Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI ŽU
zo dňa 17. 4. 2014
Prítomní členovia: Adamko, Bachratý, Blašková, Dubovec, Gábor, Gábrišová, Grondžák, Chovancová,
Janusová, Juríček, Kordiak, Kovalík, Kucharčíková, Márton, Palúch, Sekyra, Ševčík, Škutchanová,
Žarnay
Neprítomní členovia: Konštiak, Szabo
Hostia: Bachratá, Endersová, Hrnčiar, Kochláň, Kršák, Matiaško, Stankovianska, Zábovský
Program rokovania:
 Schválenie nových prodekanov
 Schválenie predpisu "Systém zabezpečenia kvality"
 Rôzne
1. Schválenie nových prodekanov
Pán dekan zdôvodnil svoj návrh zníženia počtu z troch na dvoch prodekanov zlúčením agendy
prodekanov pre vedu a výskum a pre zahraničné vzťahy. Uviedol, že podľa potreby možno rozšíriť ich
počet až na štyroch.
Na otázku p. Kucharčíkovej pán dekan vysvetlil, že by v budúcnosti rád systematickejšie podchytil proces
prípravy akreditačných spisov pre reakreditácie a proces budovania vzťahov fakulty s verejnosťou (PR) môže to byť v kompetencii súčasných funkcionárov, ale aj zriadením ďalších miest prodekanov.
Na otázku p. Bachratého pán dekan potvrdil, že súčasný stav je nasledovný: pozíciu prodekanky pre
vzdelávanie stále zastáva p. Stankovianska (do 20.4.2014), prodekana pre zahraničné vzťahy p. Zábovský
(do 30.4.) a agendu prodekana pre vedu a výskum spravoval súčasný pán dekan Kršák.
Hlasovanie členov senátu dopadlo ako uvádza tabuľka.
kandidát

počet hlasov
všetkých

platných

za

proti

zdržal sa

Ing. Peter Márton, PhD.

19

18

14

3

1

Ing. Viliam Lendel, PhD.

19

18

17

1

0

Pán Márton sa stal prodekanom pre vedu a výskum s účinnosťou od 18.4.2014 a pán Lendel prodekanom
pre vzdelávanie od 21.4.2014.
2. Schválenie predpisu "Systém zabezpečenia kvality"
Pán Hrnčiar predstavil obsah predpisu Systém zabezpečenia kvality a vysvetlil genézu jeho vytvorenia.
V bohatej diskusii sa rozoberalo okrem iného
 postavenie navrhnutého poradného orgánu Fórum kvality v štruktúre fakulty a jeho vzťah voči
doteraz existujúcemu Fóru FRI, ktoré bolo aktivitou Akademického senátru FRI,
 postavenie komisie pre kvalitu ustanovenej dekanom FRI v roku 2012 pri riešení pripomienok k
systému vstupných testov na predmetoch, ktorá by sa podľa návrhu p. Bachratého mohla podieľať
aj na ďalšom procese zvyšovania úrovne kvality, ktorý by mal byť zrozumiteľný a otvorený pre
celú akademickú obec,
 viaceré navrhnuté ukazovatele kvality - ich formulácia, spôsob merania, vyhodnocovania a dopad
na činnosť fakulty,
 nástroj samohodnotenia fakulty a prísne nastavenie niektorých kritérií vo vzťahu k
samohodnoteniu iných fakúlt a k akceptácii takýchto výsledkov akreditačnou komisiou.
Okrem toho p. Adamko upozornil na fakt, že sa príliš často schvaľujú dokumenty, ktoré sa po ukončení
zasadnutia ešte do finálnej podoby upravujú a chýba kontrola senátu.

Záverom z diskusie je, že dokument je otvorený na zmeny a môžu byť kedykoľvek na zasadnutiach
senátu podané návrhy na jeho zmenu.
Predpis bol napokon schválený v súčasnej podobe počtom hlasov 18 za a 1 sa zdržal hlasovania.
3. Rôzne
 Pán predseda senátu uviedol, že podľa výsledkov volieb do zamestnaneckej časti Akademického
senátu FRI nahradí novoschváleného prodekana, p. Mártona, p. Nedeljaková z Detašovaného
pracoviska v Prievidzi.
 Pán dekan uviedol diskusiu o návrhu habilitačných a inauguračných kritérií a kritérií na funkčné
miesta. V diskusii sa rozoberali viaceré kritériá. Najviac sa diskutovalo o kritériu C.2.1 v kritériách
pre odbor Manažment - p. Kucharčíková a p. Blašková navrhli jeho odstránenie alebo aspoň
zmiernenie na rovnakú úroveň, ako je to v odbore Aplikovaná informatika v subkritériu C.2.1: Z toho
výstupy v kategórii A alebo B (*1) 7 (habilitácie); 14 (inaugurácie).
 Pán Žarnay otvoril problematiku hodnotenia predmetov študentami v elektronickom systéme
vzdelávania, keď zistil, že študenti prvého ročníka o takejto možnosti nevedia a nepovažujú ju za
dostatočne anonymnú. V búrlivej diskusii prevládalo konštatovanie, že celý systém hodnotenia
výučby študentami je na dlhú diskusiu a že je to často diskutovaná téma aj na zasadnutiach senátu.
Členovia študentskej časti sa predbežne dohodli s p. dekanom na diskusii na túto tému.
 Pán Dubovec pozval prítomných na podujatie FriFest, ktoré bude 13. mája 2014 na terase pred
budovou fakulty.
 Pán Bachratý znovu otvoril otázku obsahu troch štatútov schválených na minulom zasadnutí, ktorého
sa nemohol zúčastniť a uviedol viaceré pripomienky. Pán Matiaško reagoval, že viaceré pripomienky
zo zasadnutia ešte budú zapracované. Pán Zábovský konštatoval, že ide o dokumenty, ktoré treba
zosúladiť na fakultnej i univerzitnej úrovni.
V Žiline 17. 4. 2014

Zapísal: M. Žarnay
Schválil: K. Grondžák

