
Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI UNIZA  

zo dňa 12.1.2022 
 

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

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

Neprítomní členovia: Čičmancová, Macková, Trebulová 

Hostia: Kršák, Lendel, Koháni, Márton, Rešetková 

 

Program rokovania: 

1. Prerokovanie materiálu „Zásady a pravidlá prijímacieho konania na štúdium na Fakultu riadenia a 

informatiky UNIZA pre 3. stupeň štúdia pre akademický rok 2022/2023“. 

2. Schválenie študijného poriadku FRI UNIZA. 

3. Prerokovanie návrhu na zmenu organizačnej štruktúry FRI UNIZA. 

4. Prerokovanie aktualizovaného obsahu študijných programov pre 1. a 2. stupeň štúdia v rámci prípravy 

komplexnej akreditácie. 

5. Prerokovanie stanoviska k novele Zákona o vysokých školách po MPK. 

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 17. 

Predseda AS predložil program rokovania na schválenie. 

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

 

1. Prerokovanie materiálu „Zásady a pravidlá prijímacieho konania na štúdium na Fakultu riadenia 

a informatiky UNIZA pre 3. stupeň štúdia pre akademický rok 2022/2023“. 

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

prodekan prezentoval rozšírený materiál pre PS na doktorandské štúdium, v diskusii p. prodekan Koháni 

odpovedal na otázky. V materiály došlo k formálnym zmenám. 

Predseda AS predložil program rokovania na schválenie. 

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

Uznesenie 2022/01: AS FRI UNIZA schvaľuje Zásady a pravidlá prijímacieho konania na štúdium na 

Fakultu riadenia a informatiky UNIZA pre 3. stupeň štúdia pre akademický rok 2022/2023 v 

upravenom znení. 

 

2. Schválenie študijného poriadku FRI UNIZA. 

Študijný poriadok pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA (ŠP 

FRI) bol schválený na zasadnutí AS FRI UNIZA 29.10.2021 Uznesením 2021/29. Po schválení v AS FRI 

UNIZA predložil p. dekan tento materiál na schválenie do AS UNIZA na zasadnutie 22.11.2021. Zároveň 

bol po schválení ŠP FRI p. dekan požiadaný p. rektorom o vypracovanie dokumentu, ktorý porovnáva 

rozdiely ŠP FRI voči Študijnému poriadku pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite 

v Žiline (ŠP UNIZA). Na základe tohto dokumentu bola väčšina zmien ŠP FRI voči ŠP UNIZA zapracovaná 

do Dodatku č. 1 k Smernici č. 209 – Študijný poriadok pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na 

Žilinskej univerzite v Žiline (Dodatok), ktorý bol na zasadnutí AS UNIZA 22.11.2021 schválený Uznesením 

č. 113. Nakoľko bola v Dodatku zapracovaná väčšina zmien, p. dekan stiahol z programu rokovania AS 

UNIZA schválenie ŠP FRI. Na zasadnutí AS FRI uviedol predseda AS prehľad, ktoré zmeny boli, a ktoré 

neboli zapracované v Dodatku. V diskusii sa p. Tarábek pýtal, akým spôsobom môžeme v budúcnosti 

ovplyvniť ŠP UNIZA, ak ho prijmeme. P. dekan odpovedal, že ŠP UNIZA môžeme doplniť metodickým 

usmernením, ale nie zmeniť. Vzhľadom na to, že sa bude rokovať o novele vysokoškolského zákona, nie sú 

ešte jasné ďalšie možnosti.  P. Bachratý mal otázku, ako bol preformulovaný bod ohľadom archivácie 

výstupov študenta. P. dekan odpovedal, že nebude potrebné archivovať všetky dokumenty. P. Bachratý 

uviedol, že z jeho pohľadu je Dodatok vyhovujúci. P. Segeč vidí problém, že skúška je obmedzená na jeden 

deň. P. dekan poďakoval všetkým, ktorí strávili čas na príprave ŠP UNIZA a ŠP FRI, vďaka čomu je pre 

fakultu prijateľný schválený Dodatok. P. Lendel ocenil, že univerzita spravila kompromis a zapracovala 



rozdiely, ktoré obsahoval ŠP FRI. Poukázal aj na to, že je potrebné mať na fakulte komunitu s kvalitnou 

diskusiou ohľadom takýchto otázok.  

Predseda AS predložil na schválenie návrh uznesenia. 

Výsledky hlasovania: za: 14, proti: 1, zdržal sa: 2. 

Uznesenie 2022/02: 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. 

 

3. Prerokovanie návrhu na zmenu organizačnej štruktúry FRI UNIZA. 

Predkladateľ návrhu, p. dekan odôvodnil zmenu organizačnej štruktúry, v diskusii neboli otázky. 
Predseda AS predložil materiál na schválenie. 

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

Uznesenie 2022/03: AS FRI UNIZA schvaľuje zmenu organizačnej štruktúry v predloženom znení. 

 

4. Prerokovanie aktualizovaného obsahu študijných programov pre 1. a 2. stupeň štúdia v rámci 

prípravy komplexnej akreditácie. 

P. dekan prezentoval podrobne stav akreditácie, ktorej sa fakulta venuje už dlhšiu dobu. Počas tohto 

semestra bude potrebné zosúladiť št. programy. Schválenie študijných programov podlieha Akreditačnej 

rade, ktorá pôsobí na univerzite a má zástupov zo všetkých fakúlt. Akreditovanie študijných programov na 

FRI prebieha v dvoch vlnách, ktoré nasledujú za sebou v rozmedzí niekoľkých týždňov. Všetky študijné 

programy budú akreditované v prvej vlne okrem bakalárskeho št. programu Manažment, ktorý bude 

akreditovaný v druhej vlne. Št. programy boli predstavené aj zamestnávateľom a bola možnosť sa 

v pondelok 10.1.2021 pripojiť na videokonferenciu, kde sa o tom viedla diskusia. Od zamestnávateľov sa 

očakáva spätná väzba. Št. programy patriace do prvej vlny akreditácie budú predložené Vedeckej rade 

UNIZA, ktorá bude zasadať 20.1.2022. Po schválení na Vedeckej rade, budú materiály predložené 

Akreditačnej rade UNIZA. P. Majer poďakoval garantom aj riadeniu za prípravu novej akreditácie. P. 

Tarábek podotkol, že je veľmi veľa možností pre nadaných študentov, len je o tom možno málo informácií. 

P. dekan vidí veľký potenciál v možnosti vylepšovať št. programy vďaka priebežnému cyklu akreditácie. 

Nasledovala rozsiahla diskusia, ktorá sa venovala témam: inovatívneho spôsobu učenia, extra cvičeniam, 

zabezpečovaniu praktík, kapacitným otázkam. 

 

 

5. Prerokovanie stanoviska k novele Zákona o vysokých školách po MPK. 

P. Varga informoval o znení novely v kľúčových bodoch po medzirezortnom pripomienkovom konaní. P. 

Bachratý informoval po stretnutí RVŠ (21.12.2021) o chaotickom nekonštruktívnom procese. Neudialo sa 

nič nové a pripomienky stále trvajú. Komunikácia s vysokými školami neprebieha. V Bratislave bol 

16.12.2021 realizovaný protestný pochod za účasti učiteľov a študentov. Predseda vlády po proteste 

prisľúbil stretnutie s organizátormi pochodu, čo však nerealizoval. Ďalšie stretnutie RVŠ bude 14.1.2022 

kde sa očakávajú informácie k vypracovaným pripomienkam, ktoré podala RVŠ. Na zasadnutí sa má 

rokovať aj o rozpočte, ktorého návrh bol zverejnený 22.12.2022. Všetky komisie konštatujú, že zníženie 

rozpočtu je likvidačné. Metodika prideľovania rozpočtu bola oproti minulému roku opäť zmenená. 

 

 

6. Rôzne. 

- P. Dubovec sa pýtal na riešenie situácie so zlým výhľadom do križovatky z parkoviska. P. dekan požiadal 

viac krát nájomníkov susednej budovy o riešenie situácie, ďalej požiadal OHS o osadenie zrkadla. OHS sa 

vyjadril, že o to musí požiadať mesto dopravný inšpektorát a priložiť projekt. 

- P. Bachratý informoval, že sa chystajú doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS UNIZA. 

- P. Bachratý sa ďalej pýtal na spôsob začiatku letného semestra, p. dekan odpovedal, že pravdepodobne 

začneme online. 

- P. Uramová sa pýtala, či vedieme evidenciu z akého dôvodu odchádzajú zamestnanci z FRI, príp. čo ich 

domotivuje. 

- P. Tarábek sa pýtal, či máme pripravený nejaký manuál v prípade nástupu pandémie variantu Omikron ako 

sa majú riešiť projekty, čiastočné úväzky, dovolenka príp. PN alebo home office. 



- P. Bachratá sa pýtala na dezinfekciu, ktorú žiadala do učební. P. tajomníčka Rešetková odpovedala, že je 

pripravená v miestnosti IC a bude distribuovaná, keď bude prezenčná výučba. 

- P. Lendel informoval po stretnutí so študentami, že parkovací automat na parkovisku nevydáva keď nemá 

dostatok mincí. P. dekan informoval, že sa to rieši so dodávateľom aby bola zavedená aj možnosť platiť 

kartou. Ďalej z diskusie vyplynula potreba prístrešku pre bicykle a kolobežky pre študentov pred fakultou. 

P. Lendel požiadal p. prorektora pre rozvoj Ristveja o vyčlenenie rozpočtu na tento účel, pokiaľ to bude 

zamietnuté bude hľadať iný zdroj financovania. 

- Na záver zasadnutia predseda AS a p. dekan poďakovali študentskej časti, ktorej končí funkčné obdobie 

15.1.2022 za prácu v AS.  

 

 

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 12.1.2022 Zapísal: V. Olešnaníková 

 Schválil: M. Varga 


