
Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI UNIZA  

zo dňa 21.1.2022 
 

Prítomní členovia: Bachratá, Bachratý, Boško, Čičmancová, Dubovec, Kolok, Majer, Marušincová, 

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

Václavková, Vrábel 

Neprítomní členovia: 

Hostia: Kršák, Lendel, Koháni, Márton, Rešetková 

 

Program rokovania: 

1. Predstavenie kandidátov na dekana a voľba kandidáta na dekana FRI UNIZA. 

2. Predloženie Správy o činnosti AS FRI za rok 2021. 

3. Rôzne. 

 

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

a konštatoval, že senát je uznášaniaschopný s počtom prítomných členov 21. Od 16.1.2022 nahradila 

pôvodnú študentskú časť AS FRI UNIZA nová v zložení: p. Boško, p. Čičmancová, p. Kolok, p. 

Marušincová, p. Mulík, p. Šotek, p. Vrábel. 

Predseda AS predložil program rokovania na schválenie. 

Výsledky hlasovania: za: 21, proti: 0, zdržal sa: 0. 

 

1. Predstavenie kandidátov na dekana a voľba kandidáta na dekana FRI UNIZA. 

Predseda AS požiadal predsedníčku volebnej komisie p. Olešnaníkovú  aby informovala o priebehu prípravy 

volieb. P. Olešnaníková informovala akademickú obec o činnosti volebnej komisie pre voľbu kandidáta na 

dekana FRI UNIZA, ktorá postupovala v zmysle schváleného harmonogramu volieb (Uznesenie AS FRI 

2021/31). Všetky zápisy zo stretnutí volebnej komisie sa nachádzajú na stránke FRI v sekcii AS – Zápisnice 

(https://www.fri.uniza.sk/stranka/zapisnice). Komisia prijala 14 návrhov na kandidátov a po ich verifikácii 

súhlasili s kandidatúrou doc. RNDr. Katarína Bachratá, PhD. a doc. Ing. Emil Kršák, PhD. . Obaja kandidáti 

mali možnosť predstaviť sa akademickej obci na stretnutí konanom 18.1.2022. Na zasadnutí mali ešte raz 

možnosť v stručnosti predstaviť svoj program. Nasledovala voľba kandidáta na dekana. 

Predseda AS informoval o spôsobe hlasovania pomocou nástroja OnVote a spustil tajnú voľbu. Senátori 

mali 5 minútové okno na výber kandidáta po tomto čase boli voľby ukončené. Prítomných bolo 20 

senátorov, platné hlasy odovzdalo 19 senátorov, minimálny počet hlasov pre zvolenie kandidáta je 11. 

Výsledky hlasovania: 
Kandidát Počet platných hlasov 

doc. RNDr. Katarína Bachratá, PhD. 5 

doc. Ing. Emil Kršák, PhD. 14 

Uznesenie 2022/05: AS FRI UNIZA zvolil doc. Ing. Emila Kršáka, PhD. za kandidáta na dekana na 

funkčné obdobie 1.4.2022 až 31.3.2026, počtom hlasov 14. 

 

2. Predloženie Správy o činnosti AS FRI za rok 2021. 

Predseda AS predložil na schválenie Správu o činnosti AS FRI UNIZA za rok 2021, zhrnul činnosť senátu, 

konštatoval, že senát zasadal v roku 2021 osem krát, a to online formou, spôsob rokovania vychádzal z 

protipandemických opatrení. V diskusii neboli pripomienky. 

Predseda AS predložil materiál na schválenie. 

Výsledky hlasovania: za: 19, proti: 0, zdržal sa: 0. 

Uznesenie 2022/06: AS FRI UNIZA schvaľuje Správu o činnosti AS FRI UNIZA za rok 2021 

 

3. Rôzne. 

- P. Bachratý informoval akademickú obec o príprave volieb do zamestnaneckej časti AS UNIZA, ktoré sa 

uskutočnia 3.2.2022. Nominácie môžu predkladať členovia akademickej obce členom volebnej komisie 

(p. Bachratý, p. Mičic, p. Šotek) od 24.1. – 31.1.2022. Kandidátna listina bude zverejnená 1.2.2022. 

Informácia je zverejnená na stránke FRI (https://www.fri.uniza.sk/aktuality/doplnujuce-volby-do-

zamestnaneckej-casti-as-uniza). 

https://www.fri.uniza.sk/stranka/zapisnice
https://www.fri.uniza.sk/aktuality/doplnujuce-volby-do-zamestnaneckej-casti-as-uniza
https://www.fri.uniza.sk/aktuality/doplnujuce-volby-do-zamestnaneckej-casti-as-uniza


- P. Bachratý ďalej informoval o priebehu rokovania na stretnutí RVŠ, kde bol hlavným bodom rozpočet 

VŠ. Rokovanie o pripravovanej novele VŠ sa neuskutočnilo, nakoľko nedošlo k novým zmenám. P. 

Bachratý rozošle senátorom podrobnejšie informácie zo zasadnutia RVŠ prostredníctvom emailu. 

- Ďalej sa diskutovalo o termíne čistení tímov v MS Teams, o ich zaradení do kalendára a o začiatku 

akademického roka. 

 

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 21.1.2022 Zapísal: V. Olešnaníková 

 Schválil: M. Varga 


