Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI ŽU
zo dňa 19. 4. 2011
Prítomní členovia: Adamko, Bachratý, Baraniak, Blašková, Dubovec, Gábrišová, Grondžák, Juríček,
Kordiak, Kovalík, Kršák, Kubica, Kucharčíková, Lehota, Márton, Palúch, Skovajsová, Ševčík, Verníček,
Žarnay
Neprítomní členovia: Šajna
Hostia: Drozdová, Holková, Matiaško, Zábovský
Program rokovania:
1. Správa o fakulte za rok 2010
2. Správa o hospodárení fakulty za rok 2010
3. Rozpočet fakulty na rok 2011
4. Úprava dokumentu „Zásady volieb do Akademického senátu FRI ŽU“
5. Modifikácia pravidiel pre rozdelenie študentov do študijných skupín
6. Rôzne
Program rokovania bol schválený jednohlasne.
1. Správa o fakulte za rok 2010
P. dekan Matiaško okomentoval správu. Okrem iného konštatoval, že bol výrazný pokles počtu
publikácií, no ich kvalita sa mierne zvýšila. Treba klásť väčší dôraz na medzinárodné projekty a na
kvalitné publikácie.
P. Kucharčíková vyzvala na zvýšenie kvality prijímaných študentov, aj za cenu prijímania najlepších
uchádzačov bez prijímacích skúšok. Bude sa to ešte rozoberať.
Správa bola jednohlasne schválená.
2. Správa o hospodárení fakulty za rok 2010
P. Matiaško a p. Holková predstavili správu.
P. Kovalík sa opýtal na stav príjmov na detašovaného pracoviska Prievidza (DP PD) v súčasnosti. P.
Juríček konštatoval, že výpadok rok predtým bol spôsobený náhlym odchodom Fakulty sociálnoekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity. Je predpoklad, že tento rok postupným zaplnením
uvoľnených priestorov sa strata v rozpočte DP PD nezopakuje.
V ďalšej diskusii okrem iného p. Holková odpovedala p. Kršákovi, že väčší objem majetku získaný cez
centrá excelencie ešte nie je v správe započítaný.
Správa bola jednohlasne schválená.
3. Rozpočet fakulty na rok 2011
P. Matiaško s podporou p. Holkovej predstavil návrh rozpočtu. Informoval o jednej zmene v rozpočte po
rokovaní kolégia dekana: prostriedky pre cestovné učiteľov na DP Prievidza budú rozpočítané na
jednotlivé katedry. Uviedol, že cieľom fakulty je ísť do roku 2012 s rezervou cca 170000 Eur na
vyplatenie miezd za jeden mesiac pre prípad výpadku zdrojov od štátu.
V diskusii okrem iných p. Juríček konštatoval, že na DP PD je v súčasnosti rezerva cca 90 000 Eur
z minulosti. Na podnet p. Palúcha sa rozbehla širšia diskusia na tému: Ako môžeme proaktívne predísť
problémom pri rozdeľovaní peňazí, a nie len reagovať na meniace sa kritéria delenia financií. Záverom je,
že sa treba sústrediť najmä na publikácie v karentovaných časopisoch a na zahraničné projekty. Zaznela
aj kritika systému rozdeľovania financií na celoštátnej úrovni, jeho neprehľadnosti a neustálych zmien.
Rozpočet bol jednohlasne schválený (bez už neprítomného p. Dubovca).
4. Úprava dokumentu „Zásady volieb do Akademického senátu FRI ŽU“
P. Grondžák uviedol prvý návrh zmeny k problematike doplnkových volieb členov AS, p. Bachratý
poskytol k téme výsledky svojho prieskumu. Po širokej diskusii sa dohodlo, že túto zmenu zatiaľ
neuskutočníme.

Druhá navrhovaná zmena sa týka úpravy odseku 2, par. 3 Volebný poriadok do študentskej časti senátu:
odstrániť druhú vetu o termínoch volieb do študentskej časti. Tento návrh bol jednohlasne schválený (bez
p. Dubovca).
5. Modifikácia pravidiel pre rozdelenie študentov do študijných skupín
P. Gábrišová navrhla prehodnotenie pravidiel pre rozdelenie študentov do študijných skupín tak, aby
nevytváralo výrazné rozdiely v úrovni študijných skupín. V dlhej a búrlivej diskusii odzneli argumenty za
tento návrh, aj proti.
Ú: prehodnotiť aktuálne pravidlá a navrhnúť zmeny
T: do nového prijímacieho konania
Z: p. Matiaško
6. Rôzne
•
•
•
•

•
•
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•
•

P. Drozdová predstavila pravidlá rozdeľovania fakultných grantov. V širokej diskusii zaznelo viacero
pripomienok. Materiál bude na základe nich upravený.
P. Ševčík informoval o termínoch na voľby do AS ŽU a o možnosti podávať návrhy na kandidátov
členom miestnej volebnej komisie na FRI (p. Bachratý, p. Jamrich, p. Korčák, p. Juríček, p. Ševčík)
do 29.4. Voľby sa uskutočnia 9.5. v IC FRI.
P. Palúch sa opýtal p. dekana na riešenie problémov s parkovacími miestami na spornom pozemku s
VÚD. Do konca apríla by malo byť známe riešenie problému. Treba počkať na reakciu vedenia ŽU.
P. Žarnay bol zvedavý na stav riešenia krytej úschovne bicyklov v jednej z garáží FRI. P. dekan
uviedol, že garáž ešte nie je uvoľnená, treba odtiaľ vypratať uskladnený nábytok. Na to treba alokovať
zamestnancov CIT FRI, ktorí mali doteraz prioritnejšie úlohy. Záležitosť je v štádiu riešenia
v dohľadnej dobe.
P. Kucharčíková navrhla, aby sa Správa o hospodárení FRI umiestnila na fakultný web. P. Žarnay
neskôr dodal, že sa môže zverejniť aj na fakultný e-mailový distribučný zoznam FRI-INFO.
P. Kucharčíková sa opýtala p. dekana na pripomienkové konanie k novele zákona o VŠ. Odporúčanie
z diskusie je, aby sa pripomienky podávali na ministerstvo vo viacerých kópiách: aj individuálne, aj
prostredníctvom fakulty, ktorá sformuluje spoločné pripomienky, aj cez p. Kucharčíkovú, zástupkyňu
AS FRI v Rade VŠ a aj prostredníctvom zástupcu Študentskej rady VŠ, čo podľa svojho návrhu
sprostredkuje p. Skovajsová. Pripomienky nemusia byť podané v paragrafovom znení. Viacnásobné
podanie rovnakých pripomienok zvýši tlak na ich prijatie u tvorcov novely.
P. Matiaško informoval o úspešnej akreditácii inžinierskeho študijného programu Informatické
nástroje pre podporu rozhodovania (garant prof. Janáček).
P. Grondžák informoval o liste z RVŠ žiadajúcom o informáciu o novom zástupcovi AS FRI v RVŠ
(ktorým je p. Kucharčíková), na ktorý on aj odpovie.
P. Žarnay informoval o vzniku a vyzval členov AS FRI na aktívne používanie nového informačného
kanála pre aktuality pre celú akademickú obec FRI – distribučného zoznamu friinfo@listserv.fri.uniza.sk, kde sa budú zverejňovať aj zápisy zo zasadnutí AS FRI, paralelne s
uvádzaním aktualít na web stránku fakulty.

V Žiline 26.4.2011

Zapísal: M. Žarnay
Schválil: K. Grondžák

