
Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI ŽU 
zo dňa 17. 9. 2012

(dodatočne doplnený 25.10.2012)

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

Program rokovania:
1. Vyhodnotenie hodnotenia výučby v akad. roku 2011-12
2. Návrh na vytvorenie komisií pri AS FRI (pre výučbu, vedu a výskum)
3. Schválenie dokumentu "Študijný poriadok doktorandského štúdia FRI ŽU"
4. Schválenie organizačnej štruktúry fakulty
5. Schválenie zmeny prodekana pre vedu (navrhovaný je doc. Ing. Emil Kršák, PhD. namiesto prof. 

Matildy Drozdovej, PhD.)
6. Rôzne

1. Vyhodnotenie hodnotenia výučby v akademickom roku 2011-12
Pani  Stankovianska  opísala  proces  hodnotenia  a vytvorenia  správy.  V diskusii  okrem  vyjasňovacích 
otázok  poukázal  p.  Bachratý  na  nesúlad  medzi  závermi  správy  a závermi  dotazníkového  prieskumu 
u absolventov bakalárskeho štúdia. Správu však teraz už upraviť nemožno, pripomienka bola vzatá na 
vedomie, aby sa pri písaní budúcej správy zohľadnili aj výsledky prieskumu u absolventov štúdia. 
Pán  dekan  vyjadril  nespokojnosť  s tým,  že  sa  počet  predmetov  na  ďalšie  hodnotenie  obmedzil. 
V reakciách zaznelo, že je to dobrovoľné a dva predmety na študijný program je iba minimum. Učitelia 
chcú hodnotiť vo väčšom rozsahu, ale dobrovoľne a rozumnejším spôsobom, nie z donútenia.

2. Návrh na vytvorenie komisií pri AS FRI (pre výučbu, vedu a výskum)
Pán Grondžák predstavil  návrh.  Z  diskusie  vyplynulo,  že  komisie  sa  budú vytvárať  podľa  aktuálnej 
potreby a bude to robiť vedenie fakulty, nie vedenie senátu, ktorý to nemá v kompetencii. Senátori môžu 
prijímať námety od akademickej obce a tlmočiť ich vedeniu fakulty.
Naďalej budú pokračovať diskusné fóra pre členov akademickej obce na aktuálne témy, na ktorých sa 
zhodne
 záujem ľudí.

3. Schválenie dokumentu "Študijný poriadok doktorandského štúdia FRI ŽU"
Pani  Drozdová  predstavila  dokument.  Po  bohatej  diskusii  bol  dokument  jednohlasne  schválený 
v pozmenenej forme. 
Najdlhšia diskusia sa týkala povinnosti pre doktorandov mať odučený určitý počet hodín v článku 7, bode 
4.  Napokon sa odsúhlasila  povinnosť absolvovať minimálne 216 hodín pedagogickej  činnosti  za celé 
doktorandské štúdium, pričom za pedagogickú činnosť sa nepokladá iba vedenie hodín, ale aj príprava 
výučbových podkladov, vedenie projektov a záverečných prác.

4. Schválenie organizačnej štruktúry fakulty
Pán  dekan  predstavil  organizačnú  štruktúru  v tabuľkovej  forme.  Po  krátkej  diskusii  bola  štruktúra 
jednohlasne schválená.

5. Schválenie zmeny prodekana pre vedu
Dôvodom zmeny na poste prodekana FRI pre vedu a výskum je koniec druhého funkčného obdobia v 
októbri 2012 pre prof. Ing. Matildu Drozdovú, PhD. Nový prodekan nastúpi do funkcie 1.11.2012.
Kandidát doc. Ing. Emil Kršák, PhD. bol schválený v tajnej voľbe s výsledkami: 12 hlasov za zmenu, 1 
proti a 0 sa zdržalo hlasovania, pričom kandidát ako člen senátu nehlasoval.



6. Rôzne
• Pán Grondžák tlmočil  žiadosť člena akademickej obce, p. Faktora, o alternatívne prihlasovanie do 

dochádzky  bez  nutnosti  používať  čipovú  kartu  ŽU.  Diskusia  dospela  k záveru,  že  je  to  otázka 
pracovno-právnych vzťahov zamestnanca a zamestnávateľa.

• Pani  Kucharčíková  referovala  o svojom pôsobení  v Rade vysokých škôl  za  AS FRI  v uplynulom 
akademickom roku. Najdôležitejšie boli rokovanie o zmenách vysokoškolského zákona, pri ktorom 
pôsobí  RVŠ  ako  poradný  orgán  ministra  školstva,  a schvaľovanie  nových  členov  Akreditačnej 
komisie. V diskusii zaznela aj ponuka p. tajomníčky Holkovej: ak niekto zo zamestnancov potrebuje 
aktuálnu verziu zákona alebo iné právne dokumenty, môže ju o ne požiadať, nakoľko má prístup do 
systému právnych dokumentov EPI.  Študenti  si  to  môžu v EPI  vyhľadať  na určenom počítači  v 
Informačnom centre FRI – informácie podá p. Endersová.

• Pán Márton navrhol predĺžiť lehotu na odhlasovanie predmetov u študentov na viac ako 1 týždeň od 
začiatku semestra. Pani prodekanka Stankovianska a ostatní diskutujúci vysvetlili výhody a nevýhody 
tohto kroku. Na to nadviazala diskusia o veľkosti študijných skupín. Žiadne zmeny zatiaľ nebudú.

• Pán Bachratý sa opýtal na harmonogram volieb študentskej časti AS FRI. Keďže predseda študentskej 
časti  AS  FRI  bol  neprítomný,  pán  predseda  AS  s  ním  bude  riešiť  harmonogram  volieb  mimo 
zasadnutia a ostatných členov AS FRI bude informovať.

• Pán  Dubovec  sa  opýtal  na  stav  prác  na  terase  FRI  a použiteľnosť  učební  v suteréne.  Pán dekan 
odpovedal, že ešte stále sú problémy so zatekaním, ktoré sa naprávajú, avšak učebne budú určite k 
dispozícii.

• Pán  Bachratý  tlmočil  rozhorčenie  kolegov  z katedry  z vyhlásenia  rektorského  voľna  v prvý  deň 
akademického roku v nevhodnom čase pre ich výučbu. Senát požiadal p. dekana o tlmočenie tejto 
sťažnosti  na  zasadnutí  Kolégia  rektora  a p.  Palúcha  o  to  isté  v  Akademickom  senáte  Žilinskej 
univerzity.

• Pán Palúch sa opýtal na údajné chystané zmeny v tvorbe rozvrhov vyučovania. Pán dekan odpovedal, 
že sa hovorí o novom prístupe k tvorbe rozvrhov (študent si bude tvoriť rozvrh sám podľa vypísaných 
blokov vo svojich zapísaných predmetoch), avšak zatiaľ žiadne konkrétne kroky neboli dohodnuté.

• Pán  Palúch  sa  opýtal  na  dôvody zavedenia  nového dochádzkového  systému.  Ako povedala  pani 
tajomníčka, doposiaľ o dôvodoch na fakulte nik nebol informovaný. Bolo iba školenie o používaní 
nového systému pre administrátorov systému na katedrách a isté neoverené informácie hovoria, že 
behom dvoch mesiacov má byť nový dochádzkový systém prepojený so mzdovým systémom ŽU 
v SAP, pričom dodávateľ nového technického riešenia má údajne ako jediný licenciu na prepojenie 
svojho systému na SAP, preto bola nutná zmena dodávateľa. Dochádzkový systém (smernica ŽU) sa 
však nemení. Časom sa budú vymieňať aj čipové karty z technologických príčin (životnosť kariet je 
plánovaná na 6 rokov). Plošnej výmene zatiaľ bráni nedostatok finančných prostriedkov.

V Žiline 20.9.2012 Zapísal: M. Žarnay
Schválil: K. Grondžák

25.10.2012 dodatočne doplnený termín nástupu nového prodekana v bode 5.


