Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI ŽU
zo dňa 10. 9. 2013
Prítomní členovia: Adamko, Blašková, Dubovec, Ďurec, Gábor, Gábrišová, Grondžák, Juríček, Kovalík,
Kucharčíková, Márton, Palúch, Ševčík, Žarnay
Neprítomní členovia: Bachratý, Cibuľa, Getler, Chovancová, Krupka, Lehota, Šajna
Hostia: Hrnčiar, Kršák, Matiaško, Rešetková, Stankovianska, Zábovský
Program rokovania:
1. Schválenie zmien v dokumente „Študijný poriadok FRI"
2. Schválenie zmien v dokumente „Štipendijný poriadok FRI"
3. Schválenie členov disciplinárnej komisie z radov študentov
4. Diskusia o výsledkoch dotazníkového prieskumu u absolventov FRI
5. Diskusia o zmene Rokovacieho poriadku AS FRI - hlasovanie „per rollam"
6. Rôzne
1. Schválenie zmien v dokumente „Študijný poriadok FRI"
Dokument predkladala pani prodekanka Stankovianska. Na úvod zdôraznila, že schvaľovanie
predkladaných dokumentov bolo vyvolané potrebou zharmonizovať fakultné dokumenty s univerzitnými
a s novelou VŠ zákona platnou od 1.1.2013. Predkladané zmeny v študijnom poriadku FRI rozdelila do
nasledovných bodov:
a) zmeny kozmetické (napr. zmena skratky ŽU na ŽUŽ),
b) zmeny spresňujúce, resp. kompetencie prideľujúce (napr. § 2, ods. 4c, ods. 5, 6, 7, 8, § 14, ods. 1),
c) zmeny z dôvodu zosúladenia starších ustanovení s realitou (napr. § 24, ods. 2, 5, 6),
d) zmeny z dôvodu harmonizácie s celouniverzitnými dokumentmi (napr. § 7, ods. 8, § 8, ods. 2,
§ 10, ods. 3, § 15, ods. 15),
e) zmeny vyplývajúce priamo z novely VŠ zákona a vyhlášky 155. V tomto bode pani prodekanka
vypichla zmenu v pridelení kreditov za predmety štátnej skúšky a zmeny v súvislosti s § 100
Podpora študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami.
Široká diskusia sa týkala viacerých úprav v dokumente. Pripomienky poskytli najmä p. Palúch, p.
Blašková, p. Kovalík a p. Adamko.
Dokument s navrhnutými úpravami bol jednohlasne schválený.
2. Schválenie zmien v dokumente „Štipendijný poriadok FRI"
Pani prodekanka Stankovianska uviedla navrhnuté zmeny v dokumente z dôvodu zmien vysokoškolského
zákona a zosúladenia so Štipendijným poriadkom Žilinskej univerzity. Diskusia sa týkala viacerých úprav
v dokumente.
Dokument po úpravách bol jednohlasne schválený.
3. Schválenie členov disciplinárnej komisie z radov študentov
Pani prodekanka Stankovianska predstavila dôvody doplnenia disciplinárnej komisie členmi spomedzi
študentov. Sú nimi Michal Krupka, študent 3. ročníka študijného programu PI, Bc. Pavol Getler, študent
1. ročníka inžinierskeho študijného programu PI a Ing. Ivana Urbaničová, študentka doktorandského
študijného programu AI.
V tajnej voľbe boli všetci kandidáti zvolení výsledkami:
Michal Krupka: 13 hlasov za, 1 proti,
Bc. Pavol Getler: 14 za, 0 proti,
Ing. Ivana Urbaničová: 14 za, 0 proti.
4. Diskusia o výsledkoch dotazníkového prieskumu u absolventov FRI
Pán Hrnčiar predstavil výsledky prieskumu, ktorý spracoval spolu s p. Madzíkom. V diskusii odzneli
doplňujúce otázky a ojedinelé pripomienky k forme spracovania prieskumu a niektorým výsledkom.

Z diskusie vyplynulo, že výsledky prieskumu sprístupnia autori jeho respondentom vo forme kompletnej
správy i prezentácie, ktoré pripravili. Respondenti budú následne vedením fakulty požiadaní aj o námety
na zmeny v študijných programoch do chystanej novej akreditácie a informovaní o záujme fakulty o
spoluprácu na projektovej výučbe – pri dodávaní projektov z praxe.
Ďalší prieskum sa bude konať podľa návrhu autorov o dva roky. Pán Grondžák poďakoval aj v mene AS
FRI autorom za spracovanie prieskumu.
5. Diskusia o zmene Rokovacieho poriadku AS FRI - hlasovanie „per rollam"
Pán Grondžák zdôvodnil návrh potrebou hlasovania o návrhoch, ktoré nevyžadujú širokú diskusiu, v
situácii, keď členovia senátu majú veľmi obmedzené možnosti sa stretnúť. Ide o zakotvenie tejto
možnosti pre prípad potreby.
Z diskusie (p. Kovalík, p. Dubovec, p. Zábovský) vyplynulo, že takéto hlasovanie možno použiť v presne
vymedzených prípadoch a aj na schvaľovanie konečnej verzie dokumentov, o ktorých sa už raz
diskutovalo na osobnom stretnutí a boli navrhnuté viaceré zmeny v nich. Pán Žarnay tlmočil názor
neprítomného p. Bachratého o upozornení na hrozbu presunutia schvaľovania dôležitých dokumentov z
prezenčnej na písomnú formu. Pani Blašková zdôraznila, že by bolo vhodné definovať aj dokumenty a
rozhodnutia, ktorých schvaľovanie za žiadnych okolností nesmie byť
uskutočnené týmto hlasovaním (napr. rozpočet), a p. dekan doplnil, že by sa takto nemalo hlasovať ani o
personálnych otázkach.
Akademický senát poveril predsedu senátu p. Grondžáka, aby v spolupráci s tajomníkom p. Žarnayom
navrhol znenie zmeny Rokovacieho poriadku na najbližšie zasadnutie AS FRI.
6. Rôzne
• Pán Márton sa opýtal p. doc. Blaškovej, čím možno zdôvodniť zmenu rozsahu bodovacieho systému
(percentuálneho rozdelenia bodov) v hodnotení študentov, odporúčanú vo schválenej verzii
Študijného poriadku FRI, pred študentami na začiatku akad. roku. Ona i ďalší členovia reagovali, že
to netreba zdôvodňovať, lebo podmienky pre každý akad. rok sa určujú na jeho začiatku, pokiaľ je
zmena v tolerancii oproti informačnému listu v akreditačnom spise.
• Pani Gábrišová požiadala vedenie fakulty o riešenie problému s centrálnym zapínaním spoločnej
klimatizácie v učebniach FRI C6, C7 a C9 počas vyučovania, nakoľko existujúci systém vedie k
rušeniu výučby v miestnosti s vypínačom FRI C9. Tlmočila názor p. Mičica, že problém je technicky
riešiteľný, aj napr. v rámci študentských projektov. Senát odporúča riešiť tento problém aj v prípade,
že by to vyžadovalo dodatočné finančné náklady. Zodpovedný: p. dekan Matiaško.
• Pán Márton sa opýtal na opravu svetlíkov na terase FRI počas letných prázdnin. Pán dekan odpovedal,
že sa stále riešili problémy so zatekaním do priestorov v suteréne a všetky práce boli v rámci
reklamácie stavby.
V Žiline 17. 9. 2013

Zapísali: M. Žarnay, I. Stankovianska
Schválil: K. Grondžák

