
Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI UNIZA  

zo dňa 14.11.2022 
 

Prítomní členovia: Bachratá, Bachratý, Boško, Dubovec Mulík, Moravčík, Olešnaníková, Přikrylová, Segeč 

Ševčík, Šotek, Tarábek, Uramová Varga, Václavková 

Neprítomní členovia:, Kolok, Majer, Marušincová, Pančíková, Vrábel 

Hostia: Kršák, Lendel, Koháni, Rešetková 

 

Program rokovania: 

1. Schválenie členov disciplinárnej komisie  

2. Úprava organizačnej štruktúry  

3. Prerokovanie nových výberových predmetov  

4. Prerokovanie nových externých členov skúšobných komisií pre 1. a 2. stupeň  

5. Informácia o zosúladení študijných programov  

6. 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 15. Rokovanie prebiehalo hybridne v miestnosti RA101 a 

prostredníctvom aplikácie MS Teams.  

Predseda AS predložil program rokovania na schválenie. 

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

 

1. Schválenie členov disciplinárnej komisie 

P. prodekan Lendel predložil na schválenie členov disciplinárnej komisie. Dôvodom je končiace funkčné 

obdobie členov komisie ku dňu 15.11.2022 a odstúpenie p. Mičica z komisie na vlastnú žiadosť. 

Predseda AS dal hlasovať o schválení členov DK. Hlasovanie sa uskutočnilo tajnou formou. 

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

Kandidát Súhlasilo Nesúhlasilo Zdržalo sa Nehlasovalo 

doc. Ing. Viliam Lendel, PhD. 15 0 0 0 

prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. 14 0 1 0 

doc. Ing. Michal Koháni, PhD. 15 0 0 0 

Filip Mäsiar 15 0 0 0 

Ing. Marián Šotek 15 0 0 0 

Ing. Michal Mulík 15 0 0 0 

Uznesenie 2022/18: AS FRI UNIZA schvaľuje členov disciplinárnej komisie v predloženom znení. 

 

2. Úprava organizačnej štruktúry 

P. dekan predložil návrh a zdôvodnil potrebu zmien v organizačnej štruktúre FRI na Katedre informatiky. 

Členovia AS hlasovali o schválení návrhu na zmenu organizačnej štruktúry FRI UNIZA. 

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

Uznesenie 2022/19: AS FRI UNIZA schvaľuje zmenu organizačnej štruktúry FRI UNIZA. 

 

3. Prerokovanie nových výberových predmetov 

P. dekan požiadal p. prodekana Lendela o zdôvodnenie potreby nových výberových predmetov. P. prodekan 

uviedol, že podnet na vznik nových voliteľných predmetov Slovenský jazyk 1 a 2 prišiel od Rady študijných 

programov. Tieto predmety sú určené pre zahraničných študentov, ktorí študujú v slovenskom jazyku 

a potrebujú sa zdokonaliť. Diskusia sa týkala najmä otázky, komu je tento predmet určený a formálnym 

pripomienkam k informačným listom. 

 

  



4. Prerokovanie nových externých členov skúšobných komisií pre 1. a 2. stupeň 

P. dekan predložil návrh na nových členov skúšobných komisií. Senátori nemali námietky a senát berie návrh 

na vedomie. 

 

5. Informácia o zosúladení študijných programov 

P. dekan oboznámil senátorov s procesom akreditácie, ktorý prebiehal v posledných dvoch rokoch. Vysvetlil 

ako fungujú Rady študijných programov, Rady garantov fakulty a Akreditačná rada. Informoval o zosúladení 

študijných programov aj o zrušení štvorročných konverzných bakalárskych programov, z ktorých ostal jeden 

zachovaný. Na inžinierskom štúdiu ostali zachované konverzné programy kvôli študentom z iných univerzít. 

Informoval o možnosti výberu ľubovoľného inžinierskeho smeru po bakalárskom štúdiu. V rámci 

zosúlaďovania študijných programov má fakulta najviac študijných programov spomedzi ostatných fakúlt 

UNIZA hodnotených najvyšším stupňom A – zosúladené, dobrá prax. P. dekan vysvetlil, že sa jednalo o veľmi 

náročný proces a poďakoval všetkým, ktorí sa na akreditácii podieľali. 

 

6. Rôzne 

a) Vyhodnotenie úloh – p. prodekan Lendel požiadal o posun termínu na ďalšie zasadnutie AS. 

- Predseda AS informoval o skončení mandátu p. Čičmancovej a požiadal predsedu študentskej časti AS 

o doplnenie ďalším zvoleným senátorom. 

- P. Bachratý informoval o zvolení členov správnej rady. Diskusia sa týkala aj nového štatútu univerzity. P. 

dekan informoval, že boli poslané pripomienky za fakultu. Senátori boli informovaní , že podľa navrhnutého 

štatútu je možné že disciplinárna komisia bude pôsobiť centrálne na univerzite. 

- P. Segeč sa pýtal, či sa plánuje rekonštrukcia omietky na budove B pri vstupe. P. dekan odpovedal, že to 

bolo nahlásené už viac krát na OHS. 

- Ďalej sa senátori pýtali, či bude osadená rampa na bicykle na schodisko ako to bolo v minulosti. P dekan 

odpovedal, že len v nevyhnutnom prípade. 

- Zamestnanci upozornili na narastajúci problém s kolobežkami zaparkovanými na chodbách. 

- Niektorí vyučujúci by chceli využívať učebne s kapacitou 40 osôb. P. prodekan Lendel uviedol, že túto 

požiadavku je potrebné zadať spolu s požiadavkami na rozvrh a p. prodekan upovedomí rozvrhové aby to 

týchto miestností uprednostňovali krúžky s kapacitou 40 študentov. 

  

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 14.11.2022 Zapísal: V. Olešnaníková 

 Schválil: M. Varga 


