
Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI UNIZA  

zo dňa 15.11.2021 
 

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

Olešnaníková, Pančíková, Ševčík, Tarábek, Trebulová, Varga 

Neprítomní členovia: Majer, Přikrylová, Segeč, Šotek, Uramová, Václavková  

Hostia: Kršák, Lendel, Koháni, Márton, Rešetková, Klimo 

 

Program rokovania: 

1. Príprava volieb kandidáta na dekana FRI: 

a) Schválenie navrhovaného zloženia volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana FRI. 

b) Prerokovanie a schválenie harmonogramu volieb kandidáta na dekana FRI. 

2. Schvaľovanie členov disciplinárnej komisie. 

3. Prerokovanie materiálu „Zásady a pravidlá prijímacieho konania pre akademický rok 2022/2023“. 

4. Prerokovanie stanoviska k novele Zákona o vysokých školách. 

5. Prerokovane stanoviska k Dodatku č. 1 k Smernici č. 209 – Študijný poriadok pre 1. a 2. stupeň 

vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline. 

6. Rôzne. 

 

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

a konštatoval, že senát je uznášaniaschopný s počtom prítomných členov 14. 

Predseda AS predložil program rokovania na schválenie. 

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

 

1. Príprava volieb kandidáta na dekana FRI. 

Predseda AS predložil návrh na zloženie volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana FRI UNIZA. 

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

Výsledky hlasovania: 

 
 
 

Uznesenie č. 2021/30: AS FRI UNIZA schvaľuje volebnú komisiu pre voľbu kandidáta na dekana FRI 

UNIZA. 
 
Predseda AS predložil na schválenie Harmonogram volieb kandidáta na dekana FRI. 

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

Uznesenie č. 2021/31: AS FRI UNIZA schvaľuje materiál Harmonogram volieb kandidáta na dekana 

FRI UNIZA v predloženom znení. 
29.11. - 10.12.2021 Podávanie písomných návrhov kandidátov na dekana členom volebnej komisie (10.12. 

do 12:00). 

13.12. - 17.12.2021 Verifikácia kandidátnej listiny. 

17.12.2021 Zverejnenie kandidátnej listiny. 

17.1. - 21.1.2022 Stretnutie kandidátov s členmi akademickej obce. 

21.1.2022 Zasadnutie AS FRI UNIZA (čas 14:00, miesto bude upresnené v zmysle aktuálne 

platných protipandemických opatrení), na ktorom sa uskutoční predstavenie 

kandidátov na dekana a voľba kandidáta na dekana. 

1.4.2022 Nástup nového dekana do funkcie. 

 

  

MENO SÚHLASÍ NESÚHLASÍ ZDRŽALI SA NEHLASOVALI 

RNDr. Hynek Bachratý, PhD. 14 0 0 0 

Ing. Eliška Čičmancová 14 0 0 0 

Ing. Martin Holubčík, PhD. 13 0 1 0 

doc. Ing. Jozef Kostolný, PhD. 12 0 2 0 

Ing. Marek Moravčík, PhD. 13 0 1 0 

Ing. Veronika Olešnaníková, PhD. 14 0 0 0 

Ing. Zuzana Staníková, PhD. 13 0 1 0 

Ing. Anna Ševčíková 13 0 1 0 

Ing. Marián Šotek 14 0 0 0 

Ing. Peter Tarábek, PhD. 14 0 0 0 



2. Schvaľovanie členov disciplinárnej komisie. 

P. prodekan Lendel požiadal o schválenie členov disciplinárnej komisie. V diskusii sa p. Bachratý pýtal, či 

je na disciplinárnom konaní prítomný aj pedagóg, ktorý podnet podal. P. prodekan Lendel odpovedal, že 

vždy je pozvaný aj navrhovateľ a zatiaľ sa vždy zúčastnil. Na toto konanie sú ďalej pozvaní prípadní 

svedkovia, či už na strane študenta alebo učiteľa. 

Predseda AS dal hlasovať o schválení členov. Hlasovanie sa uskutočnilo tajnou formou. Prítomných bolo 13 

senátorov. Výsledky hlasovania: 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 2021/32: AS FRI UNIZA schvaľuje členov disciplinárnej komisie v predloženom znení. 

 

3. Prerokovanie materiálu „Zásady a pravidlá prijímacieho konania pre akademický rok 2022/2023“. 

Predkladateľ návrhu, p. dekan, požiadal p. prodekana Lendela o podrobné vysvetlenie materiálu. P. 

prodekan odôvodnil zmeny oproti minulému roku, ako je napr. povinný test zo slovenského jazyka pre 

zahraničných študentov (okrem študentov z ČR), zúženie možnosti prijatia bez PS. P. Pančíková 

prezentovala doterajšie výsledky analýzy. Viacerí senátori sa pýtali, koľko prvákov je plánovaných prijať na 

bakalárske štúdium, vzhľadom na dlhodobú vyťaženosť vyučujúcich. P. dekan odpovedal, že je to na 

rozhodnutí garanta študijného programu. Vedenie prisľúbilo k rozhodovaniu o počte prijatých prvákov 

v ďalšom akademickom roku prizvať garantov predmetov, ktorí poskytnú relevantné stanovisko k možnosti 

zabezpečenia výučby. Ďalej nasledovala diskusia ohľadom vstupných testov, schopnosti práce s počítačom 

u prijatých študentov a vhodných ukazovateľov, či má študent schopnosť zotrvať na štúdiu. V návrhu došlo 

k formálnym zmenám a z predloženého materiálu pre prvý stupeň bol odstránený a nahradený bod 5 a 6. 

Predseda AS dal o materiáli v upravenom znení hlasovať. Prítomných bolo 11 senátorov. 

Výsledky hlasovania: za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1. 

Uznesenie č. 2021/33: AS FRI UNIZA schvaľuje Zásady a pravidlá prijímacieho konania na štúdium 

na Fakultu riadenia a informatiky UNIZA pre 1. stupeň štúdia. Pre akademický rok 2022/2023 v 

upravenom znení. 

 

P. prodekan Lendel predstavil aj podmienky prijatia na druhý stupeň štúdia, k materiálu senátori nemali 

pripomienky. Predseda AS dal o návrhu hlasovať. Prítomných bolo 12 senátorov. 

Výsledky hlasovania: za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0. 

Uznesenie č. 2021/34: AS FRI UNIZA schvaľuje Zásady a pravidlá prijímacieho konania na štúdium 

na Fakultu riadenia a informatiky UNIZA pre 2. stupeň štúdia. Pre akademický rok 2022/2023 v 

predloženom znení. 

 

4. Prerokovanie stanoviska k novele Zákona o vysokých školách. 

P. Bachratý predstavil návrh stanoviska. K tejto novele vyjadrili svoj názor viacerí senátori aj hostia. Po 

rozsiahlej diskusii, kde bola spomenutá aj možnosť vstúpiť do štrajkovej pohotovosti, a po formálnej úprave 

návrhu stanoviska dal predseda AS o návrhu hlasovať. Prítomných bolo 11 senátorov. 

Výsledky hlasovania: za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0. 

Uznesenie č. 2021/35: AS FRI UNIZA schvaľuje stanovisko k novele Zákona o VŠ v nasledujúcom 

znení: 

Akademický senát FRI UNIZA sa pripája k stanovisku RVŠ SR zo dňa 26.10. 2021, v ktorom 

odmietla predloženú novelu Zákona o vysokých školách a spôsob jej prípravy. AS FRI UNIZA ďalej 

podporuje obdobné stanoviská Predsedníctva ŠRVŠ SR zo dňa 26.10.2021, Slovenskej rektorskej 

konferencie prijaté na jej zasadnutí 28.10.2021, a uznesenie RVŠ SR zo zasadnutia dňa 9.11.2021. 

 

AS FRI UNIZA konštatuje, že návrh novely Zákona o vysokých školách v minimálnej miere reálne 

prispieva k zlepšeniu kvality práce vysokých škôl a naopak, v mnohých bodoch predstavuje krok späť 

až pred rok 1989. Špeciálne z pohľadu fakúlt vysokých škôl zákon v princípe ruší samosprávny a 

MENO SÚHLASÍ NESÚHLASÍ ZDRŽALI SA NEHLASOVALI 

doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. 13 0 0 0 

prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. 12 0 1 0 

Ing. Jozef Mičic 13 0 0 0 

Filip Mäsiar 13 0 0 0 

Ing. Marián Šotek 13 0 0 0 

Ing. Michal Mulík 12 0 1 0 



autonómny spôsob ich práce. Pritom v prvom rade fakulty sú hlavnými obsahovo aj organizačne 

ucelenými centrami vzdelávacích a vedecko-výskumných aktivít, pre zvýšenie kvality ktorých musí 

byť úloha fakúlt podporená a posilnená, a nie obmedzovaná. 

 

5. Prerokovanie stanoviska k Dodatku č. 1 k Smernici č. 209 – Študijný poriadok pre 1. a 2. stupeň 

vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline. 

P. dekan informoval, že bol z rektorátu požiadaný o vypracovanie materiálu s rozdielmi v Študijnom 

poriadku pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzite 

v Žiline (ŠP FRI), ktorý bol schválený v zmysle uznesenia AS FRI 2021/29, voči Študijnému poriadku pre 

1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline (ŠP UNIZA). Po vypracovaní 

a doručení materiálu, bola väčšina rozdielov zakomponovaná do Dodatku č. 1 k smernici č. 209 - ŠP UNIZA 

(Dodatok), o ktorého schválení sa bude rokovať na zasadnutí AS UNIZA 22.11.2021. P. dekan požiadal 

senátorov AS FRI, aby prípadné ďalšie pripomienky na úpravu Dodatku predložili senátorom AS UNIZA za 

FRI pred najbližším zasadnutím AS UNIZA. 

 

6. Rôzne. 

- P. Dubovec konštatoval, že sa zhoršil výhľad pri výjazde z  parkoviska FRI a pýtal sa, či je možné 

zabezpečiť na ceste oproti inštaláciu zrkadla, aby bolo vychádzanie bezpečnejšie. P. dekan odpovedal, že 

o tomto probléme vie a rokoval aj s novým majiteľom vedľajšej budovy a požiadal ho, aby autá, ktoré 

zavadzajú vo výhľade, parkovali vyššie tak ako pred tým. Ak bude stále výhľad nedostatočný, požiada 

rektorát o inštaláciu zrkadla. 

- P. Bachratá sa pýtala, či budú do učební zakúpené dezinfekcie. P. Rešetková odpovedala, že antialergická 

dezinfekcia ktorá bola zabezpečovaná, momentálne nie je na trhu, ale do konca novembra by v učebniach 

mali pribudnúť dezinfekčné prostriedky. 

 

 

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 28.2.2022 

Vypracovať štatistiky ohľadom praktických cvičení 

z matematiky a informovať o efektivite imatrikulačného testu. 

Zhodnotiť ohlasy učiteľov tohto predmetu. 

p. prodekan Lendel 28.2.2022 

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

ktorí neabsolvovali PS dokončí 1. ročník 

p. prodekan Lendel 28.2.2022 

Urobiť štatistiku ako sa vyvíja štúdium u tých, ktorí boli 

prijatí na základe úspešného riešenia olympiád. 

p. prodekan Lendel 28.2.2022 

 

 

V Žiline 15.11.2021 Zapísal: V. Olešnaníková 

 Schválil: M. Varga 


