1tarpdrOGLP7z3FG24EV
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 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. 

 

 ďalej v bode rôzne: 

- P. Bachratý sa vyjadril k novele zákona o vysokých školách, ktorá bola kritizovaná viacerými 

inštitúciami ako RVŠ, ŠVRŠ aj akademickými senátmi 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 FRI UNIZA 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 5. 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. 

 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-131#cl1-cast2
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-155
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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. 

 

- 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 

UNIZA. 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 5. júna 2019 uzniesol, že súhlasí 

s vypísaním druhého kola prijímacích skúšok v prípade potreby so zachovaním schválených kritérií. 

 

- 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. 

 

6. zasadnutie AS FRI UNIZA dňa 17. septembra 2019 
 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 jedná 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. 
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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. 

 

 

 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“. 

 

 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. 
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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“. 

 

 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. 

 

 Príprava volieb do študentskej časti AS FRI UNIZA. 

Predseda AS FRI UNIZA predložil návrh harmonogramu volieb do študentskej časti AS FRI UNIZA 

a návrh členov volebnej komisie. 

Členovia senátu 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. 
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 ďalej v bode 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 akademického 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 odbory 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. 

 

 

 

V Žiline 26. 2. 2020 Zapísal: V. Olešnaníková 

 Schválil: N. Adamko 

 


