
 

ZÁPIS 
z 12. zasadnutia akademického senátu EF UNIZA, konaného dňa 18. 10. 2018 

 

Účasť:    podľa  prezenčnej listiny  - 15  prítomných senátorov, 1 neprítomný, 4 hostia. 

 

Program:   

1. Schvaľovanie Návrhu kritérií hodnotenia vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti 

katedier pre rozdeľovanie dotačných prostriedkov. 

2. Schvaľovanie Dodatku k štatútu EF a upraveného Štatútu Elektrotechnickej fakulty. 

3. Schvaľovanie rektora Žilinskej univerzity prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD. za člena 

Vedeckej rady EF ŽU. 

4. Schvaľovanie organizačnej štruktúry Katedry merania a aplikovanej elektrotechniky. 

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. predniesol Návrh 

kritérií hodnotenia vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti katedier pre rozdeľovanie 

dotačných prostriedkov. Uviedol hlavné dôvody úpravy kritérií. Prodekan doc. PaedDr. Peter 

HOCKICKO, PhD. detailnejšie oboznámil senátorov so zmenami.   

 

 V diskusii vystúpili: 

 prof. Altus – Upozornil na vysokú alokáciu finančných prostriedkov pre PR aktivity.  

Na otázku reagoval p. dekan. 

prof. Bury – Navrhol iný spôsob delenia finančných prostriedkov ako je v návrhu 

a pripomienkoval retroaktivitu návrhu na už prebehnuté aktivity. Navrhol pripraviť zoznam 

aktivít ktoré bude možné započítať do PR aktivít fakulty. 

V širšej diskusii  reagovali dekan Špánik, prodekan Brída, tajomníčka. Upresnili dôvody 

zavedenia zmien a motivácie katedier podieľať sa na PR aktivitách fakulty. Dekan navrhol 

aby retroaktíne aktivity boli prerokované na kolégiu dekana. Vdiskusii ďalej sa prof. Spalek 

informoval na spôsob alokácie financií pre PR aktivity a  prof. Hudec uviedol niektoré 

motivácie tohto modelu delenia prostriedkov na PR aktivity. 

 

Uznesenie 2018/12/01A: AS EF UNIZA väčšinou hlasov prijal Návrh kritérií hodnotenia 

vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti katedier pre rozdeľovanie dotačných prostriedkov. 

Uznesenie 2018/12/01B: AS EF UNIZA ukladá väčšinou hlasov vedeniu EF UNIZA pripraviť 

návrh hodnotenia PR aktivít fakulty. 



 

 

2. Predseda AS EF UNIZA prof. Ing. Dušan PUDIŠ, PhD. predniesol návrh Dodatku k štatútu EF a 

upraveného Štatútu Elektrotechnickej fakulty. Návrh na schválenie dodatku č. 1 k Štatútu 

Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „EF UNIZA“) predložil dekan EF 

UNIZA. Predmetom dodatku je zmena názvu Elektrotechnická fakulta na nový názov Fakulta 

elektrotechniky a informačných technológií (skratka: FEIT). V medzinárodnom styku sa bude 

používať anglický názov Faculty of Electrical Engineering and Information Technology. Fakulta 

bude aj po zmene názvu používať akademické insígnie s textom Žilinská univerzita v Žiline, 

Elektrotechnická fakulta. 

Dodatok vychádza z uznesenia Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „AS 

UNIZA“) zo dňa 24.09.2018, ktorým bola schválená zmena názvu fakulty. Účinnosť dodatku č. 1 

a tým aj zmeny názvu fakulty je naviazaná na účinnosť zmeny Štatútu Žilinskej univerzity v Žiline 

(ďalej len „Štatút UNIZA“). Zmena Štatútu UNIZA bude predmetom schvaľovania AS UNIZA dňa 

26.11.2018, pričom nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o registrácii 

zmeny štatútu Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

 

 V diskusii vystúpili: 

- - - 

 Uznesenie 2018/12/02: Akademický senát EF UNIZA väčšinou hlasov  schválil návrh dodatku 

č. 1 k Štatútu EF UNIZA, ktorým sa v jeho texte upravuje názov Elektrotechnická fakulta na 

nový názov Fakulta elektrotechniky a informačných technológií (skratka: FEIT). 

V medzinárodnom styku sa bude používať anglický názov Faculty of Electrical Engineering 

and Information Technology s účinnosťou odo dňa nadobudnutia účinnosti dodatku k Štatútu 

Žilinskej univerzity v Žiline, ktorým sa v jeho texte rovnako zmení názov Elektrotechnickej 

fakulty. 

Akademický senát EF UNIZA zároveň berie na vedomie úplné znenie Štatútu EF UNIZA, 

v ktorom sú zapracované uvedené zmeny a skutočnosť, že dodatok č. 1 bude predmetom 

schvaľovania AS UNIZA. 

 

3. Dekan Elektrotechnickej fakulty UNIZA prof. Ing. Pavol ŠPÁNIK, PhD. predniesol Návrh 

rektora Žilinskej univerzity prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD. za člena Vedeckej rady EF ŽU. 

 

V diskusii vystúpili: 

- - - 

Výsledky tajného hlasovania: 

 ZA ZDRŽAL SA PROTI NEPLATNÝ 

prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD. 12 0 0 1 

 

 Uznesenie 2018/13/03: AS EF UNIZA schválil rektora Žilinskej univerzity v Žiline        

prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD. za člena Vedeckej rady EF ŽU. 



 

 

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

Katedry merania a aplikovanej elektrotechniky. O zmenách informoval vedúci KMAE prof. Ing. 

Miroslav Gutten, PhD. 

 

 Uznesenie 2018/12/04: AS EF UNIZA jednohlasne prijal návrh Organizačnej štruktúry KMAE. 

 

5. V bode rôzne 

prof. ŠPÁNIK, prof. BRÍDA – informoval o aktivitách súvisiacich so zmenou názvu fakulty.  

 

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 

 


