
  
Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady FIIT STU 1/2009 zo dňa  10. 3. 2009 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení: Ing. Ladislav Hluchý, PhD., doc. RNDr. Josef Kolář, CSc., 

 
Program:  

1. Otvorenie 
2. Pravidlá na utváranie študijných plánov, podmienky pokračovania v štúdiu a riadneho 

skončenia štúdia a odporúčané študijné plány študijných programov na ak. rok 2009/10 
3. Rozhodnutie o udelení akademického titulu „philosophiae doctor“ Mgr. Petrovi Trhanovi 
4. Schválenie členov komisií pre štátne skúšky v 3. stupni štúdia 
5. Návrh garantov študijných programov 
6. Schválenie členov odborových komisií v študijných odboroch doktorandského štúdia, 

v ktorých sa uskutočňujú  študijné programy 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 oboznámil členov vedeckej rady FIIT so smutnou skutočnosťou - úmrtím 
člena vedeckej rady prof. Ing. Vladimíra Vojteka, PhD.  

Predseda vedeckej rady fakulty prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc oboznámil členov vedeckej rady 
fakulty o zmene v zložení vedeckej rady fakulty tak, aby bola v súlade s §29, ods. 2 Zákona č. 
131/2002 o vysokých školách – o uvoľnenie z členstva vo vedeckej rade fakulty prof. Ing. Jiří 
Šafařík, PhD. Súčasný počet členov VR FIIT sa tým zmenil na 15 členov z akademickej obce STU 
a 7 členov mimo akademickej obce STU. 

Zároveň určil za skrutátorov doc. Čičáka a doc. Hudeca. 

K bodu 2 programu zasadnutia VR FIIT: 
Pravidlá na utváranie študijných plánov, podmienky pokračovania v štúdiu a riadneho 
skončenia štúdia a odporúčané študijné plány študijných programov na FIIT STU 
Vedecká rada v zmysle §30 ods. 1, písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z.  o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) schvaľuje študijné 
programy po predchádzajúcom prerokovaní v akademickom senáte; 

„Pravidlá na utváranie študijných plánov, podmienky pokračovania v štúdiu a riadneho skončenia 
štúdia a odporúčané študijné plány študijných programov na ak. r. 2009/10“ boli prerokované 
v akademickom senáte fakulty dňa 3.3.2009. 

Doc. Ing. Margaréta Kotočová, PhD., prodekanka pre vzdelávanie, prezentovala Pravidlá na 
utváranie študijných plánov, podmienky pokračovania v štúdiu a riadneho skončenia štúdia a 
odporúčané študijné plány študijných programov na FIIT STU na ak. rok 2009/10. 
V diskusii vystúpili doc. Rozinaj, prof. Češka, prof. Pospíchal, prof. Molnár, prof. Kalaš k časti: 
výskumná orientácia pre študentov bakalárskeho štúdia. Stanovisko k otázkam zaujali doc.Kotočová, 
PhD. a prof. Bieliková zdôvodnili stratégiu výskumnej orientácie a spôsob realizácie výskumných 
seminárov v rámci individuálnych študijných plánov študentov, ktorí budú na základe prihlášky 
a ústneho pohovoru zaradení do výskumnej orientácie 
 



Uznesenie 1/2009.1: VR FIIT schvaľuje „Pravidlá na utváranie študijných plánov, podmienky 
pokračovania v štúdiu a riadneho skončenia štúdia a odporúčané študijné plány študijných 
programov na ak. r. 2009/10“ 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 alebo doplniť nový predmet pokiaľ to nenaruší celkovú koncepciu 
odporúčaného plánu študijného programu (aplikovateľné pre povinne voliteľné a výberové 
predmety). 

K bodu 3 programu zasadnutia VR FIIT: 
Návrh na udelenie titulu „PhD.“  Mgr. Petrovi Trhanovi. 
Vedecká rada v zmysle §25 vyhlášky č.131/1997 o doktorandskom štúdiu rozhoduje o udelení 
vedecko-akademickej hodnosti. Materiál  predložil predseda komisie pre obhajobu dizertačnej práce 
Mgr. Petra Trhana v odbore Aplikovaná informatika prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. 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 19 prítomných členov VR FIIT oprávnených hlasovať. 

Počet kladných hlasov:   18 
Počet záporných hlasov:   1 
Počet neplatných hlasov:  0 

Uznesenie 1/2009.2: VR FIIT udeľuje  Mgr. Petrovi Trhanovi akademický titul „philosophiae 
doctor“ v odbore Aplikovaná informatika. 

 

K bodu 4 programu zasadnutia VR FIIT: 
Schválenie členov komisií pre štátne skúšky v 3. stupni štúdia 
Vedecká rada v zmysle §63, ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z.  o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 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 treťom stupni vysokoškolskí 
učitelia, výskumní pracovníci a odborníci z praxe s akademickým titulom PhD. (CSc.) schválení 
vedeckou radou fakulty“ dekan FIIT predkladá zoznam pre skúšobné komisie v treťom stupni. 
 
Počet kladných hlasov:   18 
Počet záporných hlasov:   0 
Zdržali sa hlasovania:  1 

Uznesenie 1/2009.3: VR FIIT schvaľuje členov skúšobných komisií pre štátne skúšky podľa 
priloženého zoznamu. Pri hlasovaní sa jeden člen zdržal hlasovania. 

K bodu 5 programu zasadnutia VR FIIT: 
Návrh garantov študijných programov v 2. a 3. stupni 
V súlade so Štatútom garanta študijného programu platného pre fakulty a iné súčasti Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave a 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 dekan FIIT 
predkladá na rokovanie VR FIIT zmena v garantovaní  
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• akreditovaného  študijného programu Informatika v odbore informatika v 2. stupni – návrh 
garanta  – prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc. 

• akreditovaného študijného programu Aplikovaná informatika v odbore aplikovaná 
informatika v 3. stupni – návrh hlavného garanta – prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc., návrh 
ďalšieho garanta – doc. RNDr. Elena Gramatová, PhD. 

Návrh na garanta študijného programu 2. stupňa Informatika v odbore Informatika - prof. RNDr. Jiří 
Pospíchal, DrSc.   

Tajného hlasovania sa zúčastnilo 19 prítomných členov VR FIIT oprávnených hlasovať. 

Počet kladných hlasov:   18 
Počet záporných hlasov:   0 
Počet neplatných hlasov:  1 

Uznesenie 1/2009. 4: VR FIIT schvaľuje prof. RNDr. Jiřího Pospíchala, DrSc. za garanta študijného 
programu Informatika v odbore informatika v  2. stupni  väčšinou hlasov   

 

Návrh na hlavného garanta študijného programu 3. stupňa Aplikovaná informatika v odbore 
aplikovaná informatika  - prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.  

Tajného hlasovania sa zúčastnilo 19 prítomných členov VR FIIT oprávnených hlasovať. 

Počet kladných hlasov:   18 
Počet záporných hlasov:   0 
Počet neplatných hlasov:  1 

Uznesenie 1/2009. 5: VR FIIT schvaľuje prof. RNDr. Jiřího Pospíchala, DrSc. za hlavného garanta 
študijného programu 3. stupňa Aplikovaná informatika v odbore aplikovaná informatika 
väčšinou hlasov. 

 

Návrh na ďalšieho garanta študijného programu 3. stupňa Aplikovaná informatika v odbore 
aplikovaná informatika  - doc. RNDr. Elena Gramatová, CSc. 

Tajného hlasovania sa zúčastnilo 19 prítomných členov VR FIIT oprávnených hlasovať. 

Počet kladných hlasov:   19 
Počet záporných hlasov:   0 
Počet neplatných hlasov:  0 

Uznesenie 1/2009. 6: VR FIIT schvaľuje doc. RNDr. Elenu Gramatovú, CSc. za ďalšieho garanta 
študijného programu 3. stupňa Aplikovaná informatika v odbore aplikovaná informatika 
všetkými hlasmi. 

 K bodu 6 programu zasadnutia VR FIIT: 
Schválenie členov odborových komisií pre študijné odbory, v ktorých FIIT STU uskutočňuje 
akreditované doktorandské študijné programy. 

Vedecká rada v zmysle §54 ods. 17 zákona č. 131/2002 Z. z.  o vysokých školách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Študijného poriadku STU a príkazu 
rektora o zriaďovaní odborovej komisie a menovaní členov odborovej komisie schvaľuje menovanie 
členov odborovej komisie. Odborová komisia v zmysle  §54 ods. 17 sleduje a hodnotí doktorandské 
štúdium v danom študijnom odbore. Dekan FIIT predložil návrhy na zloženie odborových komisií 
z dôvodu uplynutia členstva súčasných členov v septembri 2009. 
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Návrh členov odborovej komisie pre študijný odbor 9.2.9 Aplikovaná informatika,  
v ktorom FIIT STU uskutočňuje akreditovaný doktorandský študijný program 
Členovia z STU:  prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc. 

prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.  
doc. Ing. Ladislav Hudec, PhD. 
doc. RNDr. Elena Gramatová, PhD.  

Externý člen:  Ing. Ladislav Hluchý, PhD. 
 

Tajného hlasovania sa zúčastnilo 19 prítomných členov VR FIIT oprávnených hlasovať. 

Počet kladných hlasov:   19 
Počet záporných hlasov:   0 
Počet neplatných hlasov:  0 

Uznesenie 1/2009.7: VR FIIT schvaľuje členov odborovej komisie pre študijný odbor 9.2.9 
Aplikovaná informatika všetkými hlasmi. 

 
Návrh členov odborovej komisie pre študijný odbor 9.2.4 Počítačové inžinierstvo,  
v ktorom FIIT STU uskutočňuje akreditovaný doktorandský študijný program 
Členovia z STU:  prof. Ing. Pavol Horváth, PhD. 

prof. Ing. Štefan Kozák, PhD. 
doc. Ing. Pavel Čičák, PhD. 
doc. Ing. Margaréta Kotočová, PhD. 

Externý člen:  prof. Ing. Martin Klimo, PhD.  
 
Tajného hlasovania sa zúčastnilo 19 prítomných členov VR FIIT oprávnených hlasovať. 

Počet kladných hlasov:   19 
Počet záporných hlasov:   0 
Počet neplatných hlasov:  0 

Uznesenie 1/2009.8: VR FIIT schvaľuje členov odborovej komisie pre študijný odbor 9.2.4 
Počítačové inžinierstvo všetkými hlasmi. 

 
Návrh členov odborovej komisie pre študijný odbor 9.2.5 Softvérové inžinierstvo,  
v ktorom FIIT STU uskutočňuje akreditovaný doktorandský študijný program 
Členovia z STU:  prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.  

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.  
doc. Ing. Martin Šperka, PhD. 
doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.  

Externý člen:  prof. Ing. Jiří Šafařík, PhD. 
 
Tajného hlasovania sa zúčastnilo 19 prítomných členov VR FIIT oprávnených hlasovať. 

Počet kladných hlasov:   19 
Počet záporných hlasov:   0 
Počet neplatných hlasov:  0 

Uznesenie 1/2009.9: VR FIIT schvaľuje členov odborovej komisie pre študijný odbor 9.2.5 
Softvérové inžinierstvo všetkými hlasmi. 

 
Do diskusie k tomuto bodu programu sa zapojili: prof. Češka, prof. Farkaš, doc. Rozinaj, prof. 
Bieliková a prof. Molnár v súvislosti s rozdelením kompetencií garantov a členov odborovej 
komisie.  
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K bodu 6 programu zasadnutia VR FIIT: 

1. V poslednom bode programu zasadnutia vedeckej rady predseda vedeckej rady fakulty 
prof. Molnár oboznámil prítomných s výsledkami elektronického hlasovania členov VR FIIT 
ohľadom udelenia „doctor honoris causa“ prof. Petrovi Brusilovskemu, zo dňa 16. 2. 2009. 

2. Prof. Molnár požiadal  členov vedeckej rady o súhlas s realizovaním korešpondenčného 
hlasovania ohľadom udelenia titulu „PhD.“ Ing.  Mariánovi Lekavému, ktorého obhajoba 
dizertačnej práce sa bude konať na FIIT dňa 25. 3. 2009. 

3. Prof. Molnár informoval prítomných o stave výstavby vlastnej budovy FIIT. 

4. Prof. Bieliková, prodekanka pre výskum, pozvala členov vedeckej rady na IIT.SRC 2009 –  
Študentskú vedeckú konferenciu, ktorá sa bude konať na FIIT 29. 4. 2009. 

 

 
V Bratislave, dňa 10. 3. 2009 

 

 

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