
Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI ŽU  
zo dňa 28. 11. 2013 

 
Prítomní členovia: Adamko, Bachratý, Blašková, Dubovec, Gábor, Gábrišová, Grondžák, Chovancová, 
Janusová, Juríček, Konštiak, Kordiak, Kovalík, Kucharčíková, Palúch, Sekyra, Szabo, Ševčík, 
Škutchanová,  
Neprítomní členovia: Márton, Žarnay 
Hostia: Kršák, Matiaško, Rešetková, Stankovianska, Zábovský 
 
Program rokovania: 

1. Oboznámenie s výsledkom volieb do Študentskej časti AS FRI, predstavenie nových členov AS. 
2. Schválenie študijných programov pre  akademický rok 2014/2015 (súčasť  "žltej knižky"). 
3. Schválenie dokumentu "Dlhodobý zámer fakulty na roky 2014 - 2020". 
4. Príprava volieb dekana. 
5. Diskusia k návrhu zmeny dokumentu "Rokovací poriadok AS FRI" – pridanie 

 hlasovania "Per rollam". 
6. Rôzne 

 
Na začiatku rokovania predseda senátu privítal prítomných a zoznámil ich s programom zasadnutia. 
Členovia senátu schválili navrhnutý program (za/proti/zdržali sa  :  18/0/0) 
 
1. Oboznámenie s výsledkom volieb do Študentskej časti AS FRI, predstavenie nových členov AS. 
 
Predseda AS FRI p. Grondžák oboznámil prítomných s výsledkami volieb do študentskej časti AS FRI. 
Konštatoval, že ako kandidáti sa prihlásili iba 7 študenti, ktorí všetci bol zvolení za členov ŠČ AS. 
Predseda AS privítal a predstavil nových členov senátu a poprial im veľa úspechov pri vykonávaní ich 
funkcie. 
 
2. Schválenie študijných programov pre  akademický rok 2014/2015 (súčasť  "žltej knižky"). 
 
Prerokovávaný materiál – študijné programy na budúci akademický rok – predstavila prodekanka p. 
Stankovianska.  
V nasledovnej diskusii p. Blašková upozornila, že predmet Psychológia, zaradený ako výberový v treťom 
ročníku bakalárskeho štúdia, sa podľa ŠP neotvára. Odporúčala otvorenie tohto predmetu, keďže tento 
predmet považuje za dôležitá a nebol otvorený ani v akad. roku 2013/2014. Pán dekan prisľúbil pomoc 
pri zabezpečení otvorenie tohto predmetu a zabezpečení vhodného vyučujúceho.  
P. Gabrišová upozornila, že niektorí pedagógovia nedodržiavajú dôsledne pokyn, ktorý umožňuje 
uznávať predmet iba vtedy, ak ho študent absolvoval najviac pred tromi rokmi. P. prodekanka 
Stankovianska uviedla, že uvedený pokyn je pravidelne pripomínaný na zasadnutiach kolégia dekana na 
začiatku akademického roka. P. dekan zdôraznil, že vedúci katedier by mali vyžadovať dodržiavanie 
pokynu zo stany členov svojich katedier.  
P. Konštiak upozornil, že predmet Prezentačné techniky, zaradený ako výberový v prvok ročníku 
bakalárskeho štúdia Manažment, by bol vhodný aj pre študentov iných študijných programov. Pán dekan 
pripomenul pravidlo, podľa ktorého si študenti FRI môžu ako voliteľný predmet ktorýkoľvek predmet, 
vyučovaný na fakulte. Duplicitné zaraďovanie voliteľných predmetov do študijných plánov všetkých št. 
programov by viedlo k znepriehľadneniu št. programov. 
P. Ševčík upozornil, že v texte dokumentu sa miestami vyskytuje staré označenie Žilinskej univerzity. 
V následnom hlasovaní boli študijné programy odporučené na schválenie Vedeckou radou FRI  
(hlasovanie 19/0/0). 
 
3. Schválenie dokumentu "Dlhodobý zámer fakulty na roky 2014 - 2020". 
 
Dokument uviedol jeho predkladateľ – pán dekan. V nasledovnej diskusii sa p. Konštiak informoval, aký 
je dôvod nízkej grantovej úspešnosti FRI, uvedenej v hodnotení slovenských vysokých škôl agentúrou 



ARRA. Pán dekan uviedol ako jeden z dôvodov nízke zastúpenie publikácií v karentovaných časopisoch 
či vysokú konkurenciu pri udeľovaní grantov napríklad agentúrou APVV. Upozornil, že FRI je úspešná 
najmä pri získavaní grantov v spolupráci s praxou, tieto granty však ARRA vo svojom hodnotení 
nezohľadňuje.  
P. Bachratý upozornil na nevhodnú gramatickú formuláciu odseku, hovoriaceho o zabezpečení skúšok 
z predmetu (strana 7-8 dokumentu). P. dekan prisľúbil preformulovanie textu. 
V hlasovaní senát dokument schválil. (hlasovanie 19/0/0). 
 
4. Príprava volieb dekana. 
 
Predseda AS zoznámil členov senátu s návrhom harmonogramu pripravovaných volieb dekana FRI ŽUŽ. 
V diskusii k tomuto návrhu sa p. Bachratý spýtal členov ŠČ AS, či nemajú námietky voči tomu, že 
podávanie návrhov kandidátov na dekana je počas skúšobného obdobia. Predseda ŠČ AS p. Konštiak 
konštatoval, že to nepovažuje za problém. P. Gabrišová sa spýtala, akou formou sa budú realizovať 
stretnutia kandidátov s členmi akademickej obce. Predseda AS sa vyjadril, že AS zorganizuje stretnutie, 
na ktorom budú mať kandidáti možnosť predstaviť sa akademickej obci. Organizovanie ďalších stretnutí 
je v plnej kompetencii kandidátov. 
V hlasovaní bol harmonogram volieb schválený (hlasovanie  19/0/0). 
Predseda AS ďalej zoznámil senát s návrhom volebnej komisie pre voľby dekana. Členov komisie navrhli 
zástupcovia jednotlivých pracovísk.  V hlasovaní bola komisia schválená v navrhovanom zložení 
(hlasovanie 19/0/0). 
 
5. Diskusia k návrhu zmeny dokumentu "Rokovací poriadok AS FRI" – pridanie  hlasovania "Per 

rollam". 
 
Návrh uviedol predseda AS p. Grondžák. V nasledovnej diskusii vystúpili viacerí členovia AS. P. 
Kovalík navrhol gramatickú úpravu formulácie 1. bodu návrhu. Ďalej konštatoval, že body 6. a 7., ktoré 
hovoria, kedy je hlasovanie platné a návrh je prijatý, sú príliš „silné“ a prísnejšie, ako klasické hlasovanie 
na zasadnutí senátu. P. Adamko i p. Bachratý konštatovali, že hlasovanie „per rollam“ by sa malo 
využívať iba vo výnimočných prípadoch a formulácia uvedených bodov by mala zabrániť zneužitiu tohto 
hlasovania. P. Bachratý tiež spochybnil bod, v ktorom možno zrušiť výsledok hlasovania na najbližšom 
zasadnutí senátu. Predseda AS navrhol, aby ďalšie pripomienky poslali členovia senátu predsedovi AS 
a aby sa ďalšie prerokovanie (prípadne schvaľovanie) tohto návrhu uskutočnilo na ďalšom zasadnutí AS 
FRI. 
 
6. Rôzne 
• P. Konštiak oboznámil členov senátu s aktivitou študentov, v rámci ktorej možu študenti prezentovať 

svoje pripomienky k životu na fakulte a návrhy na jeho zlepšenie. Prezentoval viaceré pripomienky 
a návrhy študentov. P. dekan konštatoval, že pripomienky a návrhy je potrebné smerovať na vedenie 
fakulty a prisľúbil, že sa im vedenie FRI bude venovať. P. Bachratý konštatoval, že s návrhmi by mali 
byť oboznámení aj ostatní členovia senátu a požiadal o ich sprístupnenie. Námety možno nájsť na 
adrese: 
https://docs.google.com/document/d/10Ns7IrGEuzggOTbbqx7W01d2uw_zABmGphwYlW9f_0k/edit
#heading=h.2bsgzbzanqhi 

• P. Bachratý upozornil na problémy s prístupom do fakultnej siete. P. dekan prisľúbil preverenie stavu 
siete a zlepšenie prístupu do nej. P. Bachratý upozornil na odporúčanie, podľa ktorého je na 
absolvovanie premetu potrebné zvládnuť viac ako 60% vedomostí a konštatoval, že 60% vedomostí 
nemusí zodpovedať 60 bodom z bodového hodnotenia. P. dekan odpovedal, že stanovenie 
konkrétneho počtu bodov pre dosiahnutie príslušného hodnotenia je pri zachovaní odporúčaných 
zásad v kompetencii garanta predmetu. 

• P. Gabrišová upozornila, že chodník, vedúci z parkoviska pri FRI do areálu ŽUŽ je neosvetlený a pri 
jeho používaní vo večerných hodinách hrozí nebezpečenstvo úrazu. P. Zábovský upozornil, že 
chodník sa nenachádza na pozemkoch, patriacich ŽUŽ. P. dekan prisľúbil, že napriek tomu požiada 
vedenie ŽUŽ o zabezpečenie osvetlenia tohto chodníka. 



• P. Dubovec upozornil na akciu „Zdobenie vianočného stromčeka“, ktorá sa uskutoční 3.12.2013 
a pozval na ňu členov akademickej obce. 

 
V Žiline 28. 11. 2013 Zapísal: Š. Kovalík 
 Schválil: K. Grondžák 
 
 
 
Prílohy: Harmonogram volieb, Zloženie volebnej komisie 
 
 
 
Príloha 1: 

Harmonogram volieb dekana FRU ŽUŽ 

 

3.2. – 7.2.2014 Podávanie písomných návrhov kandidátov členom 
Akademického senátu FRI (7.2. do 12.00) 

10.2.2014 Odovzdanie písomných návrhov volebnej komisii – 
posledný termín,  
stretnutie volebnej  komisie o 13.00 

11.2. – 14.2.2014 Verifikácia kandidátskej listiny  
14.2.2014      Zverejnenie kandidátskej listiny  
17.2. – 27.2.2014 Stretnutia kandidátov s členmi akademickej obce  
28.2.2014 o 14:00 Zasadnutie AS FRI, predstavenie kandidátov, voľba 

dekana 
1.4.2014     Nástup nového dekana do funkcie 
 
Harmonogram volieb dekana bol schválený na zasadnutí Akademického 
senátu FRI ŽU dňa 28.11.2013. 
 
Príloha 2: 
 

Zloženie volebnej komisie pre voľby dekana FRI ŽUŽ 
 
Ing. Peter Tarábek, PhD., KDS 
RNDr. Štefan Kovalík, PhD., KI 
doc. Ing. Pavol Segeč, PhD., KIS 
doc. RNDr.Stanislav Palúch, CSc., KMM 
Ing. Zuzana Kozubíková, PhD., KMME 
doc. Ing. Milan Kubina, PhD., KMNT 
RNDr. Hynek Bachratý, PhD., KST 
Ing. Jozef Juríček, PhD., KTK 
Ing. Roman Hajtmanek, CIT 
Ing. Zuzana Škutchanová, ŠČ AS FRI 
Lukáš Sekyra, ŠČ AS FRI 



Ing. Michal Žarnay, PhD., tajomník AS FRI 
 
Zloženie volebnej komisie bolo schválené na zasadnutí Akademického 
senátu FRI ŽU dňa 28.11.2013. 
 
 


