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Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady FIIT STU 1/2005 zo dňa  1. 3. 2005 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: prof. RNDr. M. Češka, PhD., prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.,  

prof. Ing. P. Horváth, PhD., doc. Ing. K. Matiaško, PhD. – ospravedlnení 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Rozpracovanie dlhodobého zámeru na rok 2005 a ročné hodnotenie fakulty vo vzdelávacej 

činnosti a v oblasti vedy a techniky 

3. Študijné programy na ak. r. 2005/2006  

4. Rozhodnutie o udelení akademického titulu „philosophie doctor“ Mgr. Koskovej 

5. Rozhodnutie o udelení akademického titulu „philosophie doctor“ Ing. Nguyen Duc Thaiovi 

6. Vymenovanie komisie a určenie oponentov pre vymenúvacie konanie za profesora – 

doc. Ing. Mária Bieliková, PhD., doc. RNDr. Eduard Kostolanský, PhD. 

7. Štatút medaily „Medaila Wolfganga Kempelena“ 

8. 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: 

Vedecká rada v zmysle §30 ods. 1, písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z.  o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon, hodnotí 

najmenej raz za rok úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky alebo umenia; 

Predložený materiál „Aktualizácia Dlhodobého zámeru rozvoja Fakulty informatiky 

a informačných technológií na rok 2005“ hodnotí činnosť fakulty za rok 2004 a rozpracúva 

dlhodobý zámer na rok 2005. 

Prof. Molnár oboznámill zúčastnených členov vedeckej rady s materiálom „Aktualizácia 

Dlhodobého zámeru rozvoja Fakulty informatiky a informačných technológií na rok 2005“, ktorým 

zhodnotil  činnosť fakulty za rok 2004 a rozpracúva dlhodobý zámer na rok 2005.  

Informoval o súčasnom stave fungovania fakulty a stále nevyriešených problémoch so získaním 

ďalších priestorov pre FIIT.  

Uznesenie 1/2005.1: Vedecká rada FIIT vyhodnotila úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti 

a v oblasti vedy, techniky alebo umenia. Vedecká rada FIIT upozorňuje na 

kritický stav v priestorovej situácii fakulty, čo uhrozuje ďalšie plnenie 

dlhodobého zámeru. 
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K bodu 3 programu zasadnutia VR FIIT: 

Študijné programy na ak. r. 2005/2006  

Vedecká rada v zmysle §30 ods. 1, písm. c) zákona schvaľuje študijné programy po 

predchádzajúcom prerokovaní v akademickom senáte; 

Navrhujú sa študijné programy akreditované v zmysle zákona v máji 2003 a zároveň aj študijné 

programy pre študijný odbor Informatika podľa doterajších predpisov. 

Návrh bol prerokovaný v senáte fakulty dňa 22.2. 2005. 

Materiál vypracovala Rada študijných odborov a predniesla ho prodekanka fakulty 

doc. Ing. Margaréta Kotočová, PhD.  

V diskusii vystúpil prof. Krokavec s otázkou ohľadne kreditov v doktorandskom štúdiu 

a prof. Kvasnička s dotazom, kto nahradí odchádzajúceho prednášateľa Mgr. Nehéza.  

 

Uznesenie 1/2005.2: VR FIIT schvaľuje študijné programy na ak. r. 2005/2006 v znení podľa 

prílohy. Mená prednášateľov sú orientačné a možno ich po schválení v Rade 

študijných programov v nevyhnutných prípadoch zmeniť. Taktiež možno po 

schválení v Rade študijných programov zmeniť semester, v ktorom sa 

predmet uskutočňuje pokiaľ to nenaruší celkovú koncepciu odporúčaného 

plánu študijného programu (aplikovateľné pre voliteľné predmety). 

K bodu 4 programu zasadnutia VR FIIT: 

Návrh na udelenie titulu „PhD“ Mgr. Gabriele Koskovej, rod. Polčicovej. 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. Milan Krokavec, PhD. Oboznámil vedeckú radu 

s priebehom obhajoby, ktorá sa konala pred dnešným zasadnutím vedeckej rady. Informoval VR, že 

všetky oponentské posudky na dizertačnú prácu Mgr. Koskovej boli kladné a vysoko hodnotili 

dosiahnuté výsledky. Komisia jednohlasne odporučila Vedeckej rady udeliť menovanej titul PhD. 

Tajného hlasovania sa zúčastnilo 18 prítomných členov VR.  

Uznesenie 1/2005.3: VR FIIT udeľuje Mgr. Gabriele Koskovej, rod. Polčicovej akademický titul 

„Philosophie doctor“ všetkými hlasmi. 

 

K bodu 5 programu zasadnutia VR FIIT: 

Návrh na udelenie titulu „PhD“ Ing. Nguyen Duc Thaiovi. 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 Aplikovaná informatika 

prof. RNDr. Ľudovít Molnár, PhD. Oboznámil vedeckú radu s priebehom obhajoby. Spoločná 

odorová komisia odporučila vedeckej rade udeliť menovanému akademický titul PhD. 

Tajného hlasovania sa zúčastnilo 18 prítomných členov VR.  

Uznesenie 1/2005.4: VR FIIT udeľuje Ing. Nguyen Duc Thaiovi akademický titul „Philosophie 

doctor“ všetkými hlasmi. 
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K bodu 6 programu zasadnutia VR FIIT: 

Vymenovanie komisie a určenie oponentov pre vymenúvacie konanie za profesora – 

doc. Ing. Mária Bieliková, PhD., doc. RNDr. Eduard Kostolanský, PhD. 

Predseda vedeckej rady so súhlasom vedeckej rady v zmysle § 6, ods. 6 Vyhlášky MŠ SR č. 

330/1997 o habilitácii docentov a o vymenúvaní profesorov  

„vymenuje do 60 dní od podania žiadosti uchádzača na vymenovanie za profesora predsedu a 

ďalších dvoch až štyroch členov komisie a určí troch oponentov z profesorov alebo významných 

vedeckých alebo umeleckých pracovníkov odboru alebo, ak v odbore nepôsobí žiadny profesor, z 

príbuzného odboru tak, aby len jeden oponent a len jeden člen komisie bol zamestnancom fakulty 

alebo vysokej školy, ak sa vysoká škola nečlení na fakulty, na ktorej sa uskutočňuje vymenúvacie 

konanie. Aspoň dvaja členovia sú z inej vysokej školy a jeden člen z vedeckej, resp. umeleckej 

ustanovizne, a to aj zo zahraničia.“ 

Návrh na komisie predložil dekan FIIT prof. RNDr. Ľ. Molnár, DrSc. V diskusii neodzneli žiadne 

pripomienky. 

Uznesenie 1/2005.5: VR FIIT schvaľuje zloženie komisie a oponentov pre vymenúvacie konanie 

za profesora doc. Bielikovej všetkými hlasmi v znení podľa prílohy. 

Uznesenie 1/2005.6: VR FIIT schvaľuje zloženie komisie a oponentov pre vymenúvacie konanie 

za profesora doc. Kostolanského všetkými hlasmi v znení podľa prílohy. 

K bodu 7 programu zasadnutia VR FIIT: 

Štatút medaily „Medaila Wolfganga Kempelena“ 

Vedecká rada v zmysle Čl. 26, ods. 3 Štatútu Fakulty informatiky a informačných technológií 

schvaľuje štatút ocenenia „Medaila Wolfganga Kempelena“, ktorú v zmysle Čl. 26, ods. 3 štatútu 

fakulta môže udeliť jednotlivcom, ktorí významným spôsobom prispeli k rozvoju vedeckého 

poznania v oblasti informatiky a informačných technológií. 

Materiál predložil prodekan FIIT doc. Ing. Pavel Čičák, PhD. V diskusii vystúpil prof. Návrat, 

ktorý navrhol vypustiť zo štatútu medaily uvedenie autora medaily, toto riešiť zmluvou s autormi 

spolu s autorskými právami. 

Uznesenie 1/2005.7: VR FIIT schvaľuje Štatút „Medaily Wolfganga Kempelena“ v znení podľa 

prílohy s úpravou.  

K bodu 8 programu zasadnutia VR FIIT: 

V diskusii sa členovia VR venovali otázke spoplatnenia doktorandského štúdia. Diskutovali 

prof. Molnár, Ing. Hluchý, prof. Frištacký, prof. Návrat, prof. Šafařík, doc. Kolář, prof. Kimlička, 

doc. Bieliková. 

Ďalej sa diskutovalo o otázke dvojitého diplomu a projektov v programe ERASMUS MUNDUS. 

Diskutovali prof. Návrat, prof. Frištacký, prof. Šafařík a Ing. Hluchý. 

V Bratislave, dňa 2. 3. 2005 

 

Zapísala: Mária Hricová     prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc. 

Overila: doc. Ing. Mária Bieliková, PhD.                predseda vedeckej rady FIIT 


