
Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI UNIZA  

zo dňa 11.6.2020 
 

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

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

Václavková 

Neprítomní členovia: Rebro, Krč 

Hostia: Kršák, Lendel, Koháni, Rešetková 

 

Program rokovania: 

1. Predloženie Správy o činnosti AS FRI za rok 2019. 

2. Prerokovanie materiálu „Výročná správa o činnosti FRI UNIZA za rok 2019“. 

3. Prerokovanie materiálu „Správa o hospodárení FRI UNIZA za rok 2019“. 

4. Prerokovanie návrhu na zmenu organizačnej štruktúry FRI UNIZA. 

5. Vyhodnotenie podávania prihlášok na akademický rok 2020/2021. 

6. Prerokovanie materiálu „Informácie o možnostiach štúdia na FRI UNIZA“ (ak. rok 2021/22). 

7. Prerokovanie návrhov na nové voliteľné predmety. 

8. Prerokovanie návrhu na jednotné uznávanie predmetov na FRI UNIZA. 

9. Prerokovanie návrhu na 2. kolo podávania prihlášok na FRI UNIZA. 

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

študijné programy v 1. a 2. stupni. 

11. Prerokovanie materiálu „Návrh opatrení na podnety a pripomienky zo 4. ročníka 

celouniverzitného prieskumu“. 

12. Rôzne. 

 

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

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

Výsledky hlasovania: za: 19, proti: 0, zdržal sa: 0. 

 

1. Predloženie Správy o činnosti AS FRI za rok 2019. 

Predseda AS predložil Správu o činnosti AS FRI. 

Členovia AS aklamačne hlasovali o schválení Správy o činnosti AS za rok 2019. 

Výsledky hlasovania: za: 19, proti: 0; zdržal sa: 0. 

 

Uznesenie č. 2020/07: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 11. júna 2020 schválil „Správu 

o činnosti AS FRI za rok 2019“. 

 

2. Prerokovanie materiálu „Výročná správa o činnosti FRI UNIZA za rok 2019“. 

Pán dekan prezentoval výročnú správu o činnosti FRI. Zdôraznil dôležitosť koeficientu kvalifikačnej 

štruktúry (KKŠ). Je dôležité publikovať príspevky v kvalitných časopisoch (na konferenciách). Úspech 

v počte prihlásených študentov zaznamenal program Informačné inteligentné systémy. V diskusii sa 

vyjadril p. Bachratý k poklesu študentov, konštatoval, že je to aj odraz demografickej krivky. Pán dekan 

podotkol, že veľa Slovákov odchádza študovať do zahraničia. P. Lendel sa vyjadril, že by bolo dobré 

vzdelávací systém nastaviť tak, aby študenti plynule prechádzali ročníky alebo odišli hneď v prvom 

ročníku, lebo to má negatívny dopad aj na výkon fakulty. P. Segeč povedal, že by sme mali formovať 

povedomie študentov aby sa sami chceli stať inžiniermi a neodchádzali po bakalárskom štúdiu inde. 

P. Bachratá navrhla rozdeliť študentov do krúžkov podľa prospechu, aby sa dobrí nenudili a slabší sa stíhali 

učiť. P. Adamko navrhoval orientovať sa na kvalitnejších študentov a tiež na zvýšenie kvality procesov. 

P. Uramová sa pýtala, či fakulta oslovovala s ponukou štúdia napr. úspešných riešiteľov olympiád. 

P. prodekan Lendel odpovedal, že sa to kvôli karanténe nestihlo uskutočniť a boli v pláne listové zásielky, 

ktoré mali ísť priamo do škôl na meno riešiteľa. P. Bachratý poznamenal, že najlepšie vedia motivovať 

stredoškolákov ich pedagógovia pri rozhodovaní o výbere VŠ. P. Šotek povedal, že je dôležité pracovať aj 



na vzťahu študenta ku fakulte, pokiaľ sa tu necítia dobre, nevyvinú úsilie, aby tu mohli ostať. P. Bachratý 

sa podelil s vlastnou analýzou týkajúcou sa vývoja počtov študentov. 

Členovia AS aklamačne hlasovali o schválení „Výročnej správy o činnosti FRI UNIZA za rok 2019“. 

Výsledky hlasovania: za: 19, proti: 0; zdržal sa: 0. 

 

Uznesenie č. 2020/08: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 11. júna 2020 schválil „Výročnú 

správu o činnosti FRI UNIZA za rok 2019“. 

 

3. Prerokovanie materiálu „Správa o hospodárení FRI UNIZA za rok 2019“. 

P. dekan a p. tajomníčka predložili správu o hospodárení fakulty. V diskusii neboli pripomienky. 

Členovia AS aklamačne hlasovali o schválení Správy o hospodárení FRI UNIZA za rok 2019. 

Výsledky hlasovania: za: 19; proti: 0; zdržal sa: 0. 

 

Uznesenie č. 2020/09: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 11. júna 2020 schválil „Správu o 

hospodárení FRI UNIZA za rok 2019“. 

 

4. Prerokovanie návrhu na zmenu organizačnej štruktúry FRI UNIZA. 

P. dekan informoval, že na základe habilitačného konania je potrebné otvoriť nové funkčné miesto. 

V diskusii neboli pripomienky. 

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

Výsledky hlasovania: za: 19; proti: 0; zdržal sa: 0. 

 
Uznesenie č. 2020/10: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 11. júna 2020 schválil navrhnutú 

zmenu organizačnej štruktúry FRI UNIZA. 

 

5. Vyhodnotenie podávania prihlášok na akademický rok 2020/2021. 

P. prodekan Lendel prezentoval momentálny stav prihlášok a prijatých študentov ako aj štatistiky 

a porovnanie s minulými rokmi. Vyjadril sa k novým študijným programom a konštatoval, že sme mali 

tento rok najviac prihlášok z celej univerzity. Zápis sa uskutočnil elektronicky. P. Adamko sa pýtal, koľko 

je takých študentov, ktorí u nás skončia bakalársky stupeň a odídu na inžinierky stupeň na inú školu. 

P. Bachratý podotkol, že by sme my mohli motivovať bakalárov končiacich na iných školách aby prešli 

k nám na inžinierske štúdium. P. Segeč sa vyjadril, že biomedicínska informatika zobrala veľa študentov 

informatike. P. Lendel konštatoval, že sem nastúpili niektorí študenti len vďaka tomu, že sa otvorila 

biomedicínska informatika, inak by odišli na iné školy. P. Uramová navrhla aby sa bakalárske programy 

stali atraktívnymi pre prvákov bakalárov, aby chceli pokračovať na inžinierskom štúdiu. P. prodekan 

Lendel odpovedal, na otázku p. Bachratého, že definitívny počet zapísaných študentov bude známy do 

konca augusta. P. prodekan Lendel sa vyjadril aj k plánovaniu úväzkov, na ktoré sa pýtala p. Václavková. 

 

6. Prerokovanie materiálu „Informácie o možnostiach štúdia na FRI UNIZA“ (ak. rok 2021/22). 

P. prodekan Lendel vysvetlil zmeny v materiáloch o možnostiach štúdia. P. Bachratý sa vyjadril 

k niektorým podmienkam prijatia bez prijímacích skúšok (PS) s ktorými nesúhlasil (IQ testy). P. Varga, 

p. Olešnaníková a p. Tarábek súhlasili v tomto bode s p. Bachratým. Ak má študent IQ 120, mal by byť 

prijatý bez PS už na základe ostatných bodov. P. Adamko sa vyjadril, k prijímaniu bez PS na základe 

úspešného riešenia rôznych olympiád. Je to nástroj ako ukázať veľmi dobrým študentom, že sú u nás vítaní. 

P. Bachratý robil prieskum na SŠ a podľa jeho vyjadrenia sú dobrí študenti za rovnaké kritéria na PS pre 

všetkých. P. Majer sa pýtal, či nemôžu mať rôzne odbory rôzne podmienky prijatia (niektoré odbory napr. 

bez PS). P. dekan upozornil na fakt, že jedným z hodnotiacich kritérií akreditácie je aj to, či má daný odbor 

prijímacie skúšky. Zrejme všetky fakulty UNIZA zavedú prijímacie skúšky. P. Bachratý navrhol 

nasledujúce zmeny:  

Návrh č.1 – vypustiť písmeno c) v bode 1 navrhovaného dokumentu (v znení „c) budú prijatí uchádzači, 

ktorých výsledok v štandardizovanom vstupnom teste IQ pre dospelých uskutočnenom spoločnosťou 

Mensa dosiahol aspoň IQ 120,“). 



Členovia AS aklamačne hlasovali o schválení návrhu č.1. 

Výsledky hlasovania: za: 13; proti: 2; zdržal sa: 4. 

Navrhovaná zmena materiálu bola schválená. 

 

 

Návrh č.2 - vypustiť z tabuľky olympiády v bode 1, písmeno f) predloženého materiálu nasledovné 

položky: „Pangea, iBobor, Junior Internet, Turnaj mladých fyzikov“. 

Členovia AS aklamačne hlasovali o schválení návrhu č. 2. 

Výsledky hlasovania: za: 3; proti: 4; zdržal sa: 12. 

Navrhovaná zmena materiálu nebola schválená. 

 

 

Členovia AS následne aklamačne hlasovali o schválení materiálu „Informácie o možnostiach štúdia na FRI 

UNIZA“ pre bakalársky stupeň štúdia v upravenom znení. 

Výsledky hlasovania: za: 16; proti: 0; zdržal sa: 3. 

 

Uznesenie č. 2020/11: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 11. júna 2020 schválil materiál 

„Informácie o možnostiach štúdia na FRI UNIZA“ pre bakalársky stupeň štúdia v upravenom znení. 

 

Ďalej p. prodekan Lendel prezentoval zmeny v informáciách o možnostiach štúdia pre inžinierske 

a doktorandské štúdium. 

Členovia AS aklamačne hlasovali o schválení „Informácie o možnostiach štúdia na FRI UNIZA“ pre 

inžiniersky stupeň štúdia. 

Výsledky hlasovania: za: 16; proti: 0; zdržal sa: 0. (neprítomní: Ševčík, Přikrylová, Dubovec) 

 

Uznesenie č. 2020/12: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 11. júna 2020 schválil materiál 

„Informácie o možnostiach štúdia na FRI UNIZA“ pre inžinierky stupeň štúdia. 

 

Členovia AS aklamačne hlasovali o schválení „Informácie o možnostiach štúdia na FRI UNIZA“ pre 

3. stupeň vysokoškolského štúdia. 

Výsledky hlasovania: za: 19; proti: 0; zdržal sa: 0. 

 

Uznesenie č. 2020/13: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 11. júna 2020 schválil materiál 

„Informácie o možnostiach štúdia na FRI UNIZA“ pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia. 

 

7. Prerokovanie návrhov na nové voliteľné predmety. 

P. prodekan Lendel predložil a zdôvodnil návrhy na schválenie nových voliteľných predmetov. 

Členovia AS aklamačne hlasovali o schválení predmetu „Teória automatického riadenia 2“. 

Výsledky hlasovania: za: 19; proti: 0; zdržal sa: 0. 

 

Uznesenie č. 2020/14: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 11. júna 2020 schválil voliteľný 

predmet „Teória automatického riadenia 2“. 

 

Členovia AS aklamačne hlasovali o schválení predmetu „SmartSoc Blended mobility“. 

Výsledky hlasovania: za: 19; proti: 0; zdržal sa: 0. 

 

Uznesenie č. 2020/15: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 11. júna 2020 schválil voliteľný 

predmet „SmartSoc Blended mobility“. 

 

8. Prerokovanie návrhu na jednotné uznávanie predmetov na FRI UNIZA. 

P. prodekan Lendel prezentoval požiadavku na automatické uznávanie predmetov a predložil navrhované 

metodické usmernenie. Väčšina katedier súhlasí s návrhom, niektorí vyučujúci však nechcú uznávať horšie 

známky, najčastejšie „E“. V diskusii sa viacerí senátori vyjadrili, že pokiaľ dajú aj známku E, študent musel 



splniť požadovaný rozsah aby si ju zaslúžil. Chápu však aj postoj ostatných vyučujúcich, ktorým takýto 

systém nevyhovuje (vyjadrili sa p. Dubovec, p. Pančíková, p. Adamko, p. Bachratá). P. Tarábek povedal, 

že jemu vyhovuje automatický systém uznávania, ale niektorí kolegovia môžu mať taký typ predmetu, že 

im táto skutočnosť nevyhovuje a mali by mať právo rozhodnúť sa. P. Mulík apeloval, na to aby bola 

zabezpečená objektivita pri známkovaní a v takom prípade študenti nemajú námietky. P. Segeč sa vyjadril, 

že z pohľadu dynamických zmien v náplni predmetu, by na KIS tiež neuznávali „E“. V rámci automatizácie 

sa vedia prispôsobiť a ako katedra súhlasia s uznávaním všetkých známok. Z diskusie vyplynul návrh na 

zmenu materiálu: 

Návrh č. 1: „V článku 2, bod 6 predloženého materiálu nahradiť písmeno E za písmeno D“. 

Členovia AS aklamačne hlasovali o schválení Návrhu č.1. 

Výsledky hlasovania: za: 1; proti: 14; zdržal sa: 4. 

Navrhovaná zmena materiálu nebola schválená. 

 

Členovia AS aklamačne hlasovali o schválení „Návrhu na jednotné uznávanie predmetov na FRI UNIZA“. 

Výsledky hlasovania: za: 19; proti: 1; zdržal sa: 1. 

 

Uznesenie č. 2020/16: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 11. júna 2020 schválil metodické 

usmernenie „Návrh na jednotné uznávanie predmetov na FRI UNIZA“. 

 

9. Prerokovanie návrhu na 2. kolo podávania prihlášok na FRI UNIZA. 

P. prodekan Lendel a pán dekan informovali, že by bola možnosť realizácie 3. kola PS. P. Bachratý mal 

pripomienku, že minulý rok sa organizovalo druhé kolo PS na základe známych počtov prihlášok. Senátori 

sa vyjadrili, že 3. kolo PS zrejme nebude potrebné. 

 

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

študijné programy v 1. a 2. stupni. 

P. prodekan Lendel predložil senátu na vedomie návrh na nových členov skúšobných komisií. Senátori 

nemali pripomienky. 

AS FRI UNIZA zobral na vedomie návrh nových členov štátnicových komisií pre 1. a 2. stupeň na 

svojom zasadnutí dňa 31. januára 2018. 
 

11. Prerokovanie materiálu „Návrh opatrení na podnety a pripomienky zo 4. ročníka 

celouniverzitného prieskumu“. 

P. prodekan Lendel prezentoval výsledky celouniverzitného dotazníka ohľadom kvality vzdelávania. 

Vybral aj konkrétne relevantné pripomienky. P. Uramová podotkla, že najviac informácií získame 

z otvorených otázok. P. Tarábek sa pýtal, či ide o otázky jednotlivcov alebo sa k jednej odpovedi vzťahuje 

väčší počet respondentov. P. Lendel uviedol, že vybral vždy takú pripomienku, ktorá reprezentuje názor 

viacerých respondentov. K jednotlivým otázkam prieskumu neboli zatiaľ k dispozícii výsledky 

s percentuálnymi podielmi odpovedí. 

 

12. Rôzne 

- P. Tarábek navrhol finančnú motiváciu pre zamestnancov aby publikovali kvalitné výstupy. 

- P. dekan informoval, že refundačná výzva ešte nebola preplatená a čaká sa na kontrolu ešte pred 

začatím vyplácania. 

- P. Segeč pripomenul, že univerzitný rozpočet je nižší a pýtal sa ako ide postupovať rektorát v tomto 

smere. 

- P. Bachratá sa sťažovala na povinnú účasť nových zamestnancov na „adaptačnom vzdelávaní“. 

Noví zamestnanci majú na piatky blokované rozvrhy a nemôžu tam vyučovať, namiesto toho sa 

musia zúčastňovať školení, ktorých náplň častokrát ovládajú lepšie ako školiaci pracovníci. 

P. dekan v tejto súvislosti požiadal o spätnú väzbu od každého zúčastneného na školeniach, aby to 

mohol predniesť na kolégiu rektora. 

- P. Šotek apeloval, na komunikáciu vedúcich záverečných prác so študentmi. 



- P. Dubovec poďakoval vedeniu fakulty za vytvorenie online vzdelávania počas karantény a pýtal 

sa, či sa do budúcnosti plánuje táto online forma využívať, či už na vyučovanie alebo štátnice. 

- Podľa niektorých názorov motivovalo online vyučovanie menej aktívnych študentov aby sa viac 

zapájali do vyučovacieho procesu. 

 

AS sa venoval kontrole plnenia úloh z predošlých zasadnutí. 

 

Úlohy: 

 

 

Splnené úlohy Zodpovedný Výsledok 

Otvorenie diskusie o náplni 4. semestra bakalárskeho 

štúdia na kolégiu dekana 

p. dekan - prebehla diskusia 

s vedúcimi katedier 

- riešenie bude 

v komplexnej akreditácii 

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 - UIKT vie doplniť túto 

možnosť ale dostali sme 

odporúčanie, aby sme to 

uvádzali v poznámke IL 

predmetu (potrebné 

zapracovať do met. 

usmernenia) 

Predniesť problematiku generovania ako aj 

odovzdávania habilitačného spisu v elektronickej forme 

na úrovni rektorátu. 

p. prodekan Koháni - problematika 

prednesená na 

príslušnom oddelení 

rektorátu, nestretlo sa s 

porozumením 

 

 

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 

Vypracovať štatistiky ohľadom praktických cvičení 

z matematiky a informovať o efektivite imatrikulačného testu. 

Zhodnotiť ohlasy učiteľov tohto predmetu. 

p. prodekan Lendel ďalšie zasadnutie 

AS FRI UNIZA 

Vypracovať materiál z ktorých oblastí Slovenska sa na FRI 

hlásia študenti. 

p. prodekan Lendel ďalšie zasadnutie 

AS FRI UNIZA 

Analyzovať koľko študentov z tých, ktorí šli bez PS dokončí 

1. ročník a koľkí z tých čo šli cez PS. 

p. prodekan Lendel ďalšie zasadnutie 

 AS FRI UNIZA 

Urobiť štatistiku ako sa vyvíja štúdium u tých, ktorí boli 

prijatí na základe úspešného riešenia olympiád. 

p. prodekan Lendel ďalšie zasadnutie 

AS FRI UNIZA 

Dodať štatistiku respondentov celouniverzitného prieskumu 

(bod č.11) 

p. prodekan Lendel ďalšie zasadnutie 

AS FRI UNIZA 

Overiť možnosť evaluácie predmetu bakalársky projekt p. prodekan Lendel ďalšie zasadnutie 

AS FRI UNIZA 



Overiť možnosť elektronického potvrdzovania záväzkov voči 

knižnici a internátom pre končiacich študentov (teraz si musia 

chodiť po potvrdenia). 

p. prodekan Lendel ďalšie zasadnutie 

AS FRI UNIZA 

 

 

V Žiline 11.6.2020 Zapísal: V. Olešnaníková 

 Schválil: N. Adamko 

 


