Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií

Zápisnica zo 4.zasadnutia Vedeckej rady FIIT STU 2/2005 zo dňa 3. 5. 2005
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Neprítomní: prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc., doc. Ing. Karol Matiaško, PhD. – ospravedlnení
Program:
1. Otvorenie
2. Inauguračná prednáška doc. Ing. Márie Bielikovej, PhD.
3. Informácia o školiteľoch externej vzdelávacej inštitúcie – UI SAV
4. Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov, podmienky pokračovania v štúdiu
a riadneho skončenia štúdia
5. Členovia skúšobných komisií pre štátne skúšky
6. Rôzne
K bodu 1 programu zasadnutia VR FIIT:
4. zasadnutie Vedeckej rady FIIT otvoril jej predseda prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc.
K bodu 2 programu zasadnutia VR FIIT:
V zmysle § 7 ods. 4 Vyhlášky MŠ SR č. 330/1997 o habilitácii docentov a o vymenúvaní
profesorov
„Ak vedecká rada fakulty alebo vysokej školy, ktorá sa nečlení na fakulty, zistí, že v priebehu
vymenúvacieho konania bol dodržaný postup ustanovený touto vyhláškou a komisia odporučila
vymenovať uchádzača za profesora v príslušnom odbore, rozhodne tajným hlasovaním o predložení
návrhu na vymenovanie za profesora.“
Doc. Ing. Mária Bieliková, PhD. predniesla inauguračnú prednášku na tému:
„Adaptívne webové hypermediálne systémy“.
K prednáške sa vyjadrili prítomní oponenti:
prof. Ing. Jiří Šafařík, PhD. a prof. Ing. Tomáš Hruška, PhD.
Obaja zhodnotili doterajšiu vedeckú i pedagogickú činnosť doc. Ing. Márie Bielikovej, PhD. ako
vysoko nadštandardnú a odporučili, aby bola doc. Ing. Mária Bieliková, PhD. menovaná za
profesorku.
V rozprave k inauguračnej prednáške vystúpili:
prof. Ing. Pavol Horváth, PhD.: Existujú postupy webového inžinierstva aplikovateľné pre tvorbu
informačných systémov, aj na úrovni našej univerzity?
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.: Uplatňujú sa postupy prezentované v prednáške pri tvorbe
webového sídla FIIT?
prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc.: Porovnanie s informačným akademickým systém FIT VUT Brno.
prof. Ing. Norbert Frištacký, PhD.: Vyzdvihol skutočnosť, že doc. Bieliková zaviedla viaceré nové
predmety zodpovedajúce súčasnému vývoju v programových a informačných systémoch.

doc. Ing. Martin Šperka, PhD.: Aké sú možnosti využitia normy MPEG 7 pre adaptívne
hypermediálne systémy?
doc. RNDr. Josef Kolář, PhD.: Aké sú možnosti použitia programových schém pre iné paradigmy
programovania ako funkcionálna a logická?
prof. Ing. Jiří Šafařík, PhD.: Ako postupuje vývoj webových aplikácií, odporúčania v súvislosti
s novými technológiami a webovými informačnými systémami?
Na záver diskusie, predseda VR FIIT, prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc. konštatoval, že
doc. Bieliková prezentovala závery svojej vedeckej a pedagogickej činnosti vo svojej inauguračnej
prednáške, zodpovedala na všetky otázky, plní a viacnásobne prekračuje požadované kritériá pre
vymenovanie za profesorku.
Inauguračná komisia, ktorá tajne hlasovala o výsledku, jednomyseľne odporučila členom VR FIIT
súhlasiť s vymenovaním doc. Ing. Márie Bielikovej, PhD. za profesorku.
Tajného hlasovania sa zúčastnilo 19 členov VR FIIT oprávnených hlasovať:
Počet kladných hlasov: 17
Počet záporných hlasov: 0
Počet neplatných hlasov: 2
Uznesenie 2/2005.1.: VR FIIT konštatuje, že v priebehu vymenúvacieho konania doc. Ing. Márie
Bielikovej, PhD. za profesorku bol dodržaný postup ustanovený vyhláškou
MŠ SR č. 330/1997 o habilitácii docentov a o vymenúvaní profesorov.
VR FIIT súhlasí s vymenovaním doc. Ing. Márie Bielikovej, PhD.
za profesorku v odbore „Programové a informačné systémy“(25-31-9)
väčšinou hlasov.
K bodu 3 programu zasadnutia VR FIIT:
Ústav informatiky SAV získal právo podieľať sa na uskutočňovaní študijného programu
Aplikovaná informatika v študijnom odbore aplikovaná informatika realizovaného na FIIT STU.
V zmysle §54 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) externá vzdelávacia inštitúcia poskytne
vedeckej rade vysokej školy alebo fakulty vedecko-pedagogické charakteristiky týchto školiteľov:






RNDr. Vladimír BRITAŇÁK, CSc.
RNDr. Elena GRAMATOVÁ, CSc.
doc. RNDr. Ladislav HALADA, CSc.
Ing. Ladislav HLUCHÝ, CSc.
prof. Ing. Igor MOKRIŠ, CSc.

Uznesenie 2/2005.2.: VR FIIT berie na vedomie vedecko-pedagogické charakteristiky školiteľov
z UI SAV v študijnom odbore aplikovaná informatika.
K bodu 4 programu zasadnutia VR FIIT:
Vedecká rada v zmysle §30 ods. 1, písm. c) zákona schvaľuje študijné programy po
predchádzajúcom prerokovaní v akademickom senáte; predmetom rokovania sú pravidlá
a podmienky na utváranie študijných plánov, podmienky pokračovania v štúdiu a riadneho
skončenia štúdia, ktoré v zmysle §51 ods. 4 bližšie určujú študijné programy.
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Ide o študijné programy akreditované v zmysle zákona v máji 2003 a zároveň aj študijné programy
pre študijný odbor Informatika podľa doterajších predpisov, ktorých odporúčané študijné plány boli
schválené na zasadnutí VR FIIT dňa 1. 3. 2005. Návrh bol prerokovaný v akademickom senáte
fakulty dňa 26. 4. 2005.
Hlasovania sa zúčastnilo 20 členov VR FIIT.
Uznesenie 2/2005.3.: VR FIIT schvaľuje Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov,
podmienky pokračovania v štúdiu a riadneho skončenia štúdia na ak. r.
2005/2006 v znení podľa prílohy všetkými hlasmi.
K bodu 5 programu zasadnutia VR FIIT:
Vedecká rada v zmysle §63, ods. 3 schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať pri
štátnych skúškach pre študijné programy uskutočňované na vysokej škole (§12, ods. 1 písm. d).
VR FIIT na svojom zasadnutí dňa 15. 9. 2004 schválila pravidlá pre zostavovanie skúšobných
komisií pre štátne skúšky v súlade so zákonom a vnútornými predpismi fakulty a vysokej školy.
V zmysle uvedených pravidiel „právo skúšať na štátnej skúške majú v druhom stupni ďalší
odborníci z praxe schválení vedeckou radou fakulty“ sa predkladá zoznam odborníkov z praxe pre
skúšobné komisie v druhom stupni.
Hlasovania sa zúčastnilo 20 členov VR FIIT.
Uznesenie 2/2005.4.: VR FIIT schvaľuje členov skúšobných komisií pre štátne skúšky podľa
priloženého zoznamu všetkými hlasmi.
K bodu 6 programu zasadnutia VR FIIT:
V diskusii sa členovia VR venovali otázke uskutočňovania študentských vedeckých konferencií.
Vysoko hodnotili zborník študentskej vedeckej konferencie IIT.SRC 2005, ktorá sa uskutočnila
27.4. 2005 na FIIT STU pre študentov všetkých troch stupňov.

V Bratislave, dňa 4. 5. 2005

Zapísala: Mgr. Monika Csonková
Overila: doc. Ing. Mária Bieliková, PhD.

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