Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI ŽU
zo dňa 7. 7. 2015
Prítomní členovia: Adamko, Bachratý, Blašková, Dubovec (iba pri rokovaní o bode 1), Gábrišová,
Chochlík, Janešík, Koháni, Konštiak, Kundríková, Milanová, Palúch,, Ševčík, Vajsová, Varga
Neprítomní členovia: Chovancová, Kordiak, Pančíková, Ružbarský, Sekyra, Szabo
Hostia: Kršák, Lendel, Márton, Rešetková, Jánošíková, Klimo, Vodák
Program rokovania:
 Predloženie dokumentu „Informácia o možnosti štúdia – akademický rok 2016/2017“.
 Schvaľovanie zmien v dokumente „Študijný poriadok doktorandského štúdia na FRI ŽU v Žiline“.
 Rôzne.
Na úvod predseda senátu privítal členov na spoločnom rokovaní. Konštatoval, že senát je uznášania
schopný a predložil program rokovania na schválenie. Prítomní členovia AS hlasovali aklamačne.
Výsledky hlasovania: za: 15; proti: 0; zdržal sa: 0
1. Predloženie dokumentu „Informácia o možnosti štúdia – akademický rok 2016/2017“
Správu predložil p. prodekan Lendel. V následnej diskusii odzneli nasledovné pripomienky:
P. Palúch, ako predseda odbornej poroty národného kola súťaže CISCO sieťových akadémií, navrhol
doplniť bod b) pre prijímanie bez prijímacích skúšok národné kolo o vyššie kolo. P. prodekan daný bod
dokumentu doplnil.
P. Jánošíková vystúpila ako vedúca katedry, ktorej členovia zabezpečujú prijímacie konanie na
inžinierske štúdium v študijnom programe informačné systémy a aplikované sieťové inžinierstvo.
Poukázala na zrejmú zbytočnosť tejto práce, keďže študenti majú možnosť nastúpiť na štúdium aj bez
úspešného absolvovania prijímacej skúšky. Po diskusii a pripomienkach viacerých členov senátu a hostí
zostali podmienky prijatia na inžinierske štúdium nezmenené. Možnými zmenami sa bude zaoberať senát
po schválení novej akreditácie fakulty.
P. Bachratý poukázal na nárast počtu študentov prijatých na Bc. štúdium – odbor Manažment bez
prijímacej skúšky oproti študentom prijatým cez prijímacie skúšky a na to, že daný nepomer bude treba
potom po roku vyhodnotiť.
V pôvodnom dokumente boli na podnet členov AS opravené formálne chyby.
Po ukončení diskusie dal predseda AS hlasovať o predloženom dokumente, vrátane zmien vykonaných
počas diskusie. Prítomní členovia AS hlasovali aklamačne.
Výsledky hlasovania: za: 15; proti: 0; zdržal sa: 0
Uznesenie č. 5: AS FRI UNIZA prijal dokument: Informácia o možnosti štúdia – akademický rok
2016/2017 na svojom zasadnutí dňa 7. júla 2015.
2. Predloženie dokumentu „Študijný poriadok doktorandského štúdia na FRI ŽU v Žiline“
Správu predložil p. prodekan Márton. V následnej diskusii odzneli nasledovné pripomienky:
P. Milanová v článku 5, bod 14: „...do pedagogickej činnosti doktoranda denného doktorandského štúdia
sa započítava: vyučovanie predmetov a vedenie obhájených záverečných prác 1. alebo 2. stupňa
vysokoškolského štúdia v príslušnom študijnom programe“ požiadala o zníženie podmienky, že práce
musia byť obhájené. P. prodekan daný bod upravil.
P. Blašková vyjadrila nesúhlas so skutočnosťou, že doktorandi môžu viesť záverečné práce študentov 2.
stupňa, nakoľko mnohí doktorandi nemajú požadované skúsenosti pre vedenie takýchto prác. V diskusii
k tejto námietke odznelo, že úlohou vedúcich katedier bude posúdiť schopnosť doktoranda viesť

konkrétnu záverečnú prácu, a v prípade, že doktorand nebude mať žiadúce skúsenosti, zadanie záverečnej
práce neodsúhlasí a v systéme záverečných prác nepotvrdí.
P. Milanová požiadala, aby v článku 8, bod 7: „Podmienkou prihlásenia sa na dizertačnú skúšku je, aby
mal doktorand v Univerzitnej knižnici Žilinskej univerzity v Žiline zaevidovanú aspoň jednu
publikáciu.“, bola zrušená nutnosť registrácie. Tu bolo vysvetlené, že postačuje doklad o registrácii,
publikácia nemusí byť potvrdená.
V článku 9, bod 5b s podmienkou, že k žiadosti o povolenie obhajoby doktorand predkladá autoreferát vo
svetovom jazyku bola na podnet p. Milanovej táto povinnosť zrušená a pridaný bod 7, podľa ktorého „Ak
to vyžaduje študijný program, doktorand je pred obhajobou dizertačnej práce povinný odovzdať na
oddelenie pre doktorandské štúdium a kariérny rast autoreferát v svetovom jazyku v elektronickej forme
vo formáte PDF na pamäťovom médiu.
Na podnet p. Milanovej v článku 7 o ročnom hodnotení doktoranda boli v bode 3 pridané kredity za
ohlasy na publikácie.
P. Vodák požiadal o dôslednejšie dodržiavanie článku 6, bod h), kde Školiteľ: „navrhuje dekanovi
študijný pobyt doktoranda v iných domácich alebo zahraničných ustanovizniach vedy, vzdelávania,
výskumu, techniky alebo umenia“. Senát a predkladateľ uznali požiadavku a v tom zmysle bol upravený
bod 5, článku 4: „Školiteľ vo svojom písomnom vyjadrení potvrdí, že pracovná cesta alebo študijný pobyt
je v súlade s plnením povinností doktoranda podľa študijného plánu a zásadami organizácie
doktorandského štúdia.“
V pôvodnom dokumente boli na podnet členov AS opravené formálne chyby.
Po ukončení diskusie dal predseda AS hlasovať o predloženej správe vrátane zmien vykonaných počas
diskusie. Prítomní členovia AS hlasovali aklamačne.
Výsledky hlasovania: za: 14; proti: 0; zdržal sa: 0
Uznesenie č. 6: AS FRI UNIZA prijal dokument: Študijný poriadok doktorandského štúdia na FRI
ŽU v Žiline na svojom zasadnutí dňa 7. júla 2015.
3. Rôzne:
P. Adamko informoval členov senátu o ukončení štúdia členov študentskej časti AS (p. Chovancová, p.
Kordiak, p. Szabo) a skončení ich mandátu. Vyzval predsedu študentskej časti AS p. Konštiaka, aby
zabezpečil náhradu týchto členov podľa výsledkov posledných volieb.
P. dekan pripomenul 25. výročie založenia fakulty so sprievodnými akciami, pričom požiadal všetkých
o aktívnu spoluprácu (napríklad pri výzdobe interiéru FRI fotografiami z jej histórie).
P. Márton vyzval členov senátu, aby posielali pripomienky k predkladaným dokumentom ešte pred
zasadnutím senátu, na ktorom sa majú tieto prerokovávať.
P. Gábrišová sa zaujímala, na koľko rokov má fakulta podpísanú zmluvu s firmou Exam na realizáciu
prijímacieho konania na bakalárske štúdium. P. tajomníčka informovala, že na 4 roky.

V Žiline 7. 7. 2015

Zapísal: L. Gábrišová
Schválil: N. Adamko

