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ZÁPIS 

zo 14. zasadnutia akademického senátu AS FEIT UNIZA, konaného dňa 29. 04. 2019 

 

Účasť:    podľa  prezenčnej listiny  - 13  prítomných senátorov, 3 neprítomní, 5 hostí. 

 

Program:   

1. Správa o hospodárení FEIT za rok 2018. 

2. Kritériá hodnotenia PR aktivít na FEIT. 

3. Návrh rozpisu dotácií FEIT na rok 2019.  

4. Schvaľovanie nového bakalárskeho študijného programu: Informačné a komunikačné 
technológie. 

5. Rôzne. 

 

Na úvod predseda AS FEIT UNIZA prof. PUDIŠ otvoril zasadnutie senátu, privítal vedenie FEIT UNIZA, 
senátorov a ostatných hostí. Dekan fakulty požiadal o zmenu rokovacieho programu takto: 

Program:   

1. Správa o hospodárení FEIT za rok 2018. 

2. Schvaľovanie nového bakalárskeho študijného programu: Informačné a komunikačné 
technológie. 

3. Kritériá hodnotenia PR aktivít na FEIT. 

4. Návrh rozpisu dotácií FEIT na rok 2019.  

5. Rôzne. 

 

Predseda AS FEIT požiadal prítomných senátorov o hlasovanie za zmenený program rokovania.  

 

1. Dekan fakulty prof. Špánik predniesol správu o hospodárení FEIT za rok 2018. Detailnejšie správu 
predstavila tajomníčka fakulty Ing. Jurošková. Informovala o príjmoch, výdavkoch, PČ, potreby 
vytvárania rezervného fondu a marketingu. Prof. Špánik zdôraznil, že rezervný fond fakulty je 
v porovnaní s fondami ostatných fakúlt poddimenzovaný.   
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 V diskusii vystúpili: 

prof. Bury: informoval, že KF nemá vymenené podlahy. prof. Hudec informoval o cene opráv 
podláh na KMIKT  a cene za opravu prostredníctvom prevádzkového oddelenia rektorátu. 

doc. Káčik: Informoval sa na výšku odmien za riadenie a osobné ohodnotenia na úrovni cca. 
50 000 EUR a o odobratí osobných príplatkov. Na otázky reagoval prof. Špánik. 

 

Uznesenie 2019/14/01: AS FEIT UNIZA jednohlasne prijal Správu o hospodárení FEIT za rok 2018. 

 

2. Dekan Fakulty Elektrotechniky a Informačných Technológií (FEIT) UNIZA prof. Ing. Pavol Špánik, 
PhD. predniesol návrh nového bakalárskeho študijného programu: Informačné a komunikačné 
technológie. Detailnejšie nový študijný program predstavil ako doc. Ing. Peter Počta, PhD., dôvody 
a zhody s existujúcimi študijnými programami Telekomunikácie a Digitálne technológie.   

 

 V diskusii vystúpili: 

V širšej diskusii vystúpili prof. Špánik, prof. Rástočný, prof. Hudec, doc. Počta a prof. Brída. 

 

 Uznesenie 2019/14/02: Akademický senát FEIT UNIZA jednohlasne schválil návrh nového 
bakalárskeho študijného programu: Informačné a komunikačné technológie.  

 

3. Prodekan prof. Brída predniesol návrh Kritérií hodnotenia PR aktivít na FEIT. Uviedol dôvody 
a spôsob kreovania jednotlivých častí.  

 

 V diskusii vystúpili: 

Ing. Gála: požiadal o vysvetlenie pojmu „veľká vzdialenosť“. Na otázku odpovedal prof. Brída. 

prof. Bury: Navrhol špecifikovať jednotlivé PR akcie. prof. Pudiš navrhol zjednodušenie celého 
procesu. Na otázku reagoval prof. Špánik a prof. Brída. 

prof. Rástočný: Vyžadujú tieto kritériá schvaľovanie AS FEIT UNIZA? Na otázku odpovedal prof. 
Pudiš. 

prof. Gutten: Navrhol výpočet financií pridelených na základe PR aktivít na 5% len 
z pedagogických výkonov oproti aktuálnemu počítaniu z celkovej čiastky. Na otázku odpovedal 
prof. Špánik. 
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Uznesenie 2019/14/03: AS FEIT UNIZA zobral na vedomie predložené kritériá hodnotenia PR 
aktivít na FEIT a odporučil predložiť po prerokovaní s VK do AS FEIT UNZIA doplnené kritériá 
hodnotenia PR aktivít. Akademický senát FEIT UNIZA jednohlasne schválil navrhované uznesenie.  

 

4. Dekan prof. Špánik predniesol Návrh rozpisu dotácií FEIT na rok 2019 a detailnejšie vysvetlil 
významné zmeny delenia rozpočtu na univerzitnej úrovni. Delenie dotačných prostriedkov na 
fakultnej úrovni prezentovala tajomníčka fakulty Ing. Jurošková. Informovala o systémových 
opatreniach, alokáciách na pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť, valorizácie platov, 
financovanie doktorandov, investičné náklady fakulty a pod. 

 

 Stanovisko finančnej komisie AS FEIT UNIZA: 

prof. Altus: Komisia sa zhodla na korektnom delení rozpočtu podľa kritérií. 

 

 V diskusii vystúpili: 

prof. Gutten: Poďakoval sa za dofinancovanie katedier s nižším výkonom. 

prof. Špánik: Informoval o novom trende započítavania citácií do kritérií delenia rozpočtu. 

 

 Uznesenie 2019/14/04: AS FEIT UNIZA jednohlasne prijal Návrh rozpisu dotácií FEIT na rok 2019. 

 

5. Rôzne 

prof. Hudec – informoval o stále neuzavretom systéme hodnotenia pracovníkov na portáli 
vzdelávanie.uniza.sk.  

 

Na záver predseda AS FEIT 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 FEIT UNIZA predseda AS FEIT UNIZA 


