
 

ZÁPIS 
z 10. zasadnutia akademického senátu EF UNIZA, konaného dňa 09. 04. 2018 

 

Účasť:    podľa  prezenčnej listiny  - 15  prítomných senátorov, 3 neprítomní, 5 hostí. 

 

Program:   

1. Schvaľovanie Návrhu hodnotenia vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti katedier pre 

rozdeľovanie dotačných prostriedkov. 

2. Rôzne. 

 

Na úvod predseda AS EF UNIZA prof. PUDIŠ otvoril zasadnutie senátu, privítal vedenie EF 

UNIZA, senátorov a ostatných hostí a požiadal prítomných senátorov o hlasovanie za predložený 

rokovací program. 

 AS EF UNIZA jednomyseľne prijal program rokovania. 

 

1. Dekan Elektrotechnickej fakulty UNIZA prof. Ing. Pavol ŠPÁNIK, PhD. predniesol návrh 

hodnotenia vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti katedier pre rozdeľovanie dotačných 

prostriedkov. Rovnako uviedol dôvody pre zavedenie nových kritérií a to hlavne v súvislosti 

s pravidlami prideľovania finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR, potrebám akreditácie 

a zvyšovania podielu kvality VaV činnosti fakulty. Prodekan doc. Ing. Peter BRACINÍK, PhD. 

doplnil p. dekana o zavedení tzv. normokrúžkov pre počítanie pedagogických výkonov. 

 

 V diskusii vystúpili: 

prof. BURY – diskutoval o kvalite publikačných výstupov, citácií vlastných kolegov, zvýšenie 

hodnotenia projektov len 3x v porovnaní s pôvodným návrhom 10x. Navrhol znížiť koeficienty 

citácií pre SCI, WOS a SCOPUS.  

Na otázky reagoval p. dekan. Diskutoval ohľadom kvality jednotlivých databáz, potreby 

ponechania citácií vlastného pracoviska, dôležitosť CC publikácií vs. publikácií v SCOPUSe 

a pod. 

Ďalej reagovali prodekan doc. HOCKICKO - diskutoval ohľadom započítavania 

a indexovania citačných ohlasov v knižnici, prodekan doc. BRACINÍK – obhajoval 

zavedenie koeficientu 300 pri započítavaní projektov, prodekan prof. BRÍDA – zdôvodňoval 

význam výšky koeficientov vedenia BP a DP a prof. HUDEC – ohodnotil citácie a upozornil 

na nevhodnosť citácií vlastného pracoviska.  

 doc. KÁČIK – diskutoval o konkurenčnom prostredí na fakulte a či tieto nové kritériá podporujú 

spoluprácu medzi katedrami. Tiež sa pýtal ako sú naviazané celofakultné potreby na rozpočet.  

Na otázku reagovali p. dekan prof. ŠPÁNIK, prof. ALTUS, p. prodekan doc. BRACINÍK 

a tajomníčka Ing. JUROŠKOVÁ.   



 

Ing. LADÁNYI – diskutoval ohľadom výšky vložného na konferenciu ELEKTRO 2018 a s tým 

súvisiaci počet článkov, ktoré môžu byť započítané v budúcich rozpočtoch. Informoval sa aj na 

spôsob financovania katedry ak ich výkony nepokryjú požiadavky. 

 Na otázku reagoval p. dekan prof. ŠPÁNIK. 

prof. RÁSTOČNÝ – sa informoval, či podľa predloženého návrhu sa aj pre prípravu nového 

rozpočtu budú započítavať znova výkony za roky 2015, 2016?  

 Na otázku reagoval p. dekan prof. ŠPÁNIK. 

   

Predseda dal hlasovať o pozmeňovacom návrhu prof. BURYHO o zmene bodového ohodnotenia 

citácií na 20 (SCI), 10 (WOS) a 5 (SCOPUS). 

 

Výsledky hlasovania: 

 ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Zmena bodového hodnotenia citácií 20-10-5 2 5 8 

 

Pozmeňujúci návrh nebol prijatý. Následne dal predseda AS EF UNIZA hlasovať o predloženom 

pôvodnom návrhu hodnotenia vedecko-výskumných a pedagogických výkonov. 

 

 Uznesenie 2018/10/01: AS EF UNIZA väčšinou hlasov prijal návrh hodnotenia vedecko-

výskumnej a pedagogickej činnosti katedier pre rozdeľovanie dotačných prostriedkov 

v pôvodnom znení predložený p. dekanom prof. Ing. Pavlom ŠPÁNIKOM, PhD.. 

 

2. V bode rôzne 

Ing. Libor LADÁNYI, PhD. informoval o pripravovanom návrhu vytvorenia 1 miesta výskumného 

zamestnanca na IAS v Liptovskom Mikuláši.  

prof. ŠPÁNIK informoval o pripravovanom návrhu rušenia voľných pracovných pozícií na fakulte. 

 

Na záver predseda AS EF UNIZA poďakoval zúčastneným senátorom za účasť a ukončil 

zasadnutie.  

 

  

         

 prof. Ing. Róbert Hudec, PhD. v.r.  prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. v.r. 

 tajomník AS EF UNIZA predseda AS EF UNIZA 

 

 

 


