
  
Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady FIIT STU 2/2010  
zo dňa 16. 11. 2010 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení: doc. RNDr. Josef Kolář, CSc., prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD., 

  prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík 
 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Rozhodnutie o udelení vedecko-akademickej hodnosti „philosophiae doctor“  

− Ing. Marcelovi Balážovi (školiteľ doc. RNDr. Elena Gramatová, PhD.)  
− Ing. Jurajovi Ďuďákovi (školiteľ doc. Ing. Pavel Čičák, PhD.)   
− Ing. Miroslavovi Líškovi (školiteľ prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.) 
− Ing. Miroslavovi Mánikovi (školiteľ doc. RNDr. Elena Gramatová, PhD.) 
− Ing. Emilovi Gatialovi (školiteľ doc. Ing. Ladislav Hluchý, PhD.) 

3. Ročné hodnotenie fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy a techniky za rok 
2009 

4. Schválenie komisie a oponentov pre habilitačné konanie Dr. Valentina Vranića 
5. Schválenie komisie a oponentov pre habilitačné konanie Dr. Viery Rozinajovej 
6. Schválenie komisie a oponentov pre habilitačné konanie Dr. Daniely Chudej 
7. Schválenie komisie a oponentov pre habilitačné konanie Dr. Michala Čerňanského 
8. Schválenie členov komisií pre štátne skúšky v 2. a 3. stupni štúdia 
9. Návrh školiteľa v doktorandskom štúdiu (doc. Ivan Kotuliak) 
10. Odovzdanie Medaily Wolfganga Kempelena Ing. Petrovi Weberovi 
11. Rôzne 

K bodu 1 programu zasadnutia VR FIIT: 
Zasadnutie Vedeckej rady FIIT otvoril jej predseda prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc.  
Oboznámil členov vedeckej rady fakulty s programom zasadnutia a určil za skrutátorov 
doc. Krajčoviča a doc. Hluchého. 

K bodu 2 programu zasadnutia VR FIIT: 
Návrh na udelenie vedecko-akademickej hodnosti „PhD.“ Ing. Marcelovi Balážovi 
Vedecká rada v zmysle §25 vyhlášky č.131/1997 o doktorandskom štúdiu rozhoduje 
o udelení vedecko-akademickej hodnosti. Materiál predložil predseda Spoločnej odborovej 
komisie v odbore Aplikovaná informatika prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc. Oboznámil 
vedeckú radu s priebehom obhajoby. Komisia pre obhajobu dizertačnej práce odporučila 
vedeckej rade udeliť menovanému vedecko-akademickú hodnosť PhD. vo vednom odbore 
Aplikovaná informatika. 
 
Tajného hlasovania sa zúčastnilo 21 prítomných členov VR FIIT oprávnených hlasovať. 

Počet kladných hlasov:   21 
Počet záporných hlasov:   0 
Počet neplatných hlasov:  0 

Uznesenie 2/2010.1: VR FIIT udeľuje Ing. Marcelovi Balážovi vedecko-akademickú 
hodnosť „philosophiae doctor“ v odbore Aplikovaná informatika. 



K bodu 2 programu zasadnutia VR FIIT: 
Návrh na udelenie vedecko-akademickej hodnosti „PhD.“ Ing. Jurajovi Ďuďákovi 
Vedecká rada v zmysle §25 vyhlášky č.131/1997 o doktorandskom štúdiu rozhoduje 
o udelení vedecko-akademickej hodnosti. Materiál predložil podpredseda Spoločnej 
odborovej komisie v odbore Počítačové prostriedky a systémy prof. Ing. Milan Kolesár, 
PhD. Oboznámil vedeckú radu s priebehom obhajoby. Komisia pre obhajobu dizertačnej 
práce odporučila vedeckej rade udeliť menovanému vedecko-akademickú hodnosť PhD. vo 
vednom odbore Počítačové prostriedky a systémy . 
 
Tajného hlasovania sa zúčastnilo 21 prítomných členov VR FIIT oprávnených hlasovať. 

Počet kladných hlasov:   21 
Počet záporných hlasov:   0 
Počet neplatných hlasov:  0 

Uznesenie 2/2010.2: VR FIIT udeľuje Ing. Jurajovi Ďuďákovi vedecko-akademickú 
hodnosť „philosophiae doctor“ v odbore Počítačové prostriedky a systémy. 

K bodu 2 programu zasadnutia VR FIIT: 
Návrh na udelenie vedecko-akademickej hodnosti „PhD.“ Ing. Miroslavovi Líškovi 
Vedecká rada v zmysle §25 vyhlášky č.131/1997 o doktorandskom štúdiu rozhoduje 
o udelení vedecko-akademickej hodnosti. Materiál predložil predseda Spoločnej odborovej 
komisie v odbore Programové a informačné systémy prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. 
Oboznámil vedeckú radu s priebehom obhajoby. Komisia pre obhajobu dizertačnej práce 
odporučila vedeckej rade udeliť menovanému vedecko-akademickú hodnosť PhD. vo 
vednom odbore Programové a informačné systémy. 
 
Tajného hlasovania sa zúčastnilo 21 prítomných členov VR FIIT oprávnených hlasovať. 

Počet kladných hlasov:   21 
Počet záporných hlasov:   0 
Počet neplatných hlasov:  0 

Uznesenie 2/2010.3: VR FIIT udeľuje Ing. Miroslavovi Líškovi vedecko-akademickú 
hodnosť „philosophiae doctor“ v odbore Programové a informačné systémy. 

K bodu 2 programu zasadnutia VR FIIT: 
Návrh na udelenie vedecko-akademickej hodnosti „PhD.“ Ing. Miroslavovi Mánikovi 
Vedecká rada v zmysle §25 vyhlášky č.131/1997 o doktorandskom štúdiu rozhoduje 
o udelení vedecko-akademickej hodnosti. Materiál predložil predseda Spoločnej odborovej 
komisie v odbore Aplikovaná informatika prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc. Oboznámil 
vedeckú radu s priebehom obhajoby. Komisia pre obhajobu dizertačnej práce odporučila 
vedeckej rade udeliť menovanému vedecko-akademickú hodnosť PhD. vo vednom odbore 
Aplikovaná informatika. 
 
Tajného hlasovania sa zúčastnilo 21 prítomných členov VR FIIT oprávnených hlasovať. 

Počet kladných hlasov:   20 
Počet záporných hlasov:   0 
Počet neplatných hlasov:  1 

Uznesenie 2/2010.4: VR FIIT udeľuje Ing. Miroslavovi Mánikovi vedecko-akademickú 
hodnosť „philosophiae doctor“ v odbore Aplikovaná informatika. 
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K bodu 2 programu zasadnutia VR FIIT: 
Návrh na udelenie vedecko-akademickej hodnosti „PhD.“ Ing. Emilovi Gatialovi 
Vedecká rada v zmysle §25 vyhlášky č.131/1997 o doktorandskom štúdiu rozhoduje 
o udelení vedecko-akademickej hodnosti. Materiál predložil predseda Spoločnej odborovej 
komisie v odbore Aplikovaná informatika prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc. Oboznámil 
vedeckú radu s priebehom obhajoby. Komisia pre obhajobu dizertačnej práce odporučila 
vedeckej rade udeliť menovanému vedecko-akademickú hodnosť PhD. vo vednom odbore 
Aplikovaná informatika. 
 
Tajného hlasovania sa zúčastnilo 21 prítomných členov VR FIIT oprávnených hlasovať. 

Počet kladných hlasov:   21 
Počet záporných hlasov:   0 
Počet neplatných hlasov:  0 

Uznesenie 2/2010.5: VR FIIT udeľuje Ing. Emilovi Gatialovi vedecko-akademickú hodnosť 
„philosophiae doctor“ v odbore Aplikovaná informatika. 

K bodu 3 programu zasadnutia VR FIIT 
Ročné hodnotenie fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy a techniky za rok 
2009 

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 

Správu o  vzdelávacej činnosti fakulty za rok 2009 predniesla prodekanka doc. Kotočová, 
správu o činnosti fakulty v oblasti vedy a techniky za rok 2009 predniesla prodekanka prof. 
Bieliková. Členovia VR FIIT obdržali informačný list o vydávaní časopisu Information 
Sciences and Technologies, Bulletin of the ACM Slovakia. V diskusii vystúpili prof. Kozák 
a prof. Češka. 
Uznesenie 2/2010.6:  
VR FIIT vyhodnotila výsledky fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy a techniky za 

rok 2009 a všetkými hlasmi schválila predložené ročné hodnotenie fakulty. 

K bodu 4 programu zasadnutia VR FIIT: 
Schválenie komisie a určenie oponentov pre habilitačné konanie – 
Ing. Valentino Vranić, PhD. 
Predseda vedeckej rady so súhlasom vedeckej rady vymenuje do šiestich mesiacov od 
začiatku habilitačného konania oponentov habilitačnej práce a habilitačnú komisiu v zmysle 
§ 1, ods. 8 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických 
titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor  
„troch oponentov habilitačnej práce a trojčlennú habilitačnú komisiu z odborníkov v odbore 
tak, aby najviac jeden oponent a najviac jeden člen habilitačnej komisie bol zamestnancom 
vysokej školy, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje.“ 
a § 1, ods. 9 tejto vyhlášky 
„Najmenej jeden oponent a predseda habilitačnej komisie musia v čase vymenovania 
pôsobiť na vysokej škole vo funkcii profesora v odbore alebo v príbuznom odbore a ďalší 
oponenti a členovia habilitačnej komisie musia v čase vymenovania pôsobiť na vysokej škole 
vo funkcii profesora alebo vo funkcii docenta v odbore alebo v príbuznom odbore alebo sú 
významnými odborníkmi v odbore alebo v príbuznom odbore.“ 
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Riaditeľ ÚISI prof. Návrat oboznámil VR s prácou Ing. Valentina Vranića, PhD. a s jeho 
žiadosťou o udelenie titulu docent v odbore Softvérové inžinierstvo. Predseda VR FIIT 
navrhol zloženie komisie a oponentov pre habilitačné konanie: 
 
Predseda: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave 
Členovia:  prof. Ing. Ján Kollár, PhD., Technická univerzita, Košice 
  prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., Žilinská univerzita  
   
Oponenti:  prof. Ing. Tomáš Hruška, PhD., Vysoké učení české, Brno  
  doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD., Technická univerzita, Košice 

prof. Ing. Jiří Šafařík, PhD., Západočeská univerzita, Plzeň 
    

Uznesenie 2/2010.7: VR FIIT schvaľuje zloženie komisie a oponentov pre habilitačné 
konanie Dr. Vranića všetkými hlasmi v znení podľa prílohy. 

K bodu 5 programu zasadnutia VR FIIT: 
Schválenie komisie a určenie oponentov pre habilitačné konanie – 
Ing. Viera Rozinajová, PhD. 
 
Riaditeľ ÚISI prof. Návrat oboznámil VR s prácou Ing. Viery Rozinajovej, PhD. 
a s jej žiadosťou o udelenie titulu docent v odbore Softvérové inžinierstvo. Predseda 
VR FIIT  navrhol zloženie komisie a oponentov pre habilitačné konanie: 
 
Predseda: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave 
Členovia:  prof. Ing. Ján Kollár, PhD., Technická univerzita, Košice 
  prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., Žilinská univerzita  
 
Oponenti:  doc. Ing. Ján Paralič, PhD., Technická univerzita, Košice  
  doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD., Technická univerzita, Košice 

prof. Ing. Jiří Šafařík, PhD., Západočeská univerzita, Plzeň 
    

Uznesenie 2/2010.8: VR FIIT schvaľuje zloženie komisie a oponentov pre habilitačné 
konanie Dr. Rozinajovej všetkými hlasmi v znení podľa prílohy. 

K bodu 6 programu zasadnutia VR FIIT: 
Schválenie komisie a určenie oponentov pre habilitačné konanie – 
Ing. Daniela Chudá, PhD. 
 
Riaditeľ ÚISI prof. Návrat oboznámil VR s prácou Ing. Daniely Chudej, PhD. 
a s jej žiadosťou o udelenie titulu docent v odbore Softvérové inžinierstvo. Predseda 
VR FIIT navrhol zloženie komisie a oponentov pre habilitačné konanie: 
 
Predseda: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave 
Členovia:  prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., Žilinská univerzita 

prof. Ing. Jiří Šafařík, PhD., Západočeská univerzita, Plzeň   
 
Oponenti:  doc. Ing. Pavel Herout, CSc. , Západočeská univerzita, Plzeň 
  prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD., Vysoká škola manažmentu, Bratislava 
  prof. RNDr. Valerie Novitzká, PhD., Technická univerzita, Košice 
    

Uznesenie 2/2010.9: VR FIIT schvaľuje zloženie komisie a oponentov pre habilitačné 
konanie Dr. Chudej všetkými hlasmi v znení podľa prílohy. 
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 K bodu 7 programu zasadnutia VR FIIT: 
Schválenie komisie a určenie oponentov pre habilitačné konanie – 
Ing. Michal Čerňanský, PhD. 
 
Riaditeľ ÚAI doc. Hudec oboznámil VR s prácou Ing. Michala Čerňanského, PhD. 
a s jej žiadosťou o udelenie titulu docent v odbore Aplikovaná informatika. Predseda 
VR FIIT navrhol zloženie komisie a oponentov pre habilitačné konanie: 
 
Predseda: prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc., Slovenská technická univerzita v Bratislave 
Členovia:  prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc., Sliezska univerzita Opava 
  prof. Ing. Dušan Marček, PhD., Žilinská univerzita 
   
Oponenti:  doc. Ing. Igor Farkaš, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave 

prof. Ing. Peter Sinčák, PhD., Technická univerzita Košice   
doc. RNDr. Jiří Šíma, DrSc., Česká akademie věd, Praha 
 

Uznesenie 2/2010.10: VR FIIT schvaľuje zloženie komisie a oponentov pre habilitačné 
konanie Dr. Čerňanského všetkými hlasmi v znení podľa prílohy. 

K bodu 8 programu zasadnutia VR FIIT: 
Schválenie členov skúšobných komisií pre štátne skúšky v druhom stupni 
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. 

 
Uznesenie 2/2010.11 VR FIIT schvaľuje členov skúšobných komisií pre štátne skúšky 

podľa priloženého zoznamu.  

K bodu 8 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. 

Uznesenie 2/2010.12 VR FIIT schvaľuje členov skúšobných komisií pre štátne skúšky 
podľa priloženého zoznamu.  

 

5 



6 

K bodu 9 programu zasadnutia VR FIIT: 
Návrh školiteľa v doktorandskom štúdiu - doc. Ivan Kotuliak 

Vedecká rada v zmysle §54 ods. 4 zákona schvaľuje školiteľov na doktorandské štúdium; 
školitelia sa schvaľujú pre študijné odbory;    

FIIT STU má akreditovaný v zmysle zákona doktorandský študijný program 
v odbore aplikovaná informatika; pre tento študijný odbor boli schválení školitelia na 
zasadnutí vedeckej rady fakulty dňa 10.11. 2009; návrh dopĺňa školiteľov o doc. Ing. Ivana 
Kotuliaka, PhD. 

Návrh je v súlade so zámerom o rozvoj mobilných komunikačných systémov v rámci 
odborov informatických vied a informačných a komunikačných technológií, v rámci ktorých 
fakulta pôsobí. 

Tajného hlasovania sa zúčastnilo 21 prítomných členov VR FIIT oprávnených hlasovať. 

Počet kladných hlasov:   21 
Počet záporných hlasov:   0 
Počet neplatných hlasov:  0 

Uznesenie 2/2010.13: VR FIIT schvaľuje doc. Ing. Ivana Kotuliaka, PhD. za školiteľa na 
doktorandské štúdium v študijnom odbore aplikovaná informatika. 

K bodu 10 programu zasadnutia VR FIIT: 
Odovzdanie „Medaily Wolfganga Kempelena“ Ing. Petrovi Weberovi 
VR FIIT na svojom zasadnutí 9. 3. 2010 schválila udelenie „Medaily Wolfganga 
Kempelena“ Ing. Petrovi Weberovi. Medailu Ing. Petrovi Weberovi slávnostne odovzdal 
predseda vedeckej rady prof. Molnár. Ing. Peter Weber predniesol ďakovnú reč. 
 

K bodu 11 programu zasadnutia VR FIIT: 
V záverečnej diskusii prof. Matiaško informoval prítomných o tohoročnom  stretnutí 
informatických fakúlt v Žiline. Stretnutia sa zúčastnilo 7 fakúlt z ČR a SR. Profesor Molnár 
poďakoval prof. Matiaškovi a jeho kolektívu za výbornú prípravu a organizáciu tohoročného 
stretnutia informatických fakúlt. 
 
 
 

 
 
V Bratislave, dňa 16. 11. 2010 

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

 
 
 
Zapísala: Mgr. Monika Csonková 
Overila: prof. Ing. Mária Bielková, PhD. 
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