
Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI UNIZA  

zo dňa 29.10.2021 
 

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

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

Neprítomní členovia: Macková, Trebulová, Václavková 

Hostia: Kršák, Lendel, Koháni, Rešetková 

 

Program rokovania: 

1. Schválenie študijného poriadku FRI UNIZA. 

2. Rôzne. 

 

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

a konštatoval, že senát je uznášaniaschopný s počtom prítomných členov 17. P. predseda poďakoval za 

prejavenú dôveru pri voľbe predsedu AS FRI UNIZA.  Tiež poďakoval predošlému predsedovi AS doc. Ing. 

Norbertovi Adamkovi, PhD. za konštruktívne a produktívne vedenie predošlých zasadnutí. 

Všetky hlasovania prebiehali prostredníctvom hlasovacieho nástroja OnVote. 

 

Predseda AS predložil program rokovania na schválenie. 

Výsledky hlasovania: za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0. 

 

1. Schválenie študijného poriadku FRI UNIZA. 

P. dekan uviedol, že príprava študijného poriadku (ŠP) prebiehala v niekoľkých vlnách, postupne boli 

zapracovávané pripomienky od akademickej obce. P. prodekan Lendel vysvetlil, že v skupine, ktorá 

pozostávala z prodekanov a ďalších členov akademickej obce, bol vytvorený na univerzite univerzitný 

študijný poriadok. Hlavná myšlienka tohto kroku bola zjednotiť študijný poriadok pre všetky fakulty s tým, 

že dekani fakúlt budú v prípade potreby vydávať metodické usmernenia nad rámec študijného poriadku 

v prípade, že nastanú špeciálne situácie, ktoré tento študijný poriadok neupravuje. Jednotlivé fakulty mali 

špecifikovať požiadavky podľa svojich potrieb. P. prodekan sa snažil hájiť záujmy fakulty a dodať relevantné 

pripomienky. P. prodekan Lendel poďakoval p. Bachratému za spoluprácu pri tvorbe požiadaviek. Fakultný 

študijný poriadok bolo potrebné upraviť jedným z nasledujúcich spôsobov - a to buď prijať univerzitný ŠP (a 

v prípade potreby vydávať metodické usmernenia dekana), alebo zosúladiť fakultný ŠP s univerzitným ŠP. P. 

prodekan Lendel upravil aktuálny fakultný ŠP tak aby vyhovoval univerzitnému ŠP. P. predseda AS požiadal 

p. predsedníčku legislatívnej komisie AS UNIZA p. Novák Sedláčkovú a p. predsedu pedagogickej komisie 

AS UNIZA p. Deckého o stanovisko k predkladanému fakultného ŠP. P. Predsedníčka legislatívnej komisie 

odporučila prijať univerzitný ŠP a zároveň poslala pripomienky k fakultnému ŠP. P. prodekan prešiel 

a odôvodnil všetky vykonané zmeny v predloženom fakultnom ŠP. Zohľadnený bol najmä fakt, že u nás na 

fakulte sa vykonáva fakultná prax, máme iný spôsob zadávania záverečných prác, okrem vedúceho záverečnej 

práce využívame aj funkciu tútora záverečnej práce, na štátniciach sa zúčastňuje aj odborník z praxe, nemáme 

profilovú katedru, nevyužívame pojem „poverený útvar“, všetky študijne programy zabezpečuje celá fakulta, 

bol odstránený pojem magisterské štúdium a rozprava, ktorú využíva napr. FHV UNIZA. Vznikol ŠP určený 

pre študenta FRI UNIZA, v ktorom sú priamo vyselektované body, ktoré sa týkajú jeho štúdia a fakulty. Na 

začiatku diskusie navrhol p. Majer hlasovať o prijatí univerzitného ŠP podľa návrhu uznesenia, ktorý poskytla 

p. predsedníčka Legislatívnej komisie AS UNIZA. Predseda AS predložil tento návrh na hlasovanie. Znenie 

návrhu: „AS FRI UNIZA v súlade s § 27 ods. 1 písm.a) a §33 ods.3 písm.a) zákona č. 131/2002 Z.z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ruší Smernicu č. P 

FRI 06- Študijný poriadok FRI UNIZA, ktorá je nahradená Smernicou č. 209- Študijný poriadok pre 1. a 2. 

stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline.“ 
Prítomných bolo 15 senátorov. Výsledky hlasovania: za: 5, proti: 8, zdržal sa: 2.  

Uznesenie č. 2021/28: AS FRI UNIZA neschvaľuje návrh uznesenia v znení: „AS FRI UNIZA v súlade 

s § 27 ods. 1 písm.a) a §33 ods.3 písm.a) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ruší Smernicu č. P FRI 06- Študijný poriadok FRI 

UNIZA, ktorá je nahradená Smernicou č. 209- Študijný poriadok pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského 

štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline.“ 

 



Následná rozsiahla diskusia sa týkala pripomienok k jednotlivým úpravám ŠP. Počas diskusie nedošlo ku 

konsenzu medzi senátormi a predkladateľom vo všetkých navrhovaných úpravách. Vzhľadom na to dal 

predseda AS dal hlasovať o nasledujúcich pozmeňujúcich návrhoch: 

a) „Schválenie úpravy: Článok 18. Bod 11. Ak je vedúci záverečnej práce zamestnancom na fakulte, vykonáva 

súčasne aj funkciu tútora. Ak vedúci záverečnej práce nie je zamestnancom na fakulte, požiada študent alebo 

vedúci záverečnej práce o tútorstvo niektorého zo zamestnancov na fakulte.“ 

Prítomných bolo 14 senátorov. Výsledky hlasovania: za: 7, proti: 4, zdržal sa: 3. Pozmeňujúci návrh 

nebol schválený. 

b) „Schválenie úpravy: Článok 9. Bod 16. Študent má právo oboznámiť sa s výsledkami skúšky, ktorej sa 

zúčastnil, po jej vyhodnotení, najneskôr do 24 hodín, a skúšajúci je povinný zabezpečiť oboznámenie študenta 

s výsledkami skúšky.“ 

Prítomných bolo 13 senátorov: Výsledky hlasovania: za: 9, proti: 2, zdržal sa: 2. Pozmeňujúci návrh 

bol prijatý. 

Predseda AS dal hlasovať o schválení „Študijného poriadku pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na 

Fakulte riadenia a informatiky UNIZA“ v upravenom znení. 

Prítomných bolo 15 senátorov. Výsledky hlasovania: za: 14, proti: 0, zdržal sa: 1. 

Uznesenie č. 2021/29: AS FRI UNIZA schvaľuje „Študijný poriadok pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského 

štúdia na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA“ v upravenom znení. 

 

2. Rôzne 

- P. prodekan požiadal o presun úloh do ďalšieho rokovania senátu. 

- P. Bachratý informoval o novej verzii zákona o VŠ, ktorá bola senátorom spolu s vyjadreniami ŠRVŠ, 

RVŠ a RKS zaslaná senátorom emailom. P. Bachratý informoval o tom ako prebiehali stretnutia 

s ministerstva s kontaktným tímom. P. Bachratý pripravil stanovisko AS FRI k tejto novele, vzhľadom na 

podpolovičnú účasť senátorov sa tento bod presúva na najbližšie zasadnutie AS. 

- P. Bachratá sa pýtala vzhľadom na blížiaci sa termín na zaslanie požiadaviek na rozvrhové oddelenie, či 

je možné požiadať rozvrhové oddelenie, aby mal prvý stupeň online vyučovanie v pondelok a v utorok 

a druhý stupeň vo štvrtok a v piatok. Ide o predmety s veľkým počtom študentov. Takáto úpravy by 

vytvorila viac miesta na fakulte, oproti tomu, ako je to tento semester. Ďalšia požiadavka, vzhľadom na 

nedostatok učiteľov, je na tri paralelné krúžky, z ktorých jeden bude online a dva prezenčne. P. prodekan 

Lendel eviduje od študentov aj učiteľov sťažnosti na tento „covidový“ rozvrh, pre študentov je neúnosné 

venovať sa dva dni len prednáškam. P. Lendel ďalej povedal, že čo sa týka paralelných krúžkov, študijný 

referát usporiada študentov s malým počtom kreditov (tí, ktorí zrejme zanechali štúdium) zvlášť do 

krúžkov, aby sa nestávalo, že v krúžku bude zbytočne málo študentov. Tieto krúžky sa zaradia ako 

posledné a prípadne sa počas semestra zrušia. Čo sa týka požiadavky úpravy prednášok v iné dni pre 

študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, môže byť táto požiadavka zaslaná na rozvrhové oddelenie. 

P. dekan reagoval na túto pripomienku, zaoberali sa s tým skôr, po prepočte im nevyšlo, že by to zásadne 

ovplyvnilo kvalitu vyučovania, avšak ak je takáto požiadavka relevantná, bude posunutá na rozvrhové 

oddelenie. 

  



 

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 29.10.2021 Zapísal: V. Olešnaníková 

 Schválil: M. Varga 


