
Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI UNIZA  

zo dňa 14.04.2021 
 

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

Mulík, Olešnaníková, Pančíková, Přikrylová, Ševčík, Šotek, Tarábek, Uramová, Václavková 

Neprítomní členovia: Krč, Segeč, Trebulová, Varga 

Hostia: Kršák, Lendel, Koháni, Rešetková 

 

Program rokovania: 

1) Predloženie Správy o činnosti AS FRI za rok 2020. 

2) Prerokovanie materiálu „Výročná správa o činnosti FRI UNIZA za rok 2020“. 

3) Prerokovanie materiálu „Správa o hospodárení FRI UNIZA za rok 2020“. 

4) Prerokovanie návrhu na zmenu garantov vybraných študijných programov. 

a) Návrh na zmenu garanta študijného programu 2. stupňa štúdia Inteligentné informačné systémy. 

b) Návrh na zmenu garanta študijného programu 2. stupňa štúdia Počítačové inžinierstvo. 

c) Návrh na zmenu garanta študijného programu 2. stupňa štúdia Informačný manažment. 

d) Návrh na zmenu garanta a spolugaranta študijného programu 3. stupňa štúdia Manažment. 

e) Návrh na zmenu garanta a spolugaranta habilitačného konania a inauguračného konania v študijnom 

odbore ekonómia a manažment. 

5) Návrh členov skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok pre študijné programy v 1. a 2. stupni. 

6) Návrh na úpravu informačných letákov ohľadom zabezpečenia prijímacích skúšok. 

7) Rôzne 

a) Vyhodnotenie prihlášok pre akademický rok 2021/2022. 

 

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

a konštatoval, že senát je uznášaniaschopný. Všetky hlasovania prebiehali prostredníctvom hlasovacieho 

nástroja OnVote. 

 

Predseda AS predložil program rokovania na schválenie. 

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

 

 

1. Predloženie Správy o činnosti AS FRI za rok 2020. 

Predseda AS FRI, doc. Ing. Norbert Adamko, PhD., predložil správu o činnosti akademického senátu za 

rok 2020. Pripomenul najvýznamnejšie body rokovaní a z nich vyplývajúce uznesenia. Konštatoval, že 

senát zasadal v roku 2020 päť krát, a to prezenčne, online alebo kombinovanou formou, spôsob rokovania 

vychádzal  z protipandemických opatrení. 

Členovia AS hlasovali o schválení Správy o činnosti AS FRI za rok 2020. 

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

Uznesenie č. 2021/10: AS FRI UNIZA schvaľuje Správu o činnosti AS FRI za rok 2020.  

 

 

2. Prerokovanie materiálu „Výročná správa o činnosti FRI UNIZA za rok 2020“.. 

P. dekan prezentoval správu o činnosti fakulty za rok 2020. Konštatoval, že bol veľmi dobrý nárast 

prihlášok manažérske študijné programy, dal do pozornosti aj dlhodobý pokles študentov v 2. a 3. ročníku. 

Podotkol, že publikačná činnosť sa výrazne zlepšila. Venoval sa aj hodnoteniu projektov a zahraničných 

mobilít, do ktorých sa fakulta zapojila. Spomenul rôzne akcie, ktoré prebehli či už online formou alebo 

fyzicky na fakulte. Vyzdvihol aj pomoc pre zdravotníkov a to najmä výrobou ochranných pomôcok 3D 

tlačou, založením crowdfundingu a spoluprácou s viacerými firmami a nadáciami. P. Adamko v diskusii 

pripomenul, že zaznamenávame stály nedostatok doktorandov, ktorí sú kľúčoví pre profesionálny 

a odborný rast fakulty a mali by sme viac informovať o výhodách tohto štúdia. P. dekan reagoval, že sa 

hľadajú spôsoby ako zaujať končiacich študentov a motivovať ich k doktorandskému štúdiu. Klesajúci 



trend je však momentálne v celej SR a ČR a ako fakulta dostávame zatiaľ nadpriemerný počet prihlášok. 

P. Bachratý poznamenal, že k nám prichádzajú na doktorandské štúdium aj absolventi iných univerzít. 

P. Bachratá vidí ako možnú príčinu, chýbajúci prácu s výbornými študentami, na úkor práce so slabšími. 

P. prodekan Koháni informoval, že sa chystá propagácia doktorandského štúdia. P. Bachratý sa pýtal, kde 

strácame študentov na bakalárskom stupni. P. dekan a p. prodekan Lendel odpovedali, že príčin je viacero 

a tiež sa tento potenciál kumuluje počas troch rokov, kedy študenti postupujú do vyššieho ročníka 

s minimálnym počtom kreditov. Po širšej diskusii prešli senátori k hlasovaniu. 

Členovia AS hlasovali o schválení „Výročnej správy o činnosti FRI UNIZA za rok 2020“. 

Výsledky hlasovania: za: 14, proti: 0; zdržal sa: 0. 

Uznesenie č. 2021/11: AS FRI UNIZA schvaľuje "Výročnú správu o činnosti FRI UNIZA za rok 

2020." 

 

 

3. Prerokovanie materiálu „Správa o hospodárení FRI UNIZA za rok 2020“. 

P. dekan požiadal p. tajomníčku Rešetkovú o prezentovanie správy o hospodárení FRI UNIZA. Hlavným 

zdrojom financovania sú finančné prostriedky poskytnuté ministerstvom školstva. Slúžia na 

uskutočňovanie akreditovaných študijných programov a odborov na vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú 

činnosť a na rozvoj univerzity a fakulty ako aj na sociálnu oblasť študentov. Ďalším zdrojom je nedotačná 

činnosť – výnosy z prijímacieho konania, výnosy z poplatkov za štúdium, výnosy z ďalšieho vzdelávania, 

výnosy z majetku a ďalšie. Fakulta mala pridelené dotácie na vysokoškolské vzdelávanie vo výške 

2 249 150 € a na inštitucionálny výskum 1 370 756 €. Pani tajomníčka odprezentovala všetky podklady 

týkajúce sa čerpania týchto zdrojov ako aj ďalšie položky ku ktorým sa viazala diskusia. P. dekan v diskusii 

odpovedal aj na otázky týkajúce sa nastavenia budúcich rozpočtov. Diskusia sa týkala aj refundačnej výzvy 

a prostriedkov z nej získaných. 

Členovia AS hlasovali o schválení Správy o hospodárení FRI UNIZA za rok 2020. 

Výsledky hlasovania: za: 14, proti: 0; zdržal sa: 0. 

Uznesenie č. 2021/12: AS FRI UNIZA schvaľuje „Správu o hospodárení FRI UNIZA za rok 2020“. 

 

 

4. Prerokovanie návrhu na zmenu garantov vybraných študijných programov. 

P. prodekan Lendel odôvodnil potrebu schválenia nových garantov študijných programov. Ide o výmeny 

garantov najmä z dôvodu vysokého veku alebo odchodu do dôchodku. V diskusii neboli žiadne otázky. 

Členovia AS hlasovali o navrhnutých garantoch pre jednotlivé študijné programy tajne. 

a) Návrh na zmenu garanta študijného programu 2. stupňa štúdia Inteligentné informačné systémy. 

b) Návrh na zmenu garanta študijného programu 2. stupňa štúdia Počítačové inžinierstvo. 

c) Návrh na zmenu garanta študijného programu 2. stupňa štúdia Informačný manažment. 

d) Návrh na zmenu garanta a spolugaranta študijného programu 3. stupňa štúdia Manažment. 

e) Návrh na zmenu garanta a spolugaranta habilitačného konania a inauguračného konania v študijnom 

odbore ekonómia a manažment. 

Výsledky hlasovania: 
MENO SÚHLASÍ NESÚHLASÍ ZDRŽALI SA NEHLASOVALI 

a) prof. Ing. Ľuboš Buzna, PhD. 14 0 0 0 

b) prof. Ing. Ľudmila Jánošíková, PhD. 13 1 0 0 

c) prof. Ing. Milan Kubina, PhD. 10 0 4 0 

d) garant: prof. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD. 13 0 1 0 

d) spolugarant: prof. Ing. Milan Kubina, PhD. 11 0 3 0 

e) garant: prof. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD. 13 0 1 0 

e) spolugarant: prof. Ing. Milan Kubina, PhD. 11 0 3 0 

Uznesenie č. 2021/13: AS FRI UNIZA schvaľuje garantov vybraných študijných programov. 

 

  



5. Návrh členov skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok pre študijné programy v 1. a 2. 

stupni. 

P. prodekan Lendel jednotlivo predstavil kandidátov na členov skúšobných komisií. Senátori nemali 

námietky a senát berie tento návrh na vedomie. 

 

 

6. Návrh na úpravu informačných letákov ohľadom zabezpečenia prijímacích skúšok. 

P. prodekan Lendel zdôvodnil potrebu úprav v informačných letákoch ohľadom zabezpečenia prijímacích 

skúšok vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu. Najprv predstavil zmeny v letáku pre inžinierske štúdium, 

po formálnych úpravách senátori hlasovali o schválení tohto materiálu. 

Výsledky hlasovania: za: 14, proti: 0; zdržal sa: 0. 

Uznesenie č. 2021/14: AS FRI UNIZA schvaľuje materiál „informačný leták pre inžinierske 

štúdium“ v zmenenom znení. 

 

P. prodekan Lendel ďalej predložil tri varianty na zmeny v letáku pre zabezpečenie prijímacích skúšok pre 

bakalárske štúdium. Po rozsiahlej diskusii, zmenách v týchto letákoch a vytvorení nového variantu, 

hlasovali senátori o schválení týchto materiálov v upravených zneniach. 

Výsledky hlasovania: 
MENO SÚHLASÍ NESÚHLASÍ ZDRŽALI SA NEHLASOVALI 

Variant 1 – priemer + voliteľný test 9 1 4 0 

Variant 2 – online test  4 7 3 0 

Variant 3 – body bez testu  5 5 4 0 

Variant 4 – body + voliteľný test 4 4 6 0 

     

Uznesenie č. 2021/15: AS FRI UNIZA schvaľuje materiál „informačný leták pre bakalárske štúdium 

– Variant 1“ v zmenenom znení. Študenti, ktorí nemajú nárok na prijatie bez prijímacej skúšky budú 

zoradený podľa aritmetického priemeru z predposledného ročníka štúdia na strednej škole 

(koncoročné vysvedčenie) a prijímaní na štúdium do naplnenia kapacity. Okrem toho budú 

požiadaní o vypracovanie testu, ktorý nebude mať vplyv na prijatie. 

 

 

7. Rôzne 

P. prodekan Lendel informoval o splnení úlohy overenia možnosti evaluácie predmetu bakalársky projekt. 

Pán Malacký sprístupnil evaluáciu predmetu bakalársky projekt a študenti uvedú vedúceho práce ako 

učiteľa. 

Bod a) Vyhodnotenie prihlášok pre akademický rok 2021/2022 sa presúva na ďalšie rokovanie AS FRI 

a materiál k tomuto bodu je dostupný na intranete fakulty. 

P. Bachratý sa pýtal, koľko študentov chceme prijať budúci školský rok. P. dekan sa vyjadril, že je to zložitá 

téma a zatiaľ nie sú na to pripravené podklady. Minulý rok bolo prijatých 640 uchádzačov. Závisí to nielen 

od počtu prihlášok ale aj od toho, koľkí študenti sa reálne zapíšu. Minulý rok sa nedá porovnávať 

so štatistikami z iných rokov. Závisí to hlavne na garantoch študijných programov, koľko študentov sa 

rozhodnú prijať. P. Bachratá citovala zápis z apríla 2020: „P. dekan povedal, že počty sú orientačné 

a predpokladáme rovnaký počet študentov ako minulý rok a teda aj rovnaký počet krúžkov“, a napriek tomu 

učili dvojnásobok prvákov. P. dekan uviedol, že to vyplynulo z toho, že fakulta poslala rozhodnutie 

všetkým, tento rok sa to však nebude robiť takýmto spôsobom. Garanti určia hranicu počtu študentov, 

p. dekan by chcel prijať porovnateľný počet študentov ako v roku 2019. V tejto súvislosti mala 

p. Václavkova ešte otázky ohľadom plánovania úväzkov, na ktoré p. dekan odpovedal. P. Uramová navrhla 

aby sa vytvorila iná metrika na prepočet študentov na učiteľa, vzhľadom na to, že niektorí pedagógovia sú 

zaťažení viac, iní menej a závisí to aj od iných povinností ako sú projekty a iné činnosti. P. Bachratá 

povedala, že je zrejme na garantovi predmetu aby zabezpečil vopred pokrytie predmetu a prípadné 

nezrovnalosti riešil dostatočne dopredu. Ak je učiteľ priveľmi zaťažený výučbou, nie je možné od neho 

očakávať požadované publikačné výstupy a výkony na projektoch. Pán dekan vyjadril poďakovanie 

všetkým, ktorí museli tieto semestre pracovať nad mieru vzhľadom na prijatý počet študentov v roku 2020 



a informoval, že v tomto roku by chcel podmienky výučby zabezpečiť tak aby sa situácia s počtami krúžkov 

priblížila čo najviac roku 2019. 

 

 

 

 

 

Úlohy: 

 

Splnené úlohy Zodpovedný Výsledok 

Overiť možnosť evaluácie predmetu bakalársky projekt p. prodekan Lendel prezentované 

v bode č. 7 

 

 

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 

Analyzovať koľko študentov z tých, ktorí absolvovali a z tých, 

ktorí neabsolvovali PS dokončí 1. ročník 

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 

 

 

V Žiline 14.4.2021 Zapísal: V. Olešnaníková 

 Schválil: N. Adamko 


