
Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI UNIZA  

zo dňa 31.5.2022 
 

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

Mulík, Olešnaníková, Pančíková, Přikrylová, Segeč, Šotek, Tarábek, Uramová, Varga, Václavková, Vrábel 

Neprítomní členovia: Kolok, Ševčík 

Hostia: Kršák, Lendel, Koháni, Rešetková 

 

Program rokovania: 

1. Prerokovanie materiálu „Výročná správa o činnosti FRI UNIZA za rok 2021“. 

2. Prerokovanie materiálu „Správa o hospodárení FRI UNIZA za rok 2021“. 

3. Prerokovanie návrhu rozpočtu FRI UNIZA za rok 2022. 

4. Prerokovanie aktualizovaného obsahu študijných programov pre 3. stupeň štúdia, habilitačného konania a 

inauguračného konania v rámci prípravy komplexnej akreditácie. 

5. Rôzne. 

a. Vyhodnotenie úloh. 

Zasadnutie AS otvoril predseda AS p. Varga, privítal členov a hostí a konštatoval, že senát je 

uznášaniaschopný s počtom prítomných členov 12. Rokovanie prebiehalo hybridne v miestnosti RA101 a 

prostredníctvom aplikácie MS Teams. 

Predseda AS predložil program rokovania na schválenie. 

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

 

1. Prerokovanie materiálu „Výročná správa o činnosti FRI UNIZA za rok 2021“. 

P. dekan predložil Výročnú správu o činnosti FRI UNIZA. P. prodekan Lendel sa následne podrobnejšie 

venoval niektorým častiam správy, týkajúcim sa personálnej štruktúry, vývoju počtu lektorov a odb. 

asistentov, vývoju počtu študentov, získaným projektom, atď. 

Predseda AS predložil materiál na schválenie. 

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

Uznesenie 2022/12: AS FRI UNIZA schvaľuje materiál „Výročná správa o činnosti FRI UNIZA za rok 

2021“. 

 

2. Prerokovanie materiálu „Správa o hospodárení FRI UNIZA za rok 2021“. 

P. dekan predložil Správu o hospodárení FRI UNIZA. Pani tajomníčka Rešetková popísala detailnejšie 

dotácie. V podprograme vysokoškolské vzdelávanie fakulta hospodárila so sumou 2 441 409€, ktorá slúžila 

na krytie mzdových nákladov, tovarov a služieb. V tomto podprograme boli zarátané aj financie 

z refundačných projektov. V podprograme inštitucionálny výskum hospodárila fakulta s rozpočtom 

1 205 619€, čo bola väčšinovo neúčelová dotácia. Diskusia sa týkala zvýšenému percentuálnemu podielu 

finančných prostriedkov prislúchajúcemu rektorátu, ktoré bolo zvýšené na 7.5% 

Predseda AS predložil materiál na schválenie. 

Výsledky hlasovania: hlasovalo: 16, za: 15, proti: 0, zdržal sa: 1. 

Uznesenie 2022/13: AS FRI UNIZA schvaľuje materiál „Správa o hospodárení FRI UNIZA za rok 

2021“. 

 

3. Prerokovanie návrhu rozpočtu FRI UNIZA za rok 2022. 

P. dekan predložil návrh rozpočtu a doplnil, že sme momentálne jediná fakulta UNIZA, ktorá zaznamenala 

nárast vo výkone. Taktiež uviedol, že na ďalší rast máme najväčší potenciál vo vzdelávaní študentov 2. stupňa. 

P. tajomníčka prezentovala konkrétne položky rozpočtu. Na  základe  rozhodnutia  AS UNIZA boli  FRI 

UNIZA pridelené  na  kalendárny  rok 2022 zo  štátneho  rozpočtu neúčelové finančné  prostriedky z dotačnej 

zmluvy MŠVaVŠ SR v objeme 2 774 138€ na krytie bežných výdavkov a to v podprogramoch: vysokoškolské 

vzdelávanie 1 828 069€ a inštitucionálny výskum 946 069€. Fakulta  celkovo  zaznamenala pokles rozpočtu 

v porovnaní  s rokom  2021. P. dekan uviedol, že sa snažíme hľadať aj iné možnosti financovania. Diskusia 

vystali otázky potreby navyšovania rozpočtu na nevýkonových zložkách univerzity na úkor fakúlt, ktoré môžu 

vďaka znižovaniu rozpočtu skolabovať. P. dekan sa vyjadril, že niektoré pripomienky z kolégia dekana boli 

do rozpočtu zapracované, niektoré naopak nie. Tiež uviedol, že návrh rozpočtu mali dekani fakúlt na 



pripomienkovanie pred kolégiom rektora k dispozícii veľmi krátky čas. V diskusii zazneli aj pripomienky 

k metodike prideľovania rozpočtu na ministerstve, kde bol náhle nahradený koeficient KKŠ za koeficient 

KITC. 

 

Predseda AS predložil materiál na schválenie. 

Výsledky hlasovania: hlasovalo: 18, za: 17, proti: 0, zdržal sa: 1. 

Uznesenie 2022/14: AS FRI UNIZA schvaľuje návrh rozpočtu FRI UNIZA za rok 2022. 

 

4. Prerokovanie aktualizovaného obsahu študijných programov pre 3. stupeň štúdia, habilitačného 

konania a inauguračného konania v rámci prípravy komplexnej akreditácie. 

P. prodekan Koháni prezentoval senátorom aktualizované obsahy doktorandských študijných programov, kde 

sú najväčšími zmeny zlúčenie programov IIS a AI, doplnený anglický jazyk, voliteľný predmet, povinná 

publikácia v karentovanom časopise, povinnosť získať min. 50 kreditov za publikácie vo WoS a Scopus či 

kontrola publikačnej činnosti aj počas štúdia. P. Tarábek mal pripomienky k publikačnej činnosti a povinnej 

angličtine pre napr. rodených rečníkov a navrhol, či by mohol byť predmet realizovaný ako prípravný kurz na 

Cambridge certifikát, kde by sa študent po skončení kurzu mohol prihlásiť na skúšku. Ďalej upozornil na riziká 

vyplývajúce z povinnej publikácie v karentovanom časopise pre doktorandov. Zvyšuje sa tým 

pravdepodobnosť nedokončenia doktorandského štúdia v riadnom čase. Doktorandov a aj ich školiteľov to 

núti publikovať v časopisoch s rýchlou odozvou, čo výrazne obmedzuje publikovanie v špičkových 

časopisoch. Ak v budúcnosti budú niektoré takéto časopisy vyradené alebo neuznávané, tak to negatívne 

ovplyvní hodnotenie celej fakulty. Nezanedbateľný dopad to bude mať aj na atraktivitu doktorandského štúdia, 

ktorá je už teraz pomerne nízka. 
 

 

5. Rôzne. 

a) Vyhodnotenie úloh – p. prodekan Lendel informoval o čiastkových výsledkov počas práce na úlohách 

a požiadal o posun termínu na ďalšie zasadnutie AS. 

- P. prodekan vyhodnotil stav prihlášok na akademický rok 2022/23. Na prvý stupeň si podalo prihlášku 

1006 záujemcov, na druhý stupeň 234, čo predstavuje nárast voči minulému akademickému roku 

- P. prodekan požiadal aby vyučujúci pripomenuli študentom možnosť vyplnenie evaluácie predmetu . P. 

Varga navrhol, aby mohol vyučujúci reagovať na vyplnenú evaluáciu. P. prodekan uviedol, že je možné 

využiť Inovačné karty, kde sa môže vyučujúci vyjadriť a sumarizovať vylepšenie predmetu na základe 

spätnej väzby. P. Čičmancová sa informovala o možnosti ohodnotenia školiteľa záverečnej práce.  

- P. Marušincová sa pýtala, či bude ponechané externé štúdium manažmentu a informatiky. P. prodekan 

Lendel odpovedal, že zatiaľ sa neplánuje zrušiť, ale otvorenie program závisí od počtu prihlásených 

študentov. 

- P. Václavková sa pýtala, či je plánované po rekonštrukcii miestností RA012 a RA013 na kapacitu 40 osôb 

tomuto prispôsobiť aj veľkosť krúžkov. P. prodekan informoval, že je to možné pre špecifické predmety. 

- Ďalej senátori diskutovali o pripravovanom protestnom zhromaždení organizovaným OZ pracovníkov 

školstva a vedy na Slovensku. 

- P. Moravčík pripomenul potrebu medzinárodných označení na vybraných miestnostiach. P. Varga 

pripomenul potrebu odstránenia neaktuálnych informačných tabúľ na fakulte. 

- P. Segeč sa informoval ohľadom rekonštrukcie námestia a či má vybraný návrhu prekrytú terasu pred 

fakultou. P. dekan uviedol, že zvolený návrh ponechá terasu bez prekrytia. 

 

  



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 Najbližšie 

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 Najbližšie 

zasadnutie AS 

FRI UNIZA 

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

ktorí neabsolvovali PS dokončí 1. ročník 

p. prodekan Lendel Najbližšie 

zasadnutie AS 

FRI UNIZA 

Urobiť štatistiku ako sa vyvíja štúdium u tých, ktorí boli 

prijatí na základe úspešného riešenia olympiád. 

p. prodekan Lendel Najbližšie 

zasadnutie AS 

FRI UNIZA 

 

 

 

V Žiline 31.5.2022 Zapísal: V. Olešnaníková 

 Schválil: M. Varga 


