
Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI UNIZA  

zo dňa 6.4.2020 
 

Prítomní členovia: Adamko, Bachratá, Bachratý, Čičmancová, Dubovec, Krč, Macková, Majer, 

Mulík, Olešnaníková, Pančíková, Segeč, Ševčík, Šotek, Tarábek, Tebeľák, Varga, Václavková 

Neprítomní členovia: Přikrylová, Rebro, Uramová 

Hostia: Kršák, Marton, Lendel, Koháni, Rešetková 

 

Program rokovania: 

1. Prerokovanie navrhovaných zmien materiálu "Informácie o možnostiach štúdia na FRI UNIZA, 

bakalárske štúdium“. 

2. Prerokovanie navrhovaných zmien materiálu "Informácie o možnostiach štúdia na FRI UNIZA, 

inžinierske štúdium“. 

3. Rôzne. 

 

Zasadnutie AS prebehlo vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu v SR a príkaz rektora č.6/2020 

prostredníctvom telekonferencie cez aplikáciu MS Teams. Verejnosť sa zasadnutia mohla zúčastniť priamo 

v budove FRI alebo s využitím zverejnenej adresy na prístup k telekonferencii. Zasadnutie otvoril predseda 

AS p. Adamko, privítal členov a konštatoval, že senát je uznášaniaschopný. 

Predseda AS predložil program rokovania na schválenie. Prítomní členovia hlasovali aklamačne. 

Výsledky hlasovania: za: 17, proti: 0, zdržal sa: 0. 

 

1. Prerokovanie navrhovaných zmien materiálu "Informácie o možnostiach štúdia na FRI UNIZA, 

bakalárske štúdium“. 

P. prodekan Lendel predložil navrhované zmeny v informačných materiáloch. Zmeny vyplývajú 

z momentálnej mimoriadnej situácie a príkazu rektora č.6/2020 na dodržiavanie preventívnych opatrení pri 

ochrane zdravia a znížení šírenia koronavírusu a choroby COVID-19. Zmeny sa týkali navýšenia počtu 

prijatých študentov na odbor IaST, IaR a PI a písomných prijímacích skúšok, ktoré budú na tento 

akademický rok zrušené. Z diskusie ďalej vyplynulo, že študenti budú prijímaní na základe aritmetického 

priemeru známok z koncoročného vysvedčenia v 3. ročníku. V diskusii navrhol p. Bachratý aby sa bral do 

úvahy priemer z koncoročného vysvedčenia 3. ročníka a polročného vysvedčenia 4. ročníka a to len 

z predmetov ako sú matematika, slovenský jazyk a cudzí jazyk. P. Bachratá tiež navrhla brať do úvahy len 

priemer z relevantných predmetov a poukázala na rôzne spôsoby hodnotenia, ktoré sa líšia na SŠ 

a gymnáziách. P. prodekan Lendel upresnil, že v momentálnej situácii sa bude brať do úvahy priemer zo 

všetkých známok koncoročného vysvedčenia 3. ročníka. Túto informáciu dostali už aj uchádzači o štúdium 

a niektorí z nich už doručili vysvedčenia. Pre interné potreby fakulty môžu byť prijatí študenti zoradení aj 

podľa navrhovaného kľúča. P. Segeč sa pri tejto príležitosti opýtal, či je trend do budúcnosti udržiavať 

prijímacie skúšky. P. dekan odpovedal, že je požiadavka z rektorátu na zavedenie prijímacích skúšok na 

všetkých fakultách aj na tých, kde doteraz nebývali, vzhľadom na zabezpečenie kvality vzdelávania. P. 

Adamko upozornil, aby sa neupustilo od skúšky zo slovenského jazyka pre zahraničných študentov. Ak 

študenti nerozumejú, značne to komplikuje výučbu, keďže je potrebné venovať dodatočný čas na 

vysvetlenie. P. prodekan Lendel vzal pripomienku na vedomie a zahraniční študenti budú upozornení na 

potrebu ovládať SJ na dostatočnej úrovni (aspoň B1). 

 

Členovia AS aklamačne hlasovali o schválení navrhovaných zmien materiálu "Informácie o možnostiach 

štúdia na FRI UNIZA, bakalárske štúdium“. 

Výsledky hlasovania: za: 17; proti: 0; zdržal sa: 0. 

Uznesenie č. 2020/05: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 6. apríla 2020 schválil navrhované 

zmeny materiálu "Informácie o možnostiach štúdia na FRI UNIZA, bakalárske 

štúdium“ v upravenom znení. 

 

 



 

 

 

2. Prerokovanie navrhovaných zmien materiálu "Informácie o možnostiach štúdia na FRI UNIZA, 

inžinierske štúdium“. 

P. prodekan Lendel predložil navrhované zmeny v informačnom materiáli pre inžinierske štúdium. Okrem 

testu elektronickou formou bola (na odporučenie p. Vargu) doplnená aj možnosť teleprezenčného pohovoru 

ako spôsobu na overenie znalostí uchádzačov. Termín prijímacích skúšok pre inžinierske štúdium bol 

určený na 7.7. vzhľadom na príkaz rektora č. 6/2020.  

 

Členovia AS aklamačne hlasovali o schválení navrhovaných zmien materiálu "Informácie o možnostiach 

štúdia na FRI UNIZA, inžinierske štúdium“. 

Výsledky hlasovania: za: 17; proti: 0; zdržal sa: 0. 

Uznesenie č. 2020/06: AS FRI UNIZA na svojom zasadnutí dňa 6. apríla 2020 schválil navrhované 

zmeny materiálu "Informácie o možnostiach štúdia na FRI UNIZA, inžinierske 

štúdium“ v upravenom znení. 

 

 

3. Rôzne. 

- P. Bachratá sa pýtala, či majú v momentálnej mimoriadnej situácii byť prednostne zabezpečované 

povinné predmety a až potom voliteľné. P. dekan odpovedal, že majú byť zabezpečované všetky 

predmety prostredníctvom online výučby, tak ako boli na začiatku semestra otvorené. 

- P. prodekan požiadal o striktné dodržiavanie rozvrhu, aby sa študentom nekrylo viacero online 

prednášok naraz. 

- P. Segeč sa pýtal na organizáciu štátnych skúšok. P. dekan reagoval, že sa pripravuje novelizácia 

zákona, ktorá upraví možnosti využitia teleprezenčnej formy organizácie skúšok, ako i zasadnutí 

rôznych orgánov univerzity.  

 

 

 

AS sa nevenoval kontrole plnenia úloh z predošlých zasadnutí a boli presunuté na ďalšie rokovanie 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 ďalšie zasadnutie 

AS FRI UNIZA 

Otvorenie diskusie o náplni 4. semestra bakalárskeho štúdia 

na kolégiu dekana 

p. dekan Kršák ďalšie zasadnutie 

AS FRI UNIZA 

Preveriť možnosť zmeny formulácie možností v položke 

„Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie 

predmetu“ v informačnom liste predmetu.  

a) ak sa daný predmet vyučuje a dá celý študovať napr. v AJ 

a SJ uvádzať možnosť ako: SJ alebo AJ 

b) ak sa predmet vyučuje len v SJ a niektoré materiály sú 

v AJ uvádzať možnosť ako: SJ a AJ *2  

p. prodekan Lendel ďalšie 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 koniec zimného? 

skúškového 



obdobia 

2019/2020 

Predniesť problematiku generovania ako aj odovzdávania 

habilitačného spisu v elektronickej forme na úrovni rektorátu. 

p. prodekan Koháni ďalšie zasadnutie 

AS FRI UNIZA 

 

*2: Položka „Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu“ sa týka šablóny všetkých 

fakúlt. P. prodekan Lendel otvorí túto tému na stretnutí s prodekanmi, taktiež na vysvetlenie uviedol, že 

aktuálna formulácia pochádza od akreditačnej komisie a nie je možné zmeniť názov položky.  

 

 

V Žiline 6.4.2020 Zapísal: V. Olešnaníková 

 Schválil: N. Adamko 


