Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI ŽU
zo dňa 9. 2. 2016
Prítomní členovia: Adamko, Bachratý, Blašková, Boteková, Dubovec, Gábrišová, Holubčík, Chochlík,
Chovancová, Koháni, Milanová, Pančíková, Palúch, Purašová, Ružbarský, Ševčík, Tinka, Tršková,
Tumová, Vajsová, Varga
Neprítomní členovia:
Hostia: Kršák, Bachratá, Cimrák, Varša
Program rokovania:
1. Prerokovanie stanoviska AS FRI ŽU k štrajku učiteľov.
2. 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: 21; proti: 0; zdržal sa: 0
1. Prerokovanie stanoviska AS FRI ŽU k štrajku učiteľov.
P. Bachratý predniesol návrh stanoviska ku štrajku učiteľov a učiteliek materských, základných
a stredných škôl, ktorý spracovali niektorí členovia akademickej obce FRI. Po širokej diskusii členov AS
a hostí mimoriadneho zasadnutia AS bol pôvodný návrh, ktorého text pozostával zo 4 bodov, rozdelený
na dve časti. Predseda AS dal hlasovať za každú časť samostatne.
Prítomní členovia AS hlasovali aklamačne.
Prvá časť predstavovala vyjadrenie podpory požiadavkám štrajkujúcich.
Výsledky hlasovania: za: 18; proti: 3; zdržal sa: 0
Druhá časť predstavovala nepriamu výzvu na podporu štrajku.
Výsledky hlasovania: za: 3; proti: 16; zdržal sa: 2
Uznesenie č. 17: AS FRI ŽU prijal dokument: Stanovisko AS FRI ŽU k štrajku učiteľov na svojom
zasadnutí dňa 9. februára 2016 v tomto znení:
Členovia akademického senátu na svojom mimoriadnom zasadnutí prijali nasledujúce uznesenie:
1) AS FRI ŽU vyjadruje podporu požiadavkám štrajkujúcich učiteľov a učiteliek. Hlboké a dlhodobé
podfinancovanie základného a stredného školstva je zjavné pri takmer každom štatistickom porovnaní
s krajinami V4, EÚ a OECD. Úroveň podfinancovania je jednou z vážnych príčin poklesu kvality
vzdelávania a znemožňuje naštartovanie vnútorných a plošných procesov ozdravenia školstva.
Splnenie požiadaviek štrajkujúcich bude prvým krokom k zabezpečeniu dôstojných a zmysluplných
podmienok pre priebeh vzdelávania, pre zvyšovanie jeho kvality a životnej úrovne učiteľov a
učiteliek.
2) Podobné nedostatky sa prejavujú aj vo financovaní vysokých škôl, na čo opakovane upozorňujú
stanoviská ich reprezentácií. V celej oblasti školstva sme naviac svedkami nezmyselnej finančnej
byrokracie (verejné obstarávanie), financovania zbytočných a predražených projektov a odkláňania
toku financií do priživujúcich sa subjektov a organizácií. Reálny objem prostriedkov v školstve je
týmto ďalej znižovaný. Nevyhnutným krokom je preto tiež ozdravenie finančného prostredia
v školstve.

3) AS FRI ŽU vyjadruje podporu a uznanie všetkým pedagogickým pracovníkom a pracovníčkam, ktorí
sa zapojili do štrajku. Účasť každého z nich považujeme za prejav vysoko angažovaného osobného,
občianskeho a profesijného postoja. Bez ohľadu na výsledok štrajku, viac ako 14 500 zapojených
učiteľov a učiteliek už teraz predstavuje výrazný potenciál budúcich pozitívnych zmien v školstve.

2. Rôzne:
P. Chochlík požiadal p. dekana o informáciu, ohľadom financovania licencií za softvér firmy Microsoft.
P. dekan prisľúbil preverenie protichodných informácií a informovanie senátu na najbližšom zasadnutí.
P. Dubovec upozornil na poškodené parkovisko. P. dekan sa vyjadril, že požiadavka na opravu bola
zaslaná na rektorát ŽU.
P. Chochlík sa zaujímal, či vedenie FRI alebo ŽU má alebo pripravuje nejaký strategický plán systému
ohodnocovania zamestnancov. P. dekan nepredpokladá, že vedenie univerzity taký plán má, ale čo sa týka
fakulty, tak vedenie má vypracovaný systém navyšovania odmien svojim zamestnancom a pracuje na
jeho vylepšovaní. Vyzval v tej súvislosti k sledovaniu nových výziev na financované projekty.
P. Tinka poukázal na problém študentov s časovým obmedzením na možnosť úprav povinne voliteľných
a výberových predmetov na letný semester akademického r. 2015/2016. Aj keď táto povinnosť študentov
bola schválená AS FRI uznesením č.11, jej dodržanie ukázalo potrebu informačného systému pre online
prihlasovanie. V diskusii bolo upozornené, že ide len o úpravy, a že študenti majú možnosť zapisovať si
dané predmety počas celého akademického roka. P. dekan sa vyjadril, že informačný systém sa chystá
a tento rok je prechodný vzhľadom na schválenie nového študijného poriadku len v decembri 2015 a
zaužívané postupy prihlasovania a odhlasovania predmetov z predchádzajúcich rokov.
P. Chochlík sa informoval, prečo je obmedzenie veku záujemcov o fakultné granty. P. dekan vysvetlil, že
je to príležitosť pre mladých. Pracovníci nad 35 rokov veku už majú vyššiu pravdepodobnosť získania
vedeckého grantu.

V Žiline 9. 2. 2016

Zapísal: L. Gábrišová
Schválil: N. Adamko

