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ZÁPIS 

zo 4. zasadnutia akademického senátu FEIT UNIZA vo funkčnom období 2019-2023           

29. 04. 2020 

 

Účasť:    podľa  prezenčnej listiny - 19  prítomných senátorov, 2 neprítomní, 3 hostia.  

 

Program:   

1. Voľba dekana Fakulty elektrotechniky a informačných technológií na funkčné obdobie 
2020-2024. 
 

Predseda AS FEIT UNIZA prof. PUDIŠ otvoril 4. zasadnutie senátu FEIT UNIZA, privítal 
senátorov, vedenie fakulty a ostatných hostí. Vzhľadom na karanténne opatrenia v súvislosti 
s COVID-19, sa zasadnutie AS FEIT koná na základe výnimky z Príkazu rektora č.6 udelenej dňa 
24. 4. 2020. Predseda AS FEIT UNIZA požiadal prítomných senátorov o hlasovanie za program 
rokovania. Program rokovania bol jednohlasne prijatý. 

 

1. Predseda AS FEIT UNIZA prof. Ing. Dušan PUDIŠ, PhD. požiadal predsedu návrhovej komisie 
pre voľbu dekana FEIT UNIZA prof. Ing. Karola RÁSTOČNÉHO, PhD. o informovaní o činnosti 
návrhovej komisie. Prof. RÁSTOČNÝ informoval o činnosti návrhovej komisie od momentu jej 
vzniku (schválením AS FEIT UNIZA dňa 2.3.2020) až do ukončenia jej pôsobenia (verejným 
predstavením kandidáta dňa 27.4.2020). Vzhľadom na súčasnú situáciu a dodržanie 
predpísaných hygienických opatrení bola návrhová komisia nútená komunikovať elektronicky, 
pričom všetky rozhodnutia prijímala hlasovaním per rollam. Návrhová komisia prijala tri 
návrhy na kandidáta na dekana FEIT UNIZA. Vo všetkých troch prípadoch bol navrhnutý za 
kandidáta prof. Ing. Pavla ŠPÁNIK, PhD., ktorý súhlasil so zaradením na kandidátsku listinu. 
Kandidátska listina aj s charakteristikou kandidáta bola zverejnená dňa 7. 4. 2020. Predseda AS 
FEIT UNIZA vyzval kandidáta prof. Ing. Pavla ŠPÁNIKA, PhD. o krátke predstavenie svojej osoby 
a zámer rozvoja fakulty.  

V diskusii vystúpili: 

doc. Pirník: Táto situácia sa možno v budúcnosti zopakuje. Aká je Vaša predstava ohľadom 

nastavenia výstupov katedier.  

Odpoveď: Kandidát hovoril o spôsobe zabezpečenia finančných požiadaviek katedier 

prostredníctvom konsenzuálneho rozpočtu.  
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prof. Janoušek: Ak by si p. kandidát mal vybrať na nasledujúce obdobie jedno slovo/frázu, aké 

by to bolo?  

Odpoveď: Spolu to dokážeme. Tiež hovoril o rozvoji fakulty a zlepšenia kvalifikačnej 

štruktúry zamestnancov, kvality publikačných výstupov doktorandov a pod. 

prof. Janoušek: Systém katedier na fakulte je skôr konkurenčný nie kooperatívny. Aká je Vaša 

predstava ohľadom tohto stavu?  

Odpoveď: Áno, je to dedičstvo z minulosti. Spolupráca medzi pracoviskami je zásadná, čo 

ukázala spolupráca nielen medzi katedrami ale aj fakultami pri príprave DSV projektov. 

 

Predseda AS FEIT UNIZA prof. Ing. Dušan PUDIŠ, PhD. ukončil diskusiu a požiadal volebnú 

komisiu o informovaní členov AS FEIT UNIZA o samotnom spôsobe hlasovania 

a dodržiavania hygienických zásad. 

  

Výsledky hlasovania na dekana FEIT UNIZA v 1. kole: 

 ZA NEPLATNÝ 

prof. Ing. Pavol ŠPÁNIK, PhD. 18 1 

 

Uznesenie 2020/04/01: AS FEIT UNIZA tajným hlasovaním zvolil prof. Ing. Pavla ŠPÁNIKA, 
PhD. za dekana EF UNIZA na funkčné obdobie 2020-2024. 

 

Predseda AS FEIT UNIZA požiadal zvoleného kandidáta na dekana na obdobie 2020-2024 prof. 
Ing. Pavla ŠPÁNIKA, PhD. o krátky záverečný príhovor. Na záver predseda AS FEIT UNIZA 
poďakoval návrhovej a volebnej komisii za prácu, zúčastneným senátorom za účasť a ukončil 
zasadnutie.  

 

 

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