Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI ŽU
zo dňa 19. 12. 2011
Prítomní členovia: Adamko, Bachratý, Blašková, Cibuľa, Dubovec, Ďurec, Gábrišová, Getler,
Grondžák, Juríček, Kordiak, Kovalík, Kršák, Krupka, Kucharčíková, Lehota, Márton, Palúch, Ševčík,
Žarnay
Neprítomní členovia: Šajna
Hostia: Drozdová, Holková, Matiaško, Stankovianska, Zábovský
Program rokovania:
1. Prerokovanie materiálu Informácie o možnostiach štúdia na akademický rok 2012.
2. Prerokovanie materiálu Podmienky prijatia na bakalárske štúdium - akademický rok 2012/2013.
3. Prerokovanie materiálu Smernica o podnikateľskej činnosti a hlavnej činnosti nedotačnej
vykonávanej na FRI.
4. Prerokovanie materiálu Návrh na členov disciplinárnej komisie.
5. Výsledky dotazníkového prieskumu absolventov.
6. Rôzne
1. Prerokovanie materiálu Informácie o možnostiach štúdia na akademický rok 2012.
Materiál bol po diskusii a poskytnutí časti, zväčša technických, pripomienok jednomyseľne prijatý.
Ú: Poskytnúť pripomienky k zaslanému materiálu pani prodekanke e-mailom, kto ešte nájde.
T: 21.12.2011
Z: všetci
Ú: Dodané pripomienky zapracovať do materiálu.
T: podľa harmonogramu výroby papierovej verzie materiálu
Z: Stankovianska
2. Prerokovanie materiálu Podmienky prijatia na bakalárske štúdium - akademický rok 2012/2013.
Odznela búrlivá diskusia, ktorú vyvolala prezentácia výsledkov prieskumu názorov 233 študentov z
dvoch žilinských gymnázií od p. Bachratého. Podľa nich nebude navrhovaná zmena uchádzačmi o
štúdium na VŠ pozitívne prijatá.
Z ďalších názorov k téme kvality študentov a jej ovplyvnenia podmienkami prijatia zaznela okrem iného
potreba dbať viac o marketing štúdia na FRI a ŽU vôbec (názory študentov) a návrh p. Kucharčíkovej
zrušiť testovanie uchádzačov v prijímacom konaní úplne:
Podmienky prijatia na bakalárske štúdium:
Študenti budú prijímaní bez prijímacích skúšok, pričom budú uprednostnení:
1. Absolventi všetkých stredných škôl, ktorí boli počas stredoškolského štúdia úspešnými riešiteľmi
matematickej (MO), fyzikálnej (FO) alebo programátorskej (MO-P) olympiády v oblastnom
(regionálnom), v republikovom, resp. vyššom kole za predpokladu, že zmaturovali z predmetu
"matematika".
2. Absolventi všetkých stredných škôl, ktorí sa počas štúdia zúčastnili národného kola CISCO sieťových
akadémií a v kategóriách UNI, resp. PT sa umiestnili medzi prvými piatimi súťažiacimi.
3. Absolventi všetkých stredných škôl, ktorí v aktuálnom školskom roku absolvovali externú čast maturity
z matematiky a dosiahli percentil aspoň 60, resp. v predchádzajúcich školských rokoch absolvovali
externú čast z matematiky forma A s percentilom aspoň 60 .
Ostatní uchádzači budú prijatí v poradí podľa dosiahnutého študijného priemeru známok z maturity a
posledného ročníka na strednej škole, a to až do naplnenia naplánovanej kapacity.
Tento návrh bol zamietnutý pomerom hlasov 1 (za) : 18 (proti) : 1 (zdržal sa)

Pôvodný návrh na zmenu podmienok prijatia na štúdium bol napokon schválený v pomere hlasov
11 : 7 : 2. Znamená to, že bez prijímacej skúšky sa budú akceptovať aj absolventi všetkých stredných
škôl, ktorí v aktuálnom školskom roku absolvovali SCIO test VŠP s percentilom vyšším ako 70.
3. Prerokovanie materiálu Smernica o podnikateľskej činnosti a hlavnej činnosti nedotačnej
vykonávanej na FRI.
Po ujasnení niektorých technických pripomienok k textu bola smernica jednohlasne prijatá.
4. Prerokovanie materiálu Návrh na členov disciplinárnej komisie.
Materiál bol bez diskusie jednohlasne schválený.
5. Výsledky dotazníkového prieskumu absolventov.
V diskusii okrem vyjasňovania si detailov materiálu odzneli:
 návrhy na úpravy dotazníkov – tie treba ďalej smerovať p. dekanovi
 poznámky k percentuálnemu hodnoteniu – s čím máme byť spokojní a s čím nie.
 Márton: poznámka k hodnoteniu v systéme e-vzdelávania – hodnotenie predmetov bolo doplnené
na žiadosť ŽU, skonštatovaná nepoužiteľnosť z dôvodu nevhodne formulovaných otázok
 Palúch: ako sa narába s výsledkami prieskumu s ohľadom na hodnotenie osôb, p. dekan upozornil
na úlohu vedúceho katedry pri hodnotení pracovníkov
AS berie na vedomie predložený materiál.
Ú: Pripomienky k formulácii dotazníkov, ak nejaké sú, poskytnúť e-mailom p. dekanovi Matiaškovi.
T: do konca februára
Z: všetci
Ú: Zapracovať pripomienky do novej verzie dotazníkov pre tento školský rok.
T: do konca februára
Z: p. dekan
6. Rôzne
 Grondžák (Žarnay): poďakovanie za vytvorenie garáže na bicykle.
 Grondžák (Žarnay): problém triedenia odpadu – už rieši centrálne ŽU.
 Bachratý: opýtal sa, či hodnotenie zamestnancov je verejne prístupné, a upozornil, že nie sme
jednotní v zadávaní počtu hodín výučby a že v počte študentov na projektoch sú chybné údaje –
vedenie preskúma spôsob zadávania a správnosť údajov. P. dekan odpovedal, že hodnotenie
zamestnancov bolo doručené vedúcim katedier a je možné o ňom informovať zamestnancov.
 Dubovec: uskutočnil sa dekanský punč a bola to úspešná akcia.
 Palúch: zmena evidencie pracovného času, spôsob informovania o závažných skutočnostiach
riešiť v rámci rokovania AS ŽU.
 Kršák: vytvorenie kuchyniek na poschodiach – je možné riešiť v rámci ŠF? P. dekan informoval
o stavebných limitáciách a predpokladaných stavebných výdavkoch za FRI ŽU (blok B, aula).
Zatiaľ to je neriešiteľné.
 Cibuľa: zvýšenie počtu miest na sedenie pred miestnosťami FRI počas skúškového obdobia – rieši
sa stále verejné obstarávanie na lavičky.
 Blašková: záverečné práce a ich balenie do žltých obalov – p. dekan informoval, že je to
odporúčanie, nie povinnosť.
 Zábovský + Bachratý: návrh na priebežný zber problematických otázok ako o profile absolventa,
o prijímacích pohovoroch a pod. – predseda AS informoval o návrhu na vytvorenie platformy pre
riešenie problémov vzdelávania. Pani prodekanka bude iniciovať stretnutie akademickej obce.
Predseda AS ukončil rokovanie, poďakoval za prácu v roku 2011 a zaželal veselé sviatky a príjemné
prežitie Vianoc. Pripojil sa aj pán dekan.
V Žiline 19.12.2011

Zapísal: M. Žarnay
Schválil: K. Grondžák

