Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI ŽU
zo dňa 2. 5. 2013
Prítomní členovia: Adamko, Bachratý, Blašková, Dubovec, Gábor, Getler, Grondžák, Chovancová,
Kovalík, Krupka, Kucharčíková, Márton, Palúch, Ševčík, Žarnay
Neprítomní členovia: Cibuľa, Ďurec, Gábrišová, Juríček, Lehota, Šajna
Hostia: Hrnčiar, Kršák, Matiaško, Rešetková, Stankovianska, Zábovský
Program rokovania:
1. Schválenie dokumentu „Správa o hospodárení fakulty za rok 2012“
2. Schválenie dokumentu „Podmienky prijímacieho konania pre akademický rok 2014/2015“
3. Schválenie dokumentu „Študijný poriadok doktorandského štúdia FRI ŽU“
4. Schválenie dokumentu „SMERNICA č. P – FRI – 14“
5. Informácia o prieskume o kvalite štúdia u absolventov FRI
6. Rôzne
1. Schválenie dokumentu „Správa o hospodárení fakulty za rok 2012“
Pán dekan predstavil dokument. V diskusii sa objasňovali niektoré položky správy, najmä o vykazovaní
výnosov a nákladov týkajúcich sa prijímacieho konania. Na základe podnetu p. Bachratého vznikol návrh
na vytvorenie dokumentu, v ktorom bude porovnaný schválený a upravený rozpočet za príslušný
kalendárny rok a k nemu prislúchajúce čerpanie finančných prostriedkov za účelom transparentnejšieho
vyhodnotenia hospodárenia za príslušné obdobie. Pani tajomníčka Rešetková prisľúbila, že najbližšia
správa o hospodárení bude obsahovať požadovanú analýzu.
Následne bol dokument jednohlasne schválený.
2. Schválenie dokumentu „Podmienky prijímacieho konania pre akademický rok 2014/2015“
Pani prodekanka predstavila podmienky prijímacieho konania a uviedla výsledky prijímacieho konania z
júna 2012 pre akademický rok 2012/13.
V dokumente boli navrhnuté dve úpravy. Prvá úprava, týkajúca sa odstránenia podmienky prijatia bez
prijímacích skúšok, ktorá je v súčasnosti už neaktuálna, bola prijatá jednohlasne. Pri druhej úprave –
zníženie percentilu z vytýčených testov SCIO pre prijatie bez skúšok zo 70 na 60 – hlasovanie bolo:
14 za / 0 proti / 1 sa zdržal.
Následne bol upravený dokument jednohlasne prijatý.
3. Schválenie dokumentu „Študijný poriadok doktorandského štúdia FRI ŽU“
Ide o opätovné schválenie dokumentu, ktorý sa mení v súvislosti s vydaním novej smernice ŽU č. 110
"Študijný poriadok pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia na ŽU v Žiline", ktorá bola schválená
18.3.2013. Pán prodekan Kršák predstavil drobné technické zmeny v dokumente.
Diskusia sa týkala najmä povinného pobytu na pracovisku, ktorý bol už v predchádzajúcej verzii. Senátori
si vyjasnili výklad univerzitnej smernice.
Dokument bol jednohlasne schválený.
4. Schválenie dokumentu „SMERNICA č. P - FRI - 14“
Celý názov dokumentu je: „SMERNICA č. P - FRI - 14 o podnikateľskej činnosti a hlavnej činnosti
nedotačnej vykonávanej v podmienkach Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline“.
Pán dekan predstavil úpravy dokumentu týkajúce sa znižovania odvodov z podnikateľskej a hlavnej
činnosti nedotačnej pre katedru a fakultu.
Dokument bol prijatý jednohlasne.
5. Informácia o prieskume o kvalite štúdia u absolventov FRI
Pán Hrnčiar predstavil elektronický dotazník pre pripravovaný prieskum za účelom získania spätnej
väzby od absolventov FRI pre proces obnovenia študijných programov v rámci reakreditácie. Prebehla
bohatá diskusia o pripomienkach k dotazníku, význame potreby dlhšej a kratšej verzie dotazníka, o tvorbe

a použití databázy kontaktov, o technickej realizácii prieskumu a i. Autor bol vyzvaný na vytvorenie emailovej adresy na pripomienky k prieskumu.
Do 15. mája ešte možno zbierať pripomienky k forme prieskumu od akademickej obce, avšak dotazník by
sa už nemal zásadne meniť. Potom bude nasledovať obdobie 3 týždňov na oslovenie respondentov (výzvu
podpíšu pán dekan a pán predseda AS FRI) a vykonanie prieskumu. Následne pán Hrnčiar s kolegom
Madzíkom prieskum vyhodnotia a poskytnú výsledky vedeniu fakulty a akademickému senátu.
Elektronický dotazník je na adrese: http://momo.kst.fri.uniza.sk/dotaznik/index.php/533825/lang-sk
6. Rôzne
• Pán Grondžák informoval o harmonograme organizácie volieb do študentskej časti AS FRI.
• Pán Grondžák informoval o zriadení kopírovacieho stroja v Informačnom centre FRI oddnes. Je
dostupný len v čase otváracích hodín IC FRI.
• Pán Dubovec oznámil, že podujatie FRI FEST bude 14.5.2013.
• Pán Bachratý nadniesol otázku kvality testov v prijímacom konaní v minulom akademickom roku
pripravených firmou SCIO. Navrhol zvážiť, či zostať pri tomto riešení. Pani prodekanka
Stankovianska upozornila na komplikovaný proces zmeny (verejné obstarávanie) a súhlasila, že sa
táto otázka posúdi po vykonaní prijímacej skúšky v júni 2013.
• Pán Bachratý upozornil na privysokú záťaž študentov 1. ročníka inžinierskeho štúdia v
informatických štud. programoch, ktorí popri nej nie sú schopní relevantne pracovať na projektoch.
Vyzval garantov študijných programov na preverenie záťaže študentov v porovnaní s kreditovou
dotáciou na jednotlivé predmety. V reakcii pán dekan pripomenul, že stále zbiera pripomienky k
dlhodobému zámeru fakulty a k študijným programom. Bude sa to prehodnocovať v rámci prípravy
reakreditácie fakulty.
V Žiline 13. 5. 2013

Zapísal: M. Žarnay
Schválil: K. Grondžák

