
Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI UNIZA  

zo dňa 12.10.2021 
 

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

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

Neprítomní členovia: Ďaďová, Segeč, Tarábek, Trebulová, Varga 

Hostia: Kršák, Lendel, Koháni, Rešetková 

 

Program rokovania: 

1. Voľba predsedu AS FRI UNIZA. 

2. Príprava volieb do študentskej časti AS FRI UNIZA. 

a) Prerokovanie návrhu harmonogramu volieb do študentskej časti AS FRI UNIZA. 

b) Schvaľovanie návrhu na členov volebnej komisie pre voľby do študentskej časti AS FRI UNIZA. 

3. Schválenie Dlhodobého zámeru FRI UNIZA na roky 2021-2027. 

4. Rôzne. 

 

Zasadnutie AS otvorila tajomníčka AS p. Olešnaníková prostredníctvom aplikácie MS Teams, privítala 

nového člena senátu p. Ing. Mareka Moravčíka, PhD. Zároveň poďakovala predošlému členovi a predsedovi 

AS doc. Ing. Norbertovi Adamkovi, PhD. za jeho doterajšie pôsobenie v akademickom senáte. Ďalej 

konštatovala, že senát je uznášaniaschopný s počtom prítomných členov 15. Všetky hlasovania prebiehali 

prostredníctvom hlasovacieho nástroja OnVote. 

 

Tajomníčka AS predložila program rokovania na schválenie. 

Výsledky hlasovania: za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0. 

 

1. Voľba predsedu AS FRI UNIZA. 

P. tajomníčka informovala, že do času zasadania senátu boli navrhnutí traja kandidáti na predsedu AS a to p. 

Ing. Juraj Dubovec, PhD., p. Ing. Michal Varga, PhD. a p. RNDr. Hynek Bachratý, PhD. S nomináciou 

súhlasil jeden kandidát – p. Ing. Michal Varga, PhD. Na zasadnutí boli ďalej navrhnutí za kandidátov na 

predsedu postupne p. Ing. Tomáš Majer, PhD., p. Ing. Jana Uramová, PhD., oslovení kandidáti nomináciu 

neprijali. 
Výsledky hlasovania: 

MENO SÚHLASÍ NESÚHLASÍ ZDRŽALI SA NEHLASOVALI 

Ing. Michal Varga, PhD. 15 0 0 0 

Uznesenie č. 2021/24: AS FRI UNIZA zvolil za predsedu AS FRI UNIZA Ing. Michala Vargu, PhD. 

 

 

2. Príprava volieb do študentskej časti AS FRI UNIZA. 

Tajomníčka AS predložila harmonogram volieb do študentskej časti AS FRI UNIZA a návrh na zloženie 

volebnej komisie. Členovia AS nemali pripomienky a hlasovali o schválení harmonogramu aklamačne. 

Uznesenie č. 2021/25: AS FRI UNIZA schvaľuje Harmonogram volieb do študentskej časti AS FRI 

UNIZA. 

Harmonogram: 

1.11. – 11.11.2021 Podávanie písomných návrhov kandidátov na členov akademického senátu FRI 

UNIZA členom volebnej komisie (11.11.2021 do 12:00). 

11.11. – 14.11.2021 Verifikácia kandidátnej listiny (overenie súhlasu kandidátov a splnenia podmienok 

kandidatúry). 

15.11.2021   Zverejnenie kandidátnej listiny. 

22.11.2021   Online voľby do študentskej časti AS FRI UNIZA. 

23.11.2021   Vyhlásenie výsledkov volieb. 

 

 

 

 

 



Členovia AS tajnou voľbou hlasovali o schválení jednotlivých členov volebnej komisie. 

Výsledky hlasovania: 

Člen komisie Za Proti Zdržal sa 

Marek Tebeľák 14 0 0 

Ing. Eliška Čičmancová 14 0 0 

Bc. Denisa Macková  14 0 0 

Ing. Michal Mulík 14 0 0 

Ing. Marián Šotek 14 0 0 

Uznesenie č. 2021/26: AS FRI UNIZA schvaľuje zloženie volebnej komisie pre voľby do študentskej 

časti AS FRI UNIZA. 

 

3. Schválenie Dlhodobého zámeru FRI UNIZA na roky 2021-2027. 

P. dekan uviedol, že dlhodobý zámer bol už diskutovaný na predchádzajúcom zasadnutí AS FRI UNIZA 

30.6.2021. Pripomienky, ktoré tam vznikli, boli zapracované, následne boli zapracované aj pripomienky zo 

zasadnutia Vedeckej rady, ktorá sa konala 30.9.2021. P. prodekan Koháni upresnil, ktoré pripomienky boli 

zapracované (vylepšenie formulácie ohľadom zosúladenia rodinného života s výučbou, bol doplnený 

koeficient KIVČ a ostal aj koeficient KKŠ). Z vedeckej rady boli požiadavky na zapracovanie informácie, že 

letné školy sa organizujú nie len pre stredoškolských študentov ale aj pre našich študentov, ďalej na úpravu 

niektorých častí týkajúcich sa medzinárodnej spolupráce, aby boli prispôsobené fakultným podmienkam, nie 

univerzitným. 

Tajomníčka AS FRI UNIZA predložila Dlhodobý zámer FRI UNIZA na schválenie. 

Výsledky hlasovania: za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0. 

Uznesenie č. 2021/27: AS FRI UNIZA schvaľuje Dlhodobý zámer FRI UNIZA na roky 2021-2027. 

 

 

4. Rôzne 

- P. dekan zagratuloval novozvolenému predsedovi AS a zaželal mu úspešné pôsobenie v AS. 

- P. Bachratá sa pýtala, ako dopadla požiadavka na otvorenie učební pre študentov pred začiatkom hodiny. 

P. Lendel to konzultoval s p. tajomníčkou, vzhľadom na BOZP sme zodpovední na inventár a techniku 

učební, tiež nevieme skontrolovať zákaz jedenia a nosenie návlekov v učebni, zatiaľ bol prístup do učební 

zamietnutý. Diskusia sa týkala aj vetrania učební pred vyučovaním. P. Lendel bude informovať o postupe 

prostredníctvom kanála org-fri-general v MS Teams. 

- P. Bachratá sa ďalej pýtala, či je možné dezinfikovať klávesnice alebo dodať do učební prostriedky na 

dezinfekciu klávesníc. P. Lendel informoval, že z rektorátu takúto požiadavku zamietli, aj vzhľadom na 

možné poškodenie techniky. P. dekan požiadal p. tajomníčku o vyčíslenie nákladov na dezinfekciu a jej 

prípadné zabezpečenie. 

- P. Dubovec sa pýtal, či je možné vyrezať brezu na parkovisku. P. Rešetková reagovala, že p. Stehlík z OHS 

neodporučil výrub brezy. 

- P. Dubovec sa pýtal, či bola odozva na uznesenie č. 2021/23. P. Bachratý odpovedal, že v rámci AS 

UNIZA nie, vzhľadom na zverejnenie zápisnice s uznesením v deň zasadnutia (4.10.2021) AS UNIZA 

a obsiahlosť programu tohto zasadnutia AS UNIZA. 

- P. Bachratý sa pýtal, ako sa bude ďalej realizovať výučba ak sa zhorší farba okresu v covid automate. P. 

dekan odpovedal, že po konzultácii na katedrách sa ako ideálne javia dve možnosti pokiaľ prejdeme do 

bordovej farby a to: 1. plne online s výnimkami; 2. prvé ročníky hybridne – ak sa dajú dodržať 

protipandemické opatrenia (19 študentov + 1 pedagóg), zvyšok online. Po analýze prváckych predmetov 

sa zistilo, že bez reorganizácie krúžkov prvých ročníkov, ktorá sa neodporúča, nie sme schopní dodržať 

legislatívne obmedzenia. Pravdepodobne sa prejde na online spôsob výučby. P. Lendel informoval ďalej, 

že na univerzite prebieha petícia za online výučbu, zatiaľ ju podpísalo cca 400 študentov. Dnes má 

prebehnúť online diskusné fórum na FRI s prodekanom pre vzdelávanie, kde sa bude preberať aj táto téma 

o výsledku nás bude p. prodekan Lendel informovať. 

- P. Lendel pripomenul, že je potrebné schváliť nový študijný poriadok. Študijný poriadok p. Lendel 

zverejní 15.10. v kanáli org-fri-akademicky-senat na pripomienkovanie senátorom. Týždeň pred konaním 

zasadnutia AS FRI UNIZA bude pripomienkovaný návrh zaslaný predsedovi Legislatívnej komisie AS 

UNIZA, nakoľko študijný poriadok následne schvaľuje aj AS UNIZA. 

 



 

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 

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 12.10.2021 Zapísal: V. Olešnaníková 

 Schválil: M. Varga 


