Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI ŽU
zo dňa 23. 6. 2014
Prítomní členovia: Adamko, Bachratý, Dubovec, Gábor, Gábrišová, Grondžák, Chovancová, Juríček,
Konštiak, Kovalík, Kucharčíková, Palúch, Ševčík, Škutchanová, Žarnay
Neprítomní členovia: Blašková, Janusová, Kordiak, Nedeljaková, Sekyra, Szabo
Hostia: Kršák, Kubina, Lendel, Márton, Matiaško, Rešetková, Vodák
Program rokovania:
 Schválenie dokumentu "Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2013"
 Schválenie dokumentu "Rozpočet fakulty na rok 2014"
 Prerokovanie zlúčenia Katedry matematických metód s Katedrou dopravných sietí
 Prerokovanie názvu zlúčenej katedry na Katedru matematických metód a operačnej analýzy
 Schválenie dokumentu "Organizačná štruktúra FRI"
 Schválenie dokumentu "Funkčné miesta FRI"
 Schválenie podmienok prijatia a formy prijímacieho konania na jednotlivé stupne výučby pre
akademický rok 2015/2016
 Schválenie zmien v dokumente "Disciplinárny poriadok"
 Voľba predsedu AS FRI
 Voľba tajomníka AS FRI
 Rôzne
1. Schválenie dokumentu "Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2013"
Pán dekan Kršák uviedol dokument. Pripomienka zaznela len od p. Bachratého, ktorú vysvetlili v diskusii
p. Matiaško a p. Rešetková.
Dokument bol jednohlasne schválený.
2. Schválenie dokumentu "Rozpočet fakulty na rok 2014"
Pán dekan uviedol dokument. V diskusii na otázky p. Kucharčíkovej, p. Bachratého, p. Dubovca, p.
Kovalíka reagovali p. dekan, p. Matiaško a p. tajomníčka Rešetková.
Na žiadosť p. Bachratého poskytne pani tajomníčka senátorom detaily o rozdelení položky na odmeny
zamestnancom na časti dané zákonom a časť, ktorú rozdeľuje vedúci katedry.
Dokument bol jednohlasne schválený.
3. Prerokovanie zlúčenia Katedry matematických metód s Katedrou dopravných sietí
Pán dekan predstavil svoj návrh. V diskusii k procesu zlučovania vystúpili p. Palúch, p. Adamko, p.
Gábrišová, p. Bachratý, p. Matiaško a p. Žarnay. Okrem iného pán dekan prisľúbil, že do roka podá
senátu informáciu o tom, či zlúčenie katedier prinieslo očakávaný efekt.
Senát súhlasil s návrhom p. dekana - v hlasovaní bolo 13 členov za návrh a 2 sa zdržali hlasovania.
4. Prerokovanie názvu zlúčenej katedry na Katedru matematických metód a operačnej analýzy
Pán dekan predstavil návrh zmeny názvu katedry. V diskusii vystúpil p. Kovalík.
Senát súhlasil s návrhom p. dekana jednohlasne.
5. Schválenie dokumentu "Organizačná štruktúra FRI"
Pán dekan predstavil schému organizačnej štruktúry FRI. Z diskusie vyplynul návrh na zmenu názvu
Referátu pre projekty, zahraničné vzťahy a vzťahy s priemyslom na Referát pre projekty a vonkajšie
vzťahy. Okrem iného navrhol pán Juríček zverejniť schválenú schému štruktúry na webovú stránku

fakulty aj s menami zodpovedných pracovníkov v jednotlivých zložkách, čo bolo plénom prijaté. Jeho
ďalší návrh o doplnení všetkých aktuálne existujúcich centier excelencie do štruktúry nebol akceptovaný.
Pozmenený dokument bol schválený jednohlasne a nadobudne účinnosť 1.7.2014.
6. Schválenie dokumentu "Funkčné miesta FRI"
Pán dekan vysvetlil zmeny v dokumente, ktorý bol po krátkej diskusii k mechanizmu tvorby dokumentu
schválený jednohlasne.
7. Schválenie podmienok prijatia a formy prijímacieho konania na jednotlivé stupne výučby pre
akademický rok 2015/2016
Pán prodekan pre vzdelávanie Lendel predstavil leták s podmienkami prijatia uchádzačov na FRI a s
opisom formy prijímacieho konania. V bohatej diskusii zaznelo viacero pripomienok k obsahu
dokumentu, podmienkam a priebehu prijímacích skúšok.
Výhrady boli najmä k novozaradenému bodu e) v podmienkach prijatia bez prijímacích skúšok: Na
študijný program manažment aj absolventi gymnázií a obchodných akadémií, ktorých aritmetický priemer
za predposledný ročník štúdia (nie maturitný ročník) nepresahuje 1,50. Senát požiadal vedenie fakulty,
aby bol po najbližších prijímacích skúškach prínos tohto bodu vyhodnotený.
Tak isto vedenie fakulty doplní k informáciám o študijných programoch aj profilové predmety.
Upravený dokument bol schválený počtom hlasov 14, pričom 1 člen sa zdržal hlasovania.
8. Schválenie zmien v dokumente "Disciplinárny poriadok"
Pán prodekan pre vzdelávanie predstavil zmeny v dokumente, týkajúce sa formy vytvárania disciplinárnej
komisie a dĺžky trvania mandátu jej členov z radov zamestnancov a študentov. Po krátkej diskusii a
úprave bol dokument schválený jednohlasne.
9. Voľba predsedu AS FRI
Pán predseda senátu Grondžák vysvetlil, že sa vzdáva funkcie predsedu AS FRI od 1.7.2014 z dôvodu
prijatia pozície vedúceho katedry informatiky. Navrhnutými kandidátmi na uvoľnené miesto predsedu
boli Štefan Kovalík, Norbert Adamko a Juraj Dubovec, z ktorých iba prvý menovaný kandidatúru prijal.
V následnom tajnom hlasovaní bol Štefan Kovalík zvolený novým predsedom AS FRI pre zostávajúce
funkčné obdobie do marca 2015 počtom hlasov 13 za, 1 proti a 1 neplatným.
10. Voľba tajomníka AS FRI
Pán tajomník senátu Žarnay vysvetlil, že sa vzdáva funkcie tajomníka i členstva v AS FRI z dôvodu
zníženia pracovného úväzku na FRI. Na uvoľnené miesto boli postupne navrhnutí Lýdia Gábrišová,
Hynek Bachratý a Karol Grondžák, z ktorých iba prvá menovaná kandidatúru prijala.
V tajnom hlasovaní jej vyjadril senát podporu 15 hlasmi z 15 prítomných. Lýdia Gábrišová je novou
tajomníčkou AS FRI pre zostávajúce funkčné obdobie.
11. Rôzne
 Pán Juríček sa opýtal na výsledky prijímacích skúšok. Pán prodekan Lendel poskytol údaje ústne. V
diskusii pán dekan upozornil na fakt, že 24% z prihlásených študentov vôbec neprišlo na prijímacie
skúšky. Možným vysvetlením je nedostatočná dostupnosť Žiliny z niektorých regiónov, čo je možné
overiť podrobnejšou analýzou.
Ďalej p. Bachratý upozornil na výrazne vyššie percento študentov, ktorí sa nedostavili, spomedzi
študentov vopred prijatých na základe výsledkov maturít. Pán dekan napokon navrhol posunúť na budúci
rok termín konania prijímacích skúšok o 2 hodiny neskôr, aby sa uchádzačom z väčšej diaľky zjednodušil
prístup.
 Pán Palúch reagoval na skončenú kampaň o hodnotení predmetov študentami konštatovaním, že
systém hodnotenia v AIVS nie je pre študentov vhodným a cudzie portály sú u nich populárnejšie. Na
to sa vyjasnilo, že p. Palúch myslel ešte na starý dotazník a nie nový, ktorý bol aj z iniciatívy AS FRI
pod vedením p. Bachratého v AIVS v priebehu mája a júna vytvorený a pilotne otestovaný














hodnotením predmetov na našej fakulte. Následne prebehla krátka diskusia o výsledkoch hodnotenia,
v ktorej pán dekan reagoval, že treba celý proces hodnotenia ešte hlbšie zanalyzovať. Pán prodekan
Lendel uviedol, že vďaka kampani sa vyzbieralo 1076 odpovedí (hodnotení rôznych predmetov
študentami).
Pán Palúch navrhol zavedenie bug-trackingového systému (s. na evidovanie chýb a ich riešenia) na
riešenie prevádzkovo-administratívnych podnetov. Pán dekan reagoval, že na fakulte je už niekoľko
systémov odskúšaných (napr. Mantis, navrhnutý p. Adamkom) a že vedenie fakulty zváži zavedenie
takého systému.
Pán Palúch navrhol usporiadanie seminára o používaní úložiska na serveri Pandora. Pán dekan
reagoval, že školenie sa plánuje už dlhšie, akurát doteraz nebol priestor kvôli komplexnej akreditácii,
ktorá zároveň preverila možnosti používania systému širšou skupinou kolegov.
Pán Palúch navrhol systematizovať a materiálne zabezpečiť opakovane použiteľné operatívne
navigačné prvky pri konaní podujatí v priestoroch FRI. Pán dekan reagoval, že už sa uvažuje o
obstaraní infraštruktúry pre prezentáciu projektov (panelstory) a že to možno rozšíriť aj na konanie
iných podujatí. Pán Bachratý upozornil, aby bola navrhnutá infraštruktúra tak, aby pri vytváraní
obsahu panelov pri podujatiach bol ponechaný priestor na kreativitu.
Pán Dubovec upozornil, že borovice pred budovou zakrývajú názov fakulty. Vedenie fakulty sa
pokúsi navrhnúť riešenie.
Pán Bachratý navrhol pre budúce prijímacie konanie usporiadať skupinky aktívnych študentov FRI,
ktorí pomôžu s navigáciou uchádzačov na miesta konania skúšky. K tomu navrhla p. Gábrišová, aby
sa do materiálov, zasielaných uchádzačom, zvýraznilo, že miestnosť prijímacej skúšky nie je v
budove fakulty.
Pán Bachratý pripomenul obnovené problémy s verejným obstarávaním a apeloval, aby vedenie
fakulty preverilo na úrovni univerzity možnosti zmien.
Pán Bachratý sa opýtal, prečo sú 4 naši doktorandi umiestnení do budovy NS. Z diskusie vyplynulo,
že ide o externých doktorandov zamestnaných v Univerzitnom vedeckom parku, resp. Výskumnom
centre a ich zamestnávatelia im určili uvedené priestory ako pracovisko.
Pán Márton sa opýtal, či sa chystá zmena čipových kariet u zamestnancov. Pán dekan odpovedal, že
sa budú meniť na jeseň 2014.
Pán Žarnay navrhol dokúpiť do vybavenia zasadacej miestnosti dekanátu džbány alebo filtračné
kanvice na vodu.

V Žiline 23. 6. 2014

Aktualizácia zápisnice: 15. 7. 2014

Zapísal: M. Žarnay
Schválil: K. Grondžák

