Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FRI ŽU
zo dňa 27. 3. 2013
Prítomní členovia: Adamko, Cibuľa, Dubovec, Ďurec, Gábor, Gábrišová, Grondžák, Chovancová,
Kovalík, Kucharčíková, Lehota, Márton, Palúch, Ševčík, Žarnay
Neprítomní členovia: Bachratý, Blašková, Getler, Juríček, Krupka, Šajna
Hostia: Kršák, Matiaško, Rešetková, Stankovianska, Zábovský
Program rokovania:
1. Schválenie dokumentu „Výročná správa za rok 2012“
2. Schválenie dokumentu „Rozpočet fakulty na rok 2013“
3. Diskusia o verejnom obstarávaní na ŽU
4. Rôzne
Program bol jednohlasne schválený (15-0-0).
Pán dekan privítal novú tajomníčku na fakulte, Ing. Martu Rešetkovú, PhD.
1. Schválenie dokumentu „Výročná správa za rok 2012“
Pán dekan predstavil výročnú správu. V diskusii odzneli pripomienky na vylepšenie materiálu (Márton,
Palúch, Adamko, Žarnay).
Pán Adamko otvoril otázku k jednému rozvojovému zámeru – o úprave organizačnej štruktúry fakulty.
Pán dekan Matiaško a p. prodekan Zábovský v odpovedi naznačili záujem o diskusiu v akademickej obci
o prípadnej reorganizácii organizačnej štruktúry v záujme zvýšenia efektívnosti fungovania fakulty.
Dokument „Výročná správa za rok 2012“ bol jednohlasne schválený.
2. Schválenie dokumentu „Rozpočet fakulty na rok 2013“
Pán dekan predstavil rozpočet FRI a pozadie jeho vytvorenia.
V diskusii zaznelo niekoľko pripomienok (Adamko), diskusia o prostriedkoch FRI na propagáciu
(Cibuľa, Dubovec, Gábor, Zábovský, Adamko, Kovalík. Lehota).
Dokument „Rozpočet fakulty na rok 2013“ bol jednohlasne prijatý.
3. Diskusia o verejnom obstarávaní na ŽU
Pán predseda AS sa na základe podnetov z akademickej obce opýtal vedenia fakulty na proces riešenia
problémov v súčasnom procese verejného obstarávania. Pán dekan odpovedal, že už informoval o
nekvalite tohto procesu aj písomne. Aj senátor za FRI, p. Mičic, vyvinul aktivitu v tomto smere na
zasadnutí Akademického senátu ŽU, ako aj požiadal o prijatie priamo u p. rektorky. Pán Zábovský
upozornil na novelizáciu príslušného zákona, ktorá začne platiť 1. júla 2013, a očakávanie, že jej
aplikácia prinesie zlepšenie procesu verejného obstarávania.
Pán dekan vyzýva členov akademickej obce, aby ho aj naďalej upozorňovali na konkrétne príklady
nezrovnalostí v procese, ktoré môžu ďalej pomôcť k zlepšeniu.
4. Rôzne
• Pán predseda AS tlmočil sťažnosť neprítomného pána senátora Juríčka na spôsob určovania termínu
zasadnutia AS FRI prostredníctvom hlasovania v systéme Doodle. V diskusii (Kovalík, Dubovec,
Palúch) zaznela podpora súčasnému spôsobu určovania termínov zasadnutí a nesúhlas s blokovaním
času v rozvrhu členov AS pre potreby zasadnutí. Pán predseda AS vyzval členov na podávanie
návrhov na zmenu, ak nejaké majú.
• Pán predseda AS tlmočil žiadosť neprítomnej pani senátorky Blaškovej o zriadenie služby
kopírovania pre študentov v priestore FRI. Pán dekan podporil túto aktivitu a vedenie fakulty to
zariadi.
• Pán Palúch sa opýtal na podrobnosti zámeru o novej aule FRI pre 400 poslucháčov. Pán dekan
naznačil predbežnú predstavu rekonštrukcie tejto časti budovy.
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Pán Márton sa opýtal na dôvody výmeny pozemkov vo vlastníctve ŽU, ktoré sa prerokovali na
zasadnutí AS ŽU. Pán dekan informoval, že šlo prevažne o technické dôvody.
Pán Kovalík adresoval otázku o zmene termínu prihlasovania sa na prijímacie skúšky na FRI v tomto
roku na pani prodekanku Stankoviansku, ktorá odpovedala, že bol presun schválený a termín bude
určený medzi 12.-15.4.
Pán Márton vyslovil postreh, že v živote ŽU i v komunikácii k verejnosti nie je vidieť fakt, že škola
oslavuje tohto roku 60. výročie od vzniku, a opýtal sa, ako sa chystá oslava výročia. Pán dekan
reagoval informáciami, že hlavná časť oslavy bude v termíne okolo 20. septembra a nejaké podujatia
budú aj v máji. Pán Cibuľa za tým poskytol pohľad médií, pre ktoré výročie univerzity nie je
zaujímavé, a informácie o priebehu vytvorenia pracovného miesta koordinátora pre vzťahy s
verejnosťou (PR) na Rektoráte ŽU pre propagáciu výročia. Miesto nie je doteraz obsadené.
Pán Ďurec poukázal na malé možnosti nájdenia uplatnenia v odbore pre absolventov študijného
programu Manažment. Opýtal sa, či sú známe konkrétne údaje. Pani Kucharčíková mu navrhla, aby sa
s otázkami obrátil na garantov príslušných študijných programov. Pán dekan na to reagoval, že
konkrétne údaje na fakulte nepoznáme a tiež by sme ich chceli vedieť.
Pán Ďurec požiadal o vytvorenie predmetu na nácvik praktických zručností (napr. príprava na
výberový rozhovor do zamestnania), ktoré mu v doterajšom priebehu štúdia v štud. programe
Manažment chýbali. Pán dekan mu odporučil stretnúť sa s garantmi príslušných štud. programov a s
vyučujúcimi predmetov, ktoré majú k tomu najbližšie. Na to reagoval p. Žarnay, že konkrétne
nadhodená tému výberového rozhovoru by mala byť podľa garanta štud. programu Manažment, prof.
Hittmára, pokrytá v jednom z predmetov p. doc. Blaškovej.
Pán Žarnay sa vrátil k téme propagácie výučby na FRI u verejnosti a opýtal sa na názory prítomných
na webové portály, kde študenti hodnotia učiteľov (univalue.sk, pindex.sk). Podľa neho by účasť
fakulty v týchto rozbiehajúcich sa projektoch s celoslovenskou pôsobnosťou mohla fakultnej
propagácii prospieť. Z diskusie vyplynulo, že treba dodať viac informácií o ich fungovaní, lebo záleží
na forme, ako tam hodnotenie prebieha.
V závere ešte p. dekan informoval o príprave akreditačných spisov, o zavedení kreditov pre štátnicové
predmety a o doplnení materiálu o systéme hodnotenia kvality vzdelávania, ktorý sa pripravuje na
úrovni ŽU a bude poskytnutý AS FRI na diskusiu.

V Žiline 27. 3. 2013

Zapísal: M. Žarnay
Schválil: K. Grondžák

