Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií

Zápisnica z 2. zasadnutia Vedeckej rady FIIT STU dňa 27. 9. 2004
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: prof. Ing. Š. Kimlička, PhD., doc. RNDr. Josef Kolář, PhD., prof. Ing. J. Šafařík,
PhD., prof. Ing. V. Vojtek, PhD. – ospravedlnení
Program:
1. Otvorenie
2. Informácia o ak. roku 2003/2004 a začiatku ak. roka 2004/2005
3. Rozhodnutie o udelení akademického titulu „Philosophie doctor“ Inf. Valentinovi Vranićovi
a Ing. Tomášovi Seidmannovi
4. Odborové komisie pre študijné odbory doktorandského štúdia
5. Skúšobné komisie pre štátne skúšky
6. Rozvojové programy FIIT a štátny program výskumu a vývoja „Budovanie informačnej
spoločnosti“
7. Rôzne
K bodu 1 programu zasadnutia VR FIIT:
1. zasadnutie Vedeckej rady FIIT otvoril jej predseda prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc.
K bodu 2 programu zasadnutia VR FIIT:
Prof. Molnár informoval zúčastnených členov vedeckej rady o ak. roku 2003/2004, ktorý
zhodnotil, a tiež ich oboznámil so zahájeným ak. rokom 2004/2005. Informoval o počte
prihlásených, zapísaných i študujúcich študentov vo všetkých troch stupňoch.
K bodu 3 programu zasadnutia VR FIIT:
Návrh na udelenie titulu „PhD“ Ing. Valentinovi Vranićovi. Vedecká rada v zmysle §25 vyhlášky č.
131/1997 o doktorandskom štúdiu rozhoduje o udelení vedecko-akademickej hodnosti. Materiál
vypracoval a predložil predseda Spoločnej odborovej komisie Programové a informačné systémy
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
Hlasovania sa zúčastnilo 19 prítomných členov VR.
Uznesenie 2.1:

VR FIIT udeľuje Ing. Valentinovi Vranićovi akademický titul „philosophie
doctor“ všetkými hlasmi.

Návrh na udelenie titulu „PhD“ Ing. Tomášovi Seidmannovi. Vedecká rada v zmysle §25vyhlášky
č. 131/1997 o doktorandskom štúdiu rozhoduje o udelení vedecko-akademickej hodnosti. Materiál
vypracoval a predložil predseda Spoločnej odborovej komisie Aplikovaná informatika
prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc. V diskusii pred hlasovaním vystúpili RNDr. M. Markošová,
prof. Z. Riečanová, prof. P. Návrat, prof. M. Češka, prof. M. Krokavec, prof. N. Frištacký,

doc. L. Hudec, Ing. L. Hluchý, doc. M. Bieliková a prof. Ľ. Molnár. Diskusia sa týkala kritérií na
publikačnú prácu v doktorandskom štúdiu a odporúčanú štruktúru publikačných výsledkov oblasti
informatiky a informačných technológií. RNDr. M. Markošová navrhla uvažovať o podmienke
publikácie v karentovanom časopise pre udelenie titulu PhD. Viacerí diskutujúci konštatovali
porovnateľnosť časopiseckých publikácií v oblasti informatiky a informačných technológií
a príspevkov v zborníkoch vydaných renomovanými vydavateľstvami a medzinárodnými
organizáciami (ACM, IEEE).
Hlasovania sa zúčastnilo 20 prítomných členov VR.
Uznesenie 2.2:

VR FIIT udeľuje Ing. Tomášovi Seidmannovi akademický titul „Philosophie
doctor“ všetkými hlasmi.

K bodu 4 programu zasadnutia VR FIIT:
Vedecká rada v zmysle §75 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), Študijného poriadku
STU a príkazu rektora o zriadení odborovej komisie a menovaní členov odborovej komisie
schvaľuje zriadenie odborovej komisie v danom študijnom odbore a tiež členov odborovej komisie.
Odborová komisia v zmysle §54 ods. 17 sleduje a hodnotí doktorandské štúdium v danom
študijnom odbore. Návrh odborových komisií pre študijné odbory, v ktorých FIIT STU uskutočňuje
akreditované doktorandské študijné programy predkladal dekan FIIT STU.
V diskusii k bodu 4 vystúpili doc. M. Šperka, prof. V. Kvasnička, prof. P. Návrat, prof. M. Češka
a prof. Ľ. Molnár. Diskusia bola zameraná na možnosti spolupráce odborových komisií s inými
školiacimi pracoviskami.
Uznesenie 2.3:

VR FIIT schvaľuje zriadenie odborových komisií pre študijné odbory
počítačové inžinierstvo, softvérové inžinierstvo, umelá inteligencia
a aplikovaná informatika a zloženie odborových komisií v znení podľa
prílohy všetkými hlasmi.

K bodu 5 programu zasadnutia VR FIIT:
Vedecká rada v zmysle §63 ods. 3 zákona schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať
pri štátnych skúškach pre študijné programy uskutočňované na vysokej škole (§12, ods. 1 písm. d
zákona)
Návrh pravidiel zostavovania skúšobných komisií pre štátne skúšky v študijných programoch vo
všetkých troch stupňoch vypracovala Rada študijných programov a predložil dekan FIIT.
Uznesenie 2.4:

VR FIIT schvaľuje všetkými hlasmi pravidlá zostavovania skúšobných
komisií pre štátne skúšky v študijných programoch uskutočňovaných na FIIT
STU v znení podľa prílohy

K bodu 6 programu zasadnutia VR FIIT:
Prodekan FIIT doc. T. Krajčovič informoval vedeckú radu o rozvojových programoch FIIT.
Prof. P. Návrat informoval o štátnom programe výskumu a vývoja „Budovanie informačnej
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spoločnosti“, v ktorom bol v obchodnej verejnej súťaži “Nástroje pre získavanie, organizovanie a
udržovanie znalostí v prostredí heterogénnych informačných zdrojov” návrh konzorcia FIIT STU,
Softec, UI SAV a UI UPJŠ vyhodnotený ako najvhodnejší a ktorý by sa mal začať v najbližšej dobe
riešiť.
K bodu 6 programu zasadnutia VR FIIT:
Prof. Molnár informoval vedeckú radu o súčasnom stave na FIIT, najmä o nezmenenej situácii
v riešení priestorov (súčasná kritická situácia a trvalé umiestnenie fakulty).
V diskusii vystúpili Ing. L. Hluchý, prof. M. Češka, doc. M. Šperka, doc. L. Hudec,
RNDr. Markošová a prof. N. Frištacký. Členovia vedeckej rady vyjadrili znepokojenie nad
súčasnou situáciou. Prof. M. Češka informoval o stave na Fakulte informačních technologií VUT
Brno a konštatoval, že kľúčovým je podpora zo strany vedenia univerzity a dokonca širšie aj zo
strany vlády. V súčasnosti VUT rozširuje priestory Fakulty informačních technologií investíciou vo
výške niekoľko sto miliónov Kč. Dlhodobý plán rozvoja FIT VUT chápe vedenie univerzity ako
prioritu a táto skutočnosť stavia FIT VUT do podstatne inej polohy ako má FIIT STU aj napriek
tomu, že myšlienka samostatnej fakulty, ktorá bude rozvíjať informatiku a informačné technológie
vznikla práve na STU.

V Bratislave, dňa 27. 9. 2004

Zapísala: Mária Hricová
Overila: doc. Ing. Mária Bieliková, PhD.

prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc.
predseda vedeckej rady FIIT
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