
  
Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady FIIT STU 2/2008 zo dňa  11. 11. 2008 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Neprítomní: -- 

 
Program:  

1. Otvorenie 
2. Rozhodnutie o udelení akademického titulu „philosophiae doctor“ 

RNDr. Marekovi Ciglanovi a Ing. Mariánovi Babíkovi 
3. Schválenie členov komisií pre štátne skúšky v 2.  a 3. stupni štúdia 
4. Schválenie člena odborovej komisie v študijnom odbore doktorandského štúdia počítačové 

inžinierstvo a člena odborovej komisie v študijnom odbore softvérové inžinierstvo 
5. Ročné hodnotenie fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy a techniky za rok 2007 
6. Kritériá na habilitácie docentov a kritériá na vymenovanie profesorov na FIIT STU 
7. Rôzne 

K bodu 1 programu zasadnutia VR FIIT: 
Zasadnutie Vedeckej rady FIIT otvoril jej predseda prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc. V úvode 
zasadnutia vedeckej rady odovzdal menovacie dekréty tým prítomným členom novej vedeckej rady, 
ktorí sa na poslednom zasadnutí VR nezúčastnili. Ďalej oboznámil prítomných s výsledkami 
elektronického hlasovanie členov VR FIIT ohľadom udelenia medaily Wolfganga Kempelena 11 
osobnostiam, ktoré významným spôsobom prispeli k rozvoju vedeckého poznania v oblasti 
informatiky a informačných technológií, ktorého zápis zo dňa 24. 9. 2008 dal k nahliadnutiu. 
Zároveň určil za skrutátorov doc. Kotočovú a prof. Kalaša. 

K bodu 2 programu zasadnutia VR FIIT: 
Návrh na udelenie titulu „PhD“  RNDr. Marekovi Ciglanovi 
Vedecká rada v zmysle §25 vyhlášky č.131/1997 o doktorandskom štúdiu rozhoduje o udelení 
vedecko-akademickej hodnosti. Materiál  predložil predseda spoločnej odborovej Aplikovaná 
informatika prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc. Oboznámil vedeckú radu s priebehom obhajoby. 
Komisia pre obhajobu dizertačnej práce odporučila vedeckej rade udeliť menovanému akademický 
titul PhD. vo vednom odbore Aplikovaná informatika. 
 
Tajného hlasovania sa zúčastnilo 23 prítomných členov VR FIIT oprávnených hlasovať. 

Počet kladných hlasov:   23 
Počet záporných hlasov:   0 
Počet neplatných hlasov:  0 

Uznesenie 2/2008.1: VR FIIT udeľuje RNDr. Marekovi Ciglanovi akademický titul 
„philosophiae doctor“ vo vednom odbore Aplikovaná informatika. 

 
Návrh na udelenie titulu „PhD“  Ing. Mariánovi Babíkovi 
Vedecká rada v zmysle §25 vyhlášky č.131/1997 o doktorandskom štúdiu rozhoduje o udelení 
vedecko-akademickej hodnosti. Materiál  predložil predseda spoločnej odborovej Aplikovaná 
informatika prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc. Oboznámil vedeckú radu s priebehom obhajoby. 
Komisia pre obhajobu dizertačnej práce odporučila vedeckej rade udeliť menovanému akademický 
titul PhD. vo vednom odbore Aplikovaná informatika. 
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Tajného hlasovania sa zúčastnilo 23 prítomných členov VR FIIT oprávnených hlasovať. 

Počet kladných hlasov:   23 
Počet záporných hlasov:   0 
Počet neplatných hlasov:  0 

Uznesenie 2/2008.2: VR FIIT udeľuje Ing. Mariánovi Babíkovi akademický titul 
„philosophiae doctor“ vo vednom odbore Aplikovaná informatika. 

K bodu 3 programu zasadnutia VR FIIT: 
Schválenie členov komisií pre štátne skúšky v 2.  a 3. stupni štúdia 
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).  

VR FIIT na svojom zasadnutí dňa 13. 11. 2007 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. 

Predkladá dekan FIIT. 

Uznesenie 2/2008.3: VR FIIT schvaľuje členov skúšobných komisií pre štátne skúšky podľa 
priloženého zoznamu všetkými hlasmi. 

K bodu 4 programu zasadnutia VR FIIT: 
Návrh člena odborovej komisie pre študijný odbor počítačové inžinierstvo –  
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD. 
Vedecká rada v zmysle §54 ods. 17 zákona, Študijného poriadku STU a príkazu rektora o zriaďovaní 
odborovej komisie a menovaní členov odborovej komisie schvaľuje členov odborovej komisie. 
Odborová komisia v zmysle  §54 ods. 17 sleduje a hodnotí doktorandské štúdium v danom študijnom 
odbore. 

Návrh na člena odborovej komisie pre študijný odbor počítačové inžinierstvo vychádza 
z ustanovenia prof. Ing. Štefana Kozáka, PhD. za garanta študijného programu počítačové 
inžinierstvo v 2. a 3. stupni a v súlade s príkazom rektora 5/2004 o zriaďovaní odborovej komisie 
a menovaní členov odborovej komisie Čl.2 ods. 2 podľa ktorého „Garanti študijných programov 
študijného odboru sú členmi odborovej komisie daného študijného programu“ 

Predkladá dekan FIIT. 

Tajného hlasovania sa zúčastnilo 23 prítomných členov VR FIIT oprávnených hlasovať. 

Počet kladných hlasov:   22 
Počet záporných hlasov:   0 
Počet neplatných hlasov:  1 

Uznesenie 2/2008.4: VR FIIT tajným hlasovaním schválila prof. Ing. Štefana Kozáka, PhD. za člena 
odborovej komisie pre študijný odbor počítačové inžinierstvo. 

 
Návrh člena odborovej komisie pre študijný odbor softvérové inžinierstvo –  
doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD. 
Vedecká rada v zmysle §54 ods. 17 zákona, Študijného poriadku STU a príkazu rektora o zriaďovaní 
odborovej komisie a menovaní členov odborovej komisie schvaľuje členov odborovej komisie. 
Odborová komisia v zmysle  §54 ods. 17 sleduje a hodnotí doktorandské štúdium v danom študijnom 
odbore. 
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Návrh na člena odborovej komisie pre študijný odbor softvérové inžinierstvo vychádza zo zmeny 
pracovného pomeru doterajšieho člena doc. Ing. Martina Šperku, PhD. na kratší ako ustanovený 
pracovný čas. 

Predkladá dekan FIIT. 

Tajného hlasovania sa zúčastnilo 23 prítomných členov VR FIIT oprávnených hlasovať. 

Počet kladných hlasov:   23 
Počet záporných hlasov:   0 
Počet neplatných hlasov:  0 

Uznesenie 2/2008.5: VR FIIT tajným hlasovaním schválila doc. Ing. Tibora Krajčoviča, PhD. za 
člena odborovej komisie pre študijný odbor softvérové inžinierstvo. 

K bodu 5 programu zasadnutia VR FIIT: 
Ročné hodnotenie fakulty vo vzdelávacej činnosti  
Vedecká rada v zmysle §30 ods. 1, písm. b) zákona b) hodnotí najmenej raz za rok úroveň fakulty vo 
vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky alebo umenia. 

Doc. Ing. Margaréta Kotočová, PhD., prodekanka pre vzdelávanie predložila vedeckej rade Správu 
o činnosti fakulty informatiky a informačných technológií v oblasti vzdelávania za rok 2007.  

Ročné hodnotenie fakulty v oblasti vedy a techniky 
Prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., prodekanka pre vedu a výskum predložila vedeckej rade Správu 
o činnosti fakulty informatiky a informačných technológií v oblasti výskumu a vývoja za rok 2007.  

Uznesenie 2/2008.6: VR FIIT vyhodnotila úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy a 
techniky za rok 2007. 

K bodu 6 programu zasadnutia VR FIIT: 
Kritériá na habilitácie docentov a kritériá na vymenovanie profesorov na FIIT STU 

Vedecká rada v zmysle §30 ods. 1 zákona prerokúva a predkladá VR STU kritériá na habilitácie 
docentov a kritériá na vymenovanie profesorov na FIIT STU 

Návrh reflektuje aktuálne Kritériá používané pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy 
uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov schválené rozhodnutím 
ministra školstva 5. apríla 2008. 

Predkladá dekan FIIT. 

Do diskusie sa zapojili: prof. Horváth, prof. Pospíchal, prof. Bieliková, Dr. Hluchý, prof. Návrat. 

Uznesenie 2/2008.7: VR FIIT prerokovala Kritériá na habilitácie docentov a kritériá na 
vymenovanie profesorov na FIIT STU v znení podľa prílohy a odporúča ich predložiť 
VR STU. 

K bodu 7 programu zasadnutia VR FIIT: 
Záverečná diskusia sa orientovala najmä na otázky financovania výskumu, slabej úspešnosti 
informatických projektov celkovo v grantových agentúrach, vyjasneniu postoja k zapojenia sa do 
európskych štrukturálnych fondov, ktoré sa sústreďujú na technickú infraštruktúru a zabúdajú na 
infraštruktúru ľudskú a tiež na udržovanie technickej infraštruktúry. V diskusii vystúpili 
prof. Horváth, Dr. Hluchý, prof. Návrat, prof. Šafařík, prof. Bieliková, prof. Farkaš, prof. Murgaš, 
prof. Molnár. 

V Bratislave, dňa 11.11. 2008 

 

Zapísala: Mgr. Monika Csonková    prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc. 
Overila: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.                predseda vedeckej rady FIIT 


