
Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI UNIZA  

zo dňa 16.10.2020 
 

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

Mulík, Olešnaníková, Pančíková, Přikrylová, Segeč, Ševčík, Šotek, Tarábek, Trebulová, Uramová, Varga, 

Václavková 

Neprítomní členovia:  

Hostia: Kršák, Lendel, Koháni, Rešetková, Marek Kvet a ďalší hostia 

 

Program rokovania: 

1. Prerokovanie návrhu rozpočtu FRI UNIZA na rok 2020. 

2. Prerokovanie návrhu na schválenie zmeny organizačnej štruktúry FRI UNIZA. 

3. Prerokovanie návrhu nových voliteľných predmetov. 

4. Schvaľovanie členov disciplinárnej komisie. 

5. Prerokovanie návrhu nových členov skúšobných komisií na vykonanie štátnych záverečných skúšok. 

6. Rôzne. 

 

Zasadnutie AS otvoril predseda AS p. Adamko prostredníctvom aplikácie MS Teams, privítal členov, 

predstavil nových členov študentskej časti Bc. Trebulovú a Ing. Ďaďovú 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; nehlasoval: 1. (neprítomní: p. Majer) 

 

1. Prerokovanie návrhu rozpočtu FRI UNIZA na rok 2020. 

P. dekan predložil návrh rozpočtu. Uviedol, že rozpočet je nižší aj kvôli nižším výkonom, čo je jedno 

z hodnotiacich kritérií pri prerozdeľovaní rozpočtu. Ďalej uviedol, že vzhľadom na pandémiu trvalo tento 

rok rozpočtové provizórium až do októbra. P. dekan ďalej požiadal pani tajomníčku Rešetkovú aby senátu 

prezentovala detaily rozpočtu. Pani tajomníčka uviedla, že nám bola pridelená neúčelová dotácia na 

vysokoškolské vzdelávanie (1 895 021 €) a inštitucionálny výskum (1 141 694 €) v súčte 3 036 715 €. 

Ďalej vysvetlila jednotlivé položky rozpočtu a pripomenula aj to, že vznikol deficit vo výške 319 371€, 

ktorý je nutné pokryť z iných zdrojov. Po prezentácií rozpočtu nasledovala diskusia. P. Bachratý 

informoval o tom ako prebiehalo schvaľovanie rozpočtu na úrovni univerzitného senátu. Pripomenul, že 

ani jedna z komisií senátu sa neuzniesla na stanovisku v ktorom by odporučila senátorom rozpočet schváliť. 

Napriek tomu predsedovia komisií svojvoľne prezentovali názor, že aj napriek nejasnému stanovisku 

odporúčajú rozpočet schváliť. P. Tarábek a p. Adamko sa tiež vyjadrili k priebehu rokovania AS UNIZA. 

Pán dekan informoval, že rozpočet závisí aj od koeficientu KKŠ, preto je potrebné dbať na profesionálny 

rast zamestnancov. P. Dubovec navrhol zvýšiť príjem spoplatnením niektorých služieb fakulty. P. Uramová 

sa pýtala na možnosť vyžiadania záznamu zo zasadnutia AS UNIZA, kde sa schvaľoval rozpočet. P. 

Adamko uviedol, že rokovací poriadok zatiaľ neumožňuje uchovávanie záznamu a bol vysielaný len 

v danom čase ako živý prenos. 

Členovia AS aklamačne hlasovali o schválení Návrhu rozpočtu FRI UNIZA na rok 2020. 

Výsledky hlasovania: za: 19, proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 1. (neprítomní: p. Majer) 

Uznesenie č. 2020/19: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 16. októbra 2020 schválil „Návrh 

rozpočtu FRI UNIZA na rok 2020“. 

 

2. Prerokovanie návrhu na schválenie zmeny organizačnej štruktúry FRI UNIZA. 

Pán dekan predložil návrh na zmenu organizačnej štruktúry FRI vzhľadom na potrebu práce na DSV 

projekte. V diskusii žiadal p. Adamko, aby do budúcna bol uvedený aj zdroj financovania ku každému 

navrhovanému novému miestu. Pán dekan uviedol, že toto pracovné miesto bude financované z projektov 

a ide o super-hrubú mzdu. Členovia AS aklamačne hlasovali o schválení zmeny organizačnej štruktúry FRI 

UNIZA. 

Výsledky hlasovania: za: 20, proti: 0; zdržal sa: 0. (neprítomní: p. Majer) 



 

Uznesenie č. 2020/20: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 16. októbra 2020 schválil „Zmenu 

organizačnej štruktúry FRI UNIZA“. 

 

3. Prerokovanie návrhu nových voliteľných predmetov. 

P. prodekan Lendel predstavil návrh na nové voliteľné predmety: 

a) Praktikum z informatiky pre manažérov 1. 

b) Praktikum z informatiky pre manažérov 2. 

Obe praktiká bude zabezpečovať p. Marek Kvet. Predmety vznikli na základe požiadavky od študentov 

manažmentu, ktorým nevyhovovali praktiká z informatiky, ktoré sú tematicky určené pre informatikov. 

V diskusii sa p. Bachratá pýtala, prečo nemôžu byť praktiká z informatiky rozdelené tematicky podľa 

študijného zamerania ako je to napr. na praktikách z matematiky. P. Václavková odpovedala, že predmety 

sa líšia od praktík z informatiky nielen obsahovo ale aj programovacím prostredím. Okrem toho informatici 

majú dotáciu informatiky 4 hodiny a praktík 2 hodiny, zatiaľ čo manažéri mali doteraz len 2 hodiny 

informatiky. Vyučujúci, ktorí zastrešujú predmet Praktiká z matematiky 2 sa dohodli s vyučujúcimi 

predmetu Manažérska štatistika, že obsahy predmetov budú skoordinované tak, aby sa predmety 

podporovali. P. Bachratá sa pýtala aj na kapacity učiteľov vzhľadom na voliteľné predmety. P. dekan 

upresnil, že povinné predmety majú prednosť a pokiaľ učiteľ nemá kapacitu na voliteľný predmet, ten sa 

neotvorí. P. Adamko navrhol, aby do IL predmetu bolo zakomponované aj priebežné hodnotenie. Po 

formálnej úprave IL dal predseda senátu hlasovať o schválení predmetu „Praktikum z informatiky pre 

manažérov 1“ v upravenom znení. 

Výsledky hlasovania: za: 20, proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 1. 

Uznesenie č. 2020/21: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 16. októbra 2020 schválil nový 

voliteľný predmet „Praktikum z informatiky pre manažérov 1“ a jeho informačný list v upravenom 

znení. 

 

Po formálnej úprave  IL dal predseda senátu hlasovať o schválení predmetu „Praktikum z informatiky pre 

manažérov 2“ v upravenom znení. 

Výsledky hlasovania: za: 20, proti: 0; zdržal sa: 0; nehlasoval: 1. 

Uznesenie č. 2020/22: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 16. októbra 2020 schválil nový 

voliteľný predmet „Praktikum z informatiky pre manažérov 2“ a jeho informačný list v upravenom 

znení. 

 

c) Manažérska štatistika 

P. prodekan Lendel predstavil ďalší voliteľný predmet Manažérska štatistika, ktorý má nahradiť absenciu 

štatistiky na odbore manažment. Predmet bude zabezpečovať p. Pančíková, ktorá uviedla, že na PaŠ sa 

hlási minimum študentov a vďaka novému predmetu chcú niektoré témy prejsť prakticky. V diskusii padlo 

viacero otázok ohľadom duplicity tém v navrhovanom predmete. P. Pančíková, však argumentovala tým, 

že si preverili všetky dostupné predmety pre manažérov a nevytvorili duplicitné témy v predmete. P. 

Adamko navrhol upraviť počet kreditov za predmet, s čím p. prodekan Lendel súhlasil. 

Po formálnej úprave IL dal predseda senátu hlasovať o schválení predmetu „Manažérska 

štatistika“ v upravenom znení. 

Výsledky hlasovania: za: 19, proti: 0; zdržal sa: 1; nehlasoval: 1. 

Uznesenie č. 2020/23: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 16. októbra 2020 schválil nový 

voliteľný predmet „Manažérska štatistika“ a jeho informačný list v upravenom znení. 

 

4. Schvaľovanie členov disciplinárnej komisie. 

P. prodekan Lendel predstavil návrh na nových členov disciplinárnej komisie. Senátori nemali pripomienky 

a tajne hlasovali o každom členovi disciplinárnej komisie. 

člen hlasov za hlasov proti nehlasovali 

doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. 19 0 2 

prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. 19 0 2 

Ing. Jozef Mičic 19 0 2 



Bc. František Mäsiar 18 1 2 

Ing. Marián Šotek 19 0 2 

Bc. Michal Mulík 18 1 2 

 

Uznesenie č. 2020/24: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí 16. októbra 2020 schválil členov 

disciplinárnej komisie. 

 

5. Prerokovanie návrhu nových členov skúšobných komisií na vykonanie štátnych záverečných 

skúšok. 

P. prodekan Lendel predstavil návrh na nových členov skúšobných komisií na vykonanie štátnych 

záverečných skúšok. P. Bachratý navrhol aktualizovať zoznam aj vyraďovaním a mať možnosť 

koordinovať členov na daný rok katedrami. Senátori vzali na nových členov skúšobných komisií na  

vedomie. 

Výsledky hlasovania: beriem na vedomie: 19; nehlasoval: 1. (neprítomní: p. Uramová) 

 

6. Rôzne. 

P. Bachratý informoval o aktualitách z rady vysokých škôl. Akademické senáty sa môžu vyjadriť do konca 

októbra k pripravovanému „Národnému integrovanému reformnému plánu“. Predseda AS požiadal 

o prípravu materiálov a navrhol termín stretnutia AS na ktorom by sa toto vyhlásenie prerokovalo. 

Momentálne sú k dispozícii materiály: https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-

politiky/strategicke-materialy/ine-strategicke-materialy/ 

Vyjadrenie rektorskej konferencie: https://www.srk.sk/sk/aktuality/431-slovenska-rektorska-konferencia-

zasadne-nesuhlasi-s-okliestenim-akademickej-samospravy Materiály sú dostupné aj na intranete FRI 

a v MS Teams. 

 

AS sa na ďalšom zasadnutí bude venovať kontrole nasledujúcich úloh. 

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 

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 

prijatý 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 

 

 

V Žiline 16.10.2020 Zapísal: V. Olešnaníková 

 Schválil: N. Adamko 
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