
Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI UNIZA  

zo dňa 17.2.2022 
 

Prítomní členovia: Bachratá, Bachratý, Boško, Čičmancová, Dubovec, Majer, Mulík, Olešnaníková, 

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

Neprítomní členovia: Kolok, Marušincová, Moravčík, Segeč, Vrábel 

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

 

Program rokovania: 

1. Reakcia na výzvu RVŠ SR akademickým senátom fakúlt a vysokých škôl. 

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 16. 

Predseda AS predložil program rokovania na schválenie. 

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

 

1. Reakcia na výzvu RVŠ SR akademickým senátom fakúlt a vysokých škôl. 

Predseda AS uviedol, že tento bod rokovania bol zaradený ako odpoveď na Výzvu RVŠ akademickým 

senátom fakúlt a vysokých škôl. Predseda AS informoval, že k novele Zákona o VŠ zaujalo v ostatnom čase 

stanovisko niekoľko orgánov vrátane Klubu dekanov, ŠRVŠ či RVŠ, ktorá iniciovala predmetnú Výzvu. 

V rámci reakcie na Výzvu RVŠ sa 15.2.  konalo spoločné stretnutie predsedu AS UNIZA spolu s 

predsedami AS fakúlt UNIZA, zástupcom vedenia UNIZA a zástupcom UNIZA v RVŠ. Predseda AS FRI 

v stručnosti prezentoval závery z tohto stretnutia, z ktorého vyplýva podporné stanovisko k Výzve avšak bez 

zhody na forme zapojenia sa do prerušenia výučby v nej uvedenej. Následne požiadal p. dekana, aby 

prezentoval stanovisko za Klub dekanov a vedenie UNIZA. Klub dekanov vyjadruje podporné stanovisko 

k tejto Výzve. Na kolégiu rektora, ktoré sa konalo pred zasadnutím AS FRI UNIZA, bola predbežne 

dohodnutá možnosť prerušenia výučby na pondelok 21.2.2022 medzi 13-14 hod., závisí to ale od 

rozhodnutia jednotlivých fakúlt. Následne p. predseda požiadal p. Bachratého aby prezentoval stanovisko za 

RVŠ. Nakoniec p. predseda požiadal p. Čičmancovú ako zástupkyňu v ŠRVŠ aby tlmočila stanovisko 

za ŠRVŠ. Tá tak urobila spolu s p. Höhrovou. ŠRVŠ vyjadruje podporu návrhu novely. Nasledovala 

rozsiahla diskusia či už k samotnému obsahu novely alebo k podpore Výzvy RVŠ. Do diskusie sa zapojili 

viacerí členovia akademickej obce (p. Tarábek, p. Majer, p. Dubovec, p. Bachratý, p. Bachratá, p. 

Čičmancová, p. Varga). V rámci diskusie bolo navrhnuté uznesenie. 

Predseda AS predložil na schválenie uznesenie. 

Výsledky hlasovania: hlasovalo: 17, za: 16, proti: 1, zdržal sa: 0. 

Uznesenie 2022/07: AS FRI UNIZA schvaľuje vyhlásenie: „Akademický senát FRI UNIZA sa pripája 

k Výzve RVŠ SR akademickým senátom fakúlt a vysokých škôl zo dňa 9.2., v ktorej vyzýva na 

prerušenie výučby dňa 21.2.2022. AS FRI UNIZA podporuje stanoviská a závery uvedené vo výzve 

RVŠ SR zo dňa 9.2. a vo Vyhlásení dekanov fakúlt vysokých škôl SR z februára 2022. 

AS FRI UNIZA konštatuje, že návrh Novely zákona o vysokých školách v znení predloženom do 

Národnej rady Slovenskej republiky v januári 2022 v minimálnej miere reálne prispieva k zlepšeniu 

kvality práce vysokých škôl. AS FRI UNIZA opätovne poukazuje na to, že návrh novely zákona 

výrazne obmedzuje akademickú samosprávu a autonómiu na úrovni VŠ a fakúlt. Pritom v prvom 

rade fakulty sú hlavnými obsahovo aj organizačne ucelenými centrami vzdelávacích a vedecko-

výskumných aktivít, preto pre zvýšenie kvality musí byť samospráva fakúlt podporovaná a nie 

obmedzovaná.“ 

Ďalšou súčasťou tohto bodu rokovania bol spôsob realizácie prerušenia výučby na FRI UNIZA, ktorá je 

uvedená vo Výzve. P. dekan navrhol centralizovať aktivitu za celú fakultu. P. Bachratý navrhol protest 

zdokumentovať aj fotkou pred fakultou. Diskusia sa týkala aj otázky, na koho má byť protest zameraný. 

V diskusii viacerí navrhli neprerušiť výučbu na celý deň, je však potrebné dať priestor na diskusiu a 

vysvetlenie negatívneho vplyvu novely do budúcnosti celej akademickej obci. Preto bolo dekanovi 

odporučené prerušiť výučbu a zorganizovať diskusiu akademickej obci fakulty k tejto problematike. 

Predseda AS predložil na schválenie uznesenie. 

Výsledky hlasovania: hlasovalo: 15, za: 14, proti: 0, zdržal sa: 1. 



Uznesenie 2022/08: Akademický senát Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline 

odporúča dekanovi FRI UNIZA prerušiť výučbu dňa 21. 2. 2022 v čase od 13:00 do 14:00 hod. a 

vytvoriť tak priestor na diskusiu k Novele zákona o VŠ v akademickej obci fakulty. 

 

2. Rôzne. 

- P. predseda pripomenul aktuálne úlohy a blížiaci sa termín na ich realizáciu. 

- P. Tarábek sa pýtal, či je možné pre končiacich doktorandov vyhodnocovať publikačnú činnosť aj 

v inom termíne ako ku koncu apríla a októbra. Dochádza k situácii že doktorand ukončí štúdium 

a odmena mu nie je vyplatená, lebo kontrola sa vykonáva príliš skoro alebo neskoro. P. Koháni 

odpovedal, že požiada p. prorektora aby bol termín kontroly posunutý na čas tesne pred ukončením 

štúdia. 

- P. Dubovec sa pýtal na schválenie úveru na ostatnom zasadnutí AS UNIZA. O priebehu rokovania 

informoval p. Bachratý. 

- P. Mulík informoval o padajúcich podperách stromov na univerzitnom parkovisku oproti fakulte, ktoré 

môžu zraniť ľudí alebo poškodiť autá využívajúce túto parkovaciu plochu. P. tajomníčka upozorní OHS. 

 

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 17.2.2022 Zapísal: V. Olešnaníková 

 Schválil: M. Varga 


