ZÁPIS
z 8. zasadnutia akademického senátu EF UNIZA, konaného dňa 12. 04. 2017
Účasť: podľa prezenčnej listiny - 16 prítomných senátorov, 5 neprítomných, 5 hostí.
Program:
1. Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2016.
2. Správa o hospodárení fakulty za rok 2016.
3. Návrh rozpisu dotácií na rok 2017.
4. Smernica o tvorbe fakultného režijného fondu č. 1/2017.
5. Rôzne.
Na úvod predseda AS EF UNIZA prof. PUDIŠ otvoril zasadnutie senátu, privítal vedenie EF
UNIZA, senátorov, novozvolených senátorov do ŠK AS EF 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 Výročnú
správu o činnosti fakulty za rok 2016. Informoval o najdôležitejších udalostiach na fakulte v roku
2016. Detailnejšie správu o fakulte predniesol prodekan doc. Ing. Peter BRÍDA, PhD., kde
prezentoval hlavne získanie zahraničných projektov.
V diskusii vystúpili:
doc. KÁČIK: S pripomienkou, či nie je vhodné uviesť v správe o fakulte najprv nové a potom
staré vedenie fakulty? V rámci prezamestnanosti na škole nie je až taký zlý pomer počtu
zamestnancov ku študentom, ak porovnávame len počet pedagógov na počet študentov. Na
otázky odpovedal p. dekan.
Uznesenie 2017/08/01: AS EF ŽU jednohlasne prijal predloženú Výročnú správu o činnosti EF
za rok 2016.
2. Predseda AS EF UNIZA prof. Ing. Dušan PUDIŠ, PhD. požiadal p. dekana prof. Ing. Pavla
ŠPÁNIKA, PhD. o prednesenie Správy o hospodárení elektrotechnickej fakulty za rok 2016.
Dekan informoval o priemernom finančnom objeme na jedného zamestnanca jednotlivých fakúlt.
Tajomníčka EF Ing. Katarína JUROŠKOVÁ informovala o príjmoch a výdavkoch fakulty.
V diskusii vystúpili:
prof. PUDIŠ: Kto určuje položku valorizácie platov v rozpočte, ktorá prichádza na univerzitu?
Na otázku odpovedala tajomníčka fakulty.
Uznesenie 2017/08/02: AS EF ŽU jednohlasne prijal predloženú Výročnú správu o hospodárení
fakulty za rok 2016.

3. Dekan Elektrotechnickej fakulty UNIZA prof. Ing. Pavol ŠPÁNIK, PhD. predniesol Návrh
rozpisu dotácií na rok 2017. Dekan EF informoval o výške a spôsobe prerozdelenia finančných
prostriedkov a procese tvorby rozpočtu jednotlivých pracovísk univerzity a fakúlt
rozpočtovaných na univerzitu pre rok 2017. Rovnako informoval o delení benefitov jednotlivých
fakúlt zo zahraničných projektov a to hlavne z projektu ERAchair, o sanovaní rozpočtu
VC, UVP a FPEDAS z prostriedkov fakulty. V rámci hodnotenia fakulty, od ktorého závisí aj
tvorba rozpočtu prezentoval zásadné zmeny v hodnotení výstupov zamestnancov, započítavanie
kvartilov s vyšším koeficientom a materiál „Učiace sa Slovensko“. Ďalej prezentoval proces
tvorby rozpočtu na fakulte a pridelené finančné prostriedky na jednotlivé katedry.
Predseda AS EF UNIZA prof. PUDIŠ predniesol stanovisko FK AS EF: Finančná komisia
odporučila prijať návrh.
V diskusii vystúpili:
prof. VACULÍK: Nesúhlasil s interpretáciou delenia projektu ERAchair na fakulte
a započítavaním pedagogických výkonov pri špecializovanej výučbe. Na otázky reagoval
p. dekan prof. ŠPÁNIK.
prof. BURY: Odporúča prijať ministerské kritériá pri delení rozpočtu na fakulte a audit
pedagogickej činnosti na jednotlivých katedrách. Na návrh odpovedal dekan prof. ŠPÁNIK
a prodekan doc. HOCKICKO. Reagovali prof. HUDEC, Ing. PRAŽENICA a prof. RÁSTOČNÝ.
Uznesenie 2017/08/03: AS EF ŽU väčšinou hlasov prijal predložený Návrh rozpisu dotácií na
rok 2017.
Uznesenie 2017/08/04: AS EF UNIZA ukladá vedeniu upraviť kritériá pre prerozdeľovanie
dotácie na jednotlivé pracoviská fakulty reflektujúce ministerské kritériá.
4. Dekan Elektrotechnickej fakulty UNIZA prof. Ing. Pavol ŠPÁNIK, PhD. predniesol návrh
smernice o tvorbe fakultného režijného fondu č. 1/2017 a uviedol dôvody jej zavedenia.
V diskusii vystúpili:
doc. KÁČIK: Na rektoráte bol vytvorený fond na odvody do III. piliera a nie je možné to
financovať z tohto zdroja. Na otázku reagovala tajomníčka fakulty Ing. JUROŠKOVÁ.
Uznesenie 2017/08/05: AS EF ŽU väčšinou hlasov prijal smernicu o tvorbe fakultného fondu
pod číslom 1/2017.
3. V bode rôzne neboli žiadne príspevky.
Na záver predseda AS EF UNIZA poďakoval zúčastneným senátorom za účasť a ukončil
zasadnutie.
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