Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI ŽU
zo dňa 26. 4. 2016
Prítomní členovia: Adamko, Bachratý, Boteková, Dubovec, Gábrišová, Holubčík, Chochlík,
Chovancová, Koháni, Milanová, Pančíková, Palúch, Ružbarský, Tinka, Tumová, Vajsová, Varga
Neprítomní členovia: Blašková, Purašová, Ševčík, Tršková
Hostia: Kršák, Lendel, Márton
Program rokovania:
1. Prerokovanie materiálu „Výročná správa o činnosti za rok 2015“.
2. Prerokovanie materiálu „Správa o hospodárení za rok 2015“.
3. Prerokovanie materiálu „Návrh rozpočtu fakulty na rok 2016“.
4. 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: 17; proti: 0; zdržal sa: 0.
1. Prerokovanie materiálu „Výročná správa o činnosti za rok 2015“.
Materiál predložil p. dekan Kršák. V pôvodnom dokumente boli na podnet členov AS opravené formálne
chyby. Materiál otvoril tému zvyšovania počtu prijímaných študentov na štúdium na našej fakulte na úkor
ich kvalitatívnej úrovne a tiež na úkor kvality vyučovania. To sa týka hlavne vyučovania v prvom ročníku
bakalárskeho štúdia, kedy vznikajú problémy s výučbou v preplnených učebniach a nedostatočnou
kapacitou vyučujúcich.
Po ukončení diskusie dal predseda AS hlasovať, že AS súhlasí s dokumentom, vrátane zmien vykonaných
počas diskusie. Prítomní členovia AS hlasovali aklamačne.
Výsledky hlasovania: za: 16; proti: 0; zdržal sa: 0 (neprítomný p. Ružbarský).
Uznesenie č. 23: AS FRI ŽU schválil materiál: „Výročná správa o činnosti za rok 2015“ na svojom
zasadnutí dňa 26. apríla 2016.
2. Prerokovanie materiálu „Správa o hospodárení za rok 2015“.
Materiál, ktorý spracovala tajomníčka fakulty p. Rešetková (neprítomná z osobných dôvodov), predložil
p. dekan Kršák. Niektoré pripomienky k materiálu vyžadovali bližšie vysvetlenie alebo jednoznačné
označenie položiek v čerpaní finančných prostriedkov. P. dekan ako predkladateľ stiahol materiál
z rokovania senátu a bude predložený na ďalšom zasadnutí AS s účasťou p. tajomníčky, ktorá
pripomienky fundovane vysvetlí.
3. Prerokovanie materiálu „Návrh rozpočtu fakulty na rok 2016“.
Materiál predložil p. dekan Kršák, pričom poukázal na navýšenie výdavkov na odmeny za publikačnú
činnosť a fakultné výskumné granty. Je to snaha o zvýšenie motivácie k výskumnej činnosti,
k publikovaniu jej výsledkov a k podávaniu projektov a grantov.
V následnej rozprave k návrhu rozpočtu p. Bachratý požiadal o zverejnenie algoritmu prideľovania
financií z Fakultného výskumného grantu doktorandom na ich publikačnú činnosť. P. prodekan Márton
požiadavku akceptoval.
P. Palúch požiadal o zdôvodnenie zníženia dotácií na výskumnú činnosť fakulty. P. dekan vysvetlil, že
objem dotácií sa prepočítava vzhľadom na výsledky každej fakulty 2 roky spätne. Takže pridelené dotácie
na rok 2016 vychádzali z vyhodnotenia výskumu za roky 2013/2014.
Ďalej p. Palúch dal podnet na prehodnotenie objemu prideľovaných finančných prostriedkov na
jednotlivých zamestnancov a navrhovanú rovnakú sumu 400 Eur na každú osobu rozdeľovať podľa
výkonov. P. dekan a ďalší členovia AS vyjadrili nesúhlas. Daná suma je určená paušálne a má finančne

zabezpečovať činnosť katedry počas daného roka (ide o položku „tovary a služby“ a jej celková suma na
katedru je úmerná počtu jej členov).
P. dekan sa vyslovil, že vedenie fakulty zvažuje možnosť motivácie pracovníkov a to nie len zvýšením
odmien za publikačnú činnosť, ale aj za celkový výkon. Ten je kvantifikovaný v tabuľke: „Prehľad
činností a výstupov pedagogických zamestnancov ŽU“ za uplynulý kalendárny rok. V tejto súvislosti P.
Adamko a p. Chochlík požiadali, aby sa opäť otvorila diskusia na pripomienkovanie danej tabuľky. P.
Adamko ako predseda senátu prehodnotí možnosť, zaradiť túto tému ako samostatný bod zasadnutia AS.
Po ukončení diskusie dal predseda AS hlasovať o predloženom návrhu. Prítomní členovia AS hlasovali
aklamačne.
Výsledky hlasovania: za: 16; proti: 0; zdržal sa: 0 (neprítomný p. Ružbarský).
Uznesenie č. 24: AS FRI UNIZA schválil materiál: „Návrh rozpočtu fakulty na rok 2016“ na
svojom zasadnutí dňa 26. apríla 2016.
4. Rôzne:
P. Palúch požiadal, aby doktorandi našej fakulty mohli viesť a oponovať diplomové práce študentov.
P. prodekan Márton upozornil, že podľa Študijného poriadku doktorandského štúdia sa do pedagogickej
činnosti doktoranda denného doktorandského štúdia započítava aj vedenie záverečných prác 1. alebo
2. stupňa vysokoškolského štúdia v príslušnom študijnom programe. Problémom je len, že informačný
systém „Záverečné práce“ nepovoľuje možnosť pridelenia doktoranda na oponovanie diplomových prác.
P. Vajsová ako správca tohto systému, opraví danú voľbu.
P. Bachratého zaujímal dôvod predkladania autoreferátu dizertačnej práce v anglickom jazyku a tiež
nutnosť jeho odovzdania spolu s vytlačenou dizertačnou prácou. P. prodekan Márton upozornil, že podľa
Študijného poriadku doktorandského štúdia, doktorand je pred obhajobou dizertačnej práce povinný
odovzdať na oddelenie pre doktorandské štúdium a kariérny rast autoreferát v svetovom jazyku
v elektronickej forme vo formáte PDF na pamäťovom médiu. Tiež vysvetlil, že autoreferáty sa posielajú
na medzinárodné súťaže, kde je nutný jeho anglický preklad. Poukázal aj na pôvodný zámer
s autoreferátmi vo svetovom jazyku, a to ich vydanie v časopise FIT, čo sa nerealizuje.

V Žiline 26. 4. 2016

Zapísal: L. Gábrišová
Schválil: N. Adamko

