Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI ŽU
zo dňa 20. 3. 2014
Prítomní členovia: Adamko, Blašková, Dubovec, Gábor, Gábrišová, Grondžák, Chovancová, Juríček,
Konštiak, Kordiak, Kovalík, Kucharčíková, Márton, Palúch, Szabo, Ševčík, Škutchanová, Žarnay
Neprítomní členovia: Bachratý, Janusová, Sekyra
Hostia: Kršák, Matiaško, Rešetková, Stankovianska
Program rokovania:
 Schválenie dokumentu "Výročná správa za rok 2013"
 Schválenie návrhu členov Vedeckej rady FRI
 Schválenie štatútu Centra excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej dopravy
 Schválenie štatútu Centra translačnej medicíny
 Schválenie štatútu Centra excelentnosti informatických vied a znalostných systémov
 Schválenie dokumentu "Pravidlá schvaľovania členov štátnych skúšobných komisií na FRI"
 Rôzne
Pán predseda senátu, p. Grondžák, otvoril rokovanie.
Pôvodný program rokovania bol upravený po podnetoch p. dekana Matiaška a p. Ševčíka. Bod
Schválenie predpisu "Systém zabezpečenia kvality" bol odsunutý na ďalšie rokovanie, nakoľko podklady
zaslané elektronickou poštou od p. predsedu k členom senátu neprišli včas.
1. Schválenie dokumentu "Výročná správa za rok 2013"
Pán dekan Matiaško predstavil obsah Výročnej správy. Do krátkej diskusie sa zapojili p. Konštiak a p.
Blašková.
Správa bola prijatá jednohlasne.
2. Schválenie návrhu členov Vedeckej rady FRI
Pán Kršák zdôvodnil menoslov kandidátov novej vedeckej rady snahou o väčšiu flexibilitu a akčnosť. Na
otázku p. Palúcha na prítomnosť dvoch kandidátov bez titulu docent zdôvodnil, že ide o navrhnutých
nových prodekanov fakulty.
V tajnej voľbe boli všetci kandidáti schválení. Presné výsledky hlasovania sú uvedené v tabuľke na konci
zápisu.
Okrem schválených kandidátov bude členom aj novozvolený dekan, p. Kršák.
Nová Vedecká rada FRI ŽU v Žiline zaháji svoju činnosť dňa 1. apríla 2014.
3. Schválenie štatútu Centra excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej dopravy
Pán dekan zdôvodnil potrebu schvaľovania všetkých troch štatútov v rokovacích bodoch 3, 4 a 5
zavedením zmien v administrácii centier na najbližších 5 rokov.
Z diskusie okrem iného vyplynulo:


Dokumenty sa týkajú iba našej fakulty, preto netreba zvýrazňovať postavenie fakulty v štatútoch
spoločných projektov s partnermi (podnety p. Kovalíka a p. Mártona).



Správa o hospodárení sa bude podávať zvlášť za každé centrum (p. Juríček).



Pán dekan doplní do textu štatútov aj právomoc podať návrh na zrušenie centra aj dekanovi
fakulty (návrh po otázke p. Adamka).

Štatút bol schválený jednohlasne.
4. Schválenie štatútu Centra translačnej medicíny
Žiadna ďalšia diskusia neprebehla. Štatút bol schválený jednohlasne.
5. Schválenie štatútu Centra excelentnosti informatických vied a znalostných systémov
Žiadna ďalšia diskusia neprebehla. Štatút bol schválený jednohlasne.
6. Schválenie dokumentu "Pravidlá schvaľovania členov štátnych skúšobných komisií na FRI"
Pán dekan zdôvodnil potrebu schválenia obnovených pravidiel doplnením požiadavky akreditačnej
komisie, aby skúšobná komisia pre doktorandské študijné programy obsahovala aspoň jedného člena,
ktorý nie je členom akademickej obce fakulty a prednostne je zo zahraničia.
V diskusii vystúpili p. Blašková, Kucharčíková, Palúch a Márton.
Dokument bol napokon jednohlasne schválený.
7. Rôzne


Pán Juríček požiadal začať diskusiu o novele Rokovacieho poriadku AS FRI a zvýraznil potrebu jeho
aktualizácie po 12 rokoch. Pán predseda senátu ho požiadal o zostavenie prvotného návrhu zmien
rokovacieho poriadku.



Pani Kucharčíková informovala o svojej účasti na zasadnutí Rady vysokých škôl SR (RVŠ), ktorá sa
mala vyjadriť aj k metodike rozdeľovania financií na vysoké školy. Materiál však bol poskytnutý
príliš neskoro a účastníci prijali uznesenie, v ktorom vyjadrili nespokojnosť s týmto postupom ako aj
so súčasným rozpočtovým provizóriom. Za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR boli
prítomní dvaja zástupcovia, ktorých reakcie degradovali vážnosť námietok z pléna. Pani
Kucharčíková vyjadrila svoj pocit, že ľudia vnímajú problémy školstva, ale nadriadený orgán ich
neberie dostatočne vážne. V diskusii p. dekan konštatoval, že RVŠ by mal byť jedným z dvoch
poradných orgánov ministerstva popri Slovenskej rektorskej konferencii, ale že obidva orgány zrejme
nie sú ministerstvom dostatočne rešpekované. Pán Kovalík a p. Blašková potvrdili podobné
skúsenosti v RVŠ z minulosti.



Slečna Škutchanová podala sťažnosť na nedodržiavanie zákazu fajčenia na Katedre dopravných sietí a
Katedre technickej kybernetiky a požiadala, aby sa dodržiavali predpisy alebo aspoň zatvorili dvere
kancelárií, kde sa fajčí. Pán dekan prisľúbil riešenie sťažnosti - príslušných pracovníkov požiada, aby
sa predpisy dodržiavali.



Pán Márton upozornil, že na webovej stránke fakulty nefunguje podstránka Akademickí funkcionári
fakulty. Pán dekan prisľúbil nápravu.

V Žiline 20. 3. 2014

Zapísal: M. Žarnay
Schválil: K. Grondžák

Výsledky hlasovania o kandidátoch na členov Vedeckej rady FRI.

