
 

ZÁPIS 
z 11. zasadnutia akademického senátu EF UNIZA, konaného dňa 16. 05. 2018 

 

Účasť:    podľa  prezenčnej listiny  - 16  prítomných senátorov, 2 neprítomní, 4 hostia. 

 

Program:   

1. Správa o hospodárení fakulty za rok 2017. 

2. Návrh rozpisu dotácií na rok 2018.  

3. Úprava organizačného poriadku fakulty a organizačných štruktúr katedier v zmysle 

Smernice č. 158. 

4. Organizačná štruktúra KTEBI a KF. 

5. 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. a tajomníčka               

p. Ing. JUROŠKOVÁ predniesli Správu o hospodárení fakulty za rok 2017.  

 

 V diskusii vystúpili: 

 doc. KÁČIK – Upozornil na formálne nezrovnalosti v správe týkajúce sa zostatkov ktoré 

prechádzajú do ďaľšieho roka. Ako aj nesprávne používanie názvu KTaM namiesto KMIKT.  

Na otázku reagoval p. dekan a p. tajomníčka.  

 

Uznesenie 2018/11/01: AS EF UNIZA väčšinou hlasov prijal Správu o hospodárení fakulty za 

rok 2017. 

 

2. Dekan Elektrotechnickej fakulty UNIZA prof. Ing. Pavol ŠPÁNIK, PhD. a tajomníčka               

p. Ing. JUROŠKOVÁ predniesli Návrh rozpisu dotácií na rok 2018. Uviedol dôvody záporného 

rozpočtu fakulty, návrh personálnej optimalizácie fakulty a opatrenia v oblasti výstupov 

(zvýšenie počtu publikácií na jedného pracovníka) vo vedeckej činnosti, ktoré reflektujú pravidlá 

delenia finančných prostriedkov z MŠ SR. 

 

 V diskusii vystúpili: 

prof. BURY – vyjadril svoj nesúhlas s tvorbou rozpočtu, vysvetlil dôvody nesúhlasu 

a prezentoval analýzu pravidiel a ohľadom na tvorbu rozpočtu. 

 Na výhrady reagovali p. dekan prof. ŠPÁNIK, doc. BRACINÍK a prof. HUDEC.  



 

prof. HUDEC – upozornil na fakt, že významnou mierou do publikačných výstupov prispievajú 

výstupy vytvorené doktorandmi, a preto je potrebné do navrhovaných projektov dávať priamo 

financovaných doktorandov.  

 

Výsledky hlasovania: 

 ZA ZDRŽAL SA PROTI 

Návrh rozpisu dotácií na rok 2018 13 2 1 

 

 Uznesenie 2018/11/02: AS EF UNIZA väčšinou hlasov prijal Návrh rozpisu dotácií na rok 2018. 

 

3. Predseda AS EF UNIZA prof. Ing. Dušan PUDIŠ, PhD. predniesol návrh Úpravy 

organizačného poriadku fakulty a organizačných štruktúr katedier v zmysle Smernice č. 158. 

 

 V diskusii vystúpili: 

prof. ŠPÁNIK – informoval o dôvodoch zrušenia voľných pracovných miest.  

 

 Uznesenie 2018/11/03: AS EF UNIZA sa uzniesol, že v zmysle Smernice č. 158 budú 

s účinnosťou od 1. 6. 2018 upravené organizačné štruktúry fakulty a katedier tak, že sa k tomuto 

dátumu zrušia všetky neobsadené plánované pracovné pozície. 

 

4. Predseda AS EF UNIZA prof. Ing. Dušan PUDIŠ, PhD. predniesol návrh Organizačných 

štruktúr KTEBI a KF. O zmenách za KTEBI informoval Ing. GÁLA a za KF prof. PUDIŠ. 

 

 Uznesenie 2018/11/04: AS EF UNIZA prijal návrh Organizačných štruktúr KTEBI a KF. 

 

5. V bode rôzne 

- - - 

 

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 

 


