Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI ŽU
zo dňa 10. 12. 2012
Prítomní členovia: Adamko, Bachratý, Blašková, Dubovec, Gábor, Getler, Grondžák, Chovancová,
Juríček, Kovalík, Krupka, Kucharčíková, Lehota, Márton, Šajna, Ševčík
Neprítomní členovia: Cibuľa, Ďurec, Gábrišová, Palúch, Žarnay
Hostia: Holková, Kršák, Matiaško, Stankovianska, Zábovský
Po privítaní prítomných predseda AS FRI p. Grondžák informoval o programe rokovania. Po
pripomienke p. Bachratého bol pôvodný program doplnený o informáciu o priebehu doplňujúcich volieb
do AS. Prítomní senátori schválili nasledovný program rokovania (Hlasovanie: 16 za /0 proti / 0 zdržal
sa):
1.
2.
3.
4.

Informácia o výsledku doplňujúcich volieb do AS a o doplnení senátu o nových členov.
Schválenie dokumentu "Študijný poriadok doktorandského štúdia FRI ŽU"
Schválenie materiálu "Informácie o možnostiach štúdia na akademický rok 2013" ("žltá knižka")
Rôzne

Ad 1. Predseda AS FRI p. Grondžak informoval senát, že bývalý člen senátu p. Kršák sa stal prodekanom
FRI. Keďže táto funkcia nie je zlučiteľná s členstvom v senáte, bol na jeho miesto v súlade s pravidlami
volieb do AS FRI kooptovaný nový člen senátu Ing. Miroslav Gábor, PhD., člen KST FRI ŽU. Dvom
členom študentskej časti AS FRI zaniklo členstvo. Na ich miesto v senáte boli zorganizované voľby, na
základe ktorých sa novými členmi senáty stávajú študenti Lukáš Lehota a Oľga Chovancová. Dokumenty
o priebehu volieb sú prílohou toho zápisu z rokovania AS.
Ad 2. Prodekan p. Kršák zdôvodnil návrh na schválenie Študijného poriadku doktorandského štúdia FRI
ŽU. V diskusii k tomuto bodu p. Bachratý navrhol odstrániť z dokumentu odkazy na konkrétne wwwstránky a nahradiť ich všeobecným textom. Po zapracovaní tejto zmeny dal predseda hlasovať za návrh.
Návrh bol v hlasovaní prijatý (hlasovanie 15 / 0 / 0)
P. Bachratý upozornil, že Študijný poriadok FRI ŽU, ktorý tvorí súčasť „žltej knižky“, by mal byť
schválený ako samostatný dokument. Po krátkej diskusii bol do programu rokovania doplnený ďalší bod “
Schválenie novonavrhovaných výberových predmetov“ (hlasovanie 16/0/0)
2a. Prerokovanie novonavrhovaných výberových predmetov.
Materiály k prerokovanému bodu zdôvodnila prodekanka p. Stankovianska. Do študijných programov
boli zaradené 4 nové výberové predmety – dva v bakalárskom a dva v inžinierskom štúdiu. Po ukončení
diskusie boli novonavrhnuté predmety odporučené na rokovanie vedeckej rady Fakulty riadenia a
informatiky ŽU v Žiline. (hlasovanie 15 / 0 / 1).
Ad 3. V diskusii k schvaľovaniu „Informácií o možnosti štúdia na FRI na a.r. 2013“ upozornil p.
Grondžák na potrebu aktualizovať zoznam členov senátu. P. Gábor upozornil na chybný nadpis na strane
145 dokumentu. P. Bachratý navrhol, aby bol v tomto dokumente uvedený dátum jeho platnosti –
v diskusii sa členovia zhodli na názore, že to nie je nutné, lebo elektronická verzia tohto dokumentu,
prístupná na stránkach FRI bude priebežne aktualizovaná. Predložený dokument bol následne v hlasovaní
schválený (hlasovanie 16 / 0 / 0).
Ad 4. Rôzne
-

p. Kucharčíková informovala o rokovaniach RVŠ:
o RVŠ prerokovávala metodiku rozdeľovania dotácií na VŠ a navrhla zvýšiť o 20% prostriedky
na výskum v rozdeľované grantovými agentúrami VEGA a KEGA
o RVŠ navrhla, aby prostriedky pre zabezpečenie sociálnych potrieb na VŠ boli spravované
z MPSVR a nie z MŠ

ďalej boli na RVŠ prerokovávané návrhy, ktoré by smerovali k zmene váh pri hodnotení
publikačnej činnosti, aby sa odstránil súčasný stav, ktorý niektoré odbory zvýhodňuje, iné
naopak znevýhodňuje
o predseda Akreditačnej komisie MŠ Ľ. Fišer informoval o príprave nových kritérií pre
akreditáciu VŠ.
P. Juríček informoval o nevýhodnosti súčasného spôsobu verejného obstarávania elektronického
materiálu
o dekan FRI konštatoval, že bol upozornený viacerými pracovníkmi FRI na túto skutočnosť
a informoval o nej i rektorku ŽU.
o P. Bachratý upozornil, že formulácia zmlúv o verejnom obstarávaní dáva dodávateľom pocit
exkluzivity, čo je nežiaduce a vedie to k nehospodárnosti pri nakladaní s prostriedkami
o Akademický senát FRI požiadal členov AS ŽU, aby problematiku verejného obstarávania
otvorili aj na rokovaní AS ŽU a aby boli prípadne zrušené zmluvy, ktoré sú nevýhodné a vedú
k plytvaniu verejnými prostriedkami.
o dekan FRI vyzval prítomných, aby poskytli podklady, svedčiace o nevýhodnosti zmlúv
o

-

Na záver predseda AS FRI p. Grondžak ukončil rokovanie, poďakoval prítomným za prácu počas roka
2012 a zaželal im všetko najlepšie v roku 2013.
V Žiline 14. 12. 2012

Zapísal: Š. Kovalík
Schválil: K. Grondžák

