
Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI ŽU 
zo dňa 27. 3. 2012

Prítomní  členovia: Adamko,  Bachratý,  Blašková,  Dubovec,  Gábrišová,  Getler,  Grondžák,  Juríček, 
Kordiak, Krupka, Kucharčíková, Lehota, Márton, Palúch, Ševčík, Žarnay
Neprítomní členovia: Cibuľa, Ďurec, Kovalík, Kršák, Šajna
Hostia: Drozdová, Holková, Magdolenová, Matiaško, Stankovianska

Program rokovania:
1. Správa o fakulte za rok 2011
2. Správa o hospodárení fakulty za rok 2011
3. Rozpočet fakulty na rok 2012
4. Prerokovanie materiálu „Podmienky prijímacieho konania pre akademický rok 2013/2014“
5. Prerokovanie materiálu „Organizačný poriadok FRI“
6. Rôzne

1. Správa o fakulte za rok 2011
Pán dekan  Matiaško  predstavil  správu.  Príspevky  v diskusii  sa  týkali  vyjasnenia  niektorých  detailov 
a technických pripomienok. 
Výročná správa o fakulte bola schválená pomerom hlasov 16 (za) : 0 (proti) : 0 (zdržali sa).

2. Správa o hospodárení fakulty za rok 2011
Pani tajomníčka fakulty Holková predstavila správu. Príspevky v diskusii sa týkali vyjasnenia niektorých 
detailov. 
Výročná správa o hospodárení fakulty bola schválená pomerom hlasov 16 : 0 : 0.

3. Rozpočet fakulty na rok 2012
Pán dekan v spolupráci s pani tajomníčkou a s p. Magdolenovou z Detašovaného pracoviska Prievidza 
predstavil návrh rozpočtu. 
Príspevky  v diskusii  sa  týkali  vyjasnenia  niektorých  položiek  rozpočtu.  Väčšia  diskusia  sa  týkala 
vyjasnenia  si  pravidiel  publikačných  grantov  (tie  budú  špecifikované  pani  prodekankou  pre  výskum 
Drozdovou) a počtu prijímaných študentov na fakultu. 
Pán Ševčík požiadal, aby p. tajomníčka a p. Magdolenová poskytli prezentované materiály na zasadnutí 
AS senátorom aj v elektronickej podobe. Žiadosť bola akceptovaná.
Rozpočet bol schválený pomerom hlasov 15 : 0 : 0.

4. Prerokovanie materiálu „Podmienky prijímacieho konania pre akademický rok 2013/2014“
Pani prodekanka pre vzdelávanie Stankovianska predstavila materiál. Diskusia sa venovala najmä otázke, 
či  je vhodné schvaľovať takýto materiál  ešte predtým, ako sa v praxi otestujú podmienky prijatia  na 
bakalárske štúdium na začiatku júna, ktoré boli upravené iba na ostatnom zasadnutí AS FRI.
Preto pán Žarnay podal návrh: „Prerokovanie tohto materiálu odložiť na obdobie po vykonaní prijímacích 
skúšok na bakalárske štúdium v júni 2012.“ Návrh neprešiel pomerom hlasov 7 za, 5 proti a 3 nehlasovali 
(t. j. nepodporila ho väčšina).
V diskusii tiež zaznela otázka p. Bachratého, či existujú pravidlá pre prijímanie na doktorandské štúdium, 
ktoré by sme tiež mohli  zverejniť.  Pán dekan v odpovedi  uviedol,  že  to nevie presne sformulovať a 
doposiaľ to vedenie nepovažovalo za dôležité, nakoľko obsah prijímacieho rozhovoru je špecifický podľa 
témy a odboru doktorandského štúdia a počet prijímaných študentov nebýva veľký.
Následne bol materiál v pôvodnom znení schválený pomerom hlasov 9 : 3 : 3.

5. Prerokovanie materiálu „Organizačný poriadok FRI“
Pán dekan predstavil dôvody vytvorenia materiálu. Materiál bol schválený pomerom hlasov 15:0:0.

6. Rôzne



• Pán  Juríček  v  diskusii  o  výsledkoch  dotazníkového  prieskumu  absolventov  navrhol  uvádzať  aj 
konkrétnych zamestnancov vyhodnotených z daného prieskumu.

• Pán Juríček podal sťažnosť, že dostal doporučený list na meno v otvorenej obálke. Požiadal, aby sa 
tak nekonalo. Pani tajomníčka preverí, kde bola príslušná zásielka otvorená.

• Pán Bachratý  požiadal  o posielanie  nečistej  verzie  zápisu  zo  zasadnutia  AS FRI  na  pripomienky 
všetkým členom AS FRI pred zverejnením definitívnej verzie.

• Pán Márton sa opýtal na podrobnosti o montáži radarov a kamery pozdĺž cesty od lesoparku ku FRI. 
Vedenie fakulty nemá o tom bližšie informácie.

• Pán Márton sa opýtal na zámery so separovaním odpadu, keďže nádoby na triedený zber odpadu sa na 
parkovisku  už  objavili,  čo  svedčí  o  zámere  ŽU  zbierať  odpad  separovane.  Vedenie  fakulty  mu 
odpovedalo,  že  k  tejto  téme  nebola  poskytnutá  zo  strany  rektorátu,  ktorý  nádoby  zabezpečil 
a umiestnil, zatiaľ nijaká oficiálna informácia.

• Pán Getler sa opýtal, v akom stave je obstaranie lavičiek na chodby pre študentov. Pani tajomníčka 
odpovedala, že zdržanie nastalo kvôli neukončenému verejnému obstarávaniu, no už je to v konaní.

• Pán Bachratý  podal  apel  na  UIKT kvôli  viacerým výhradám k fungovaniu  e-vzdelávania  na  ŽU 
(nedodržaný kalendár spravovania e-vzdelávania a niektoré ďalšie opakujúce sa nedostatky). Vedenie 
fakulty  to  bude  tlmočiť  vo  vedení  ŽU.  Za  tým  nasledovala  diskusia  o zviditeľnení  výsledkov 
vstupných testov v systéme Moodle pre študentov – to závisí  od nastavenia  parametrov učiteľom 
predmetu.

• Pán Kordiak položil otázku, kedy majú byť doplnkové voľby do AS FRI za študentov končiacich 
bakalárske štúdium v tomto akademickom roku. Vedenie AS FRI a vedenie FRI to preverí a bude 
študentov informovať.

V Žiline 30.3.2012 Zapísal: M. Žarnay
Schválil: K. Grondžák


