
  
Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady FIIT STU 1/2011  
zo dňa 15. 3. 2011 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení: prof. Ing. Ján Murgaš, PhD., prof. RNDr. Milan Češka,  

      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 2011/12 
3. Obhajoba habilitačnej práce Mgr. Daniely Chudej, PhD. 
4. Obhajoba habilitačnej práce Ing. Viery Rozinajovej, PhD. 
5. Schválenie členov komisií pre štátne skúšky v 2. a 3. stupni štúdia 
6. Prerokovanie návrhu habilitačnej komisie a rozhodnutie o udelení alebo o neudelení titulu 

docent Mgr. Daniele Chudej, PhD. 
7. Prerokovanie návrhu habilitačnej komisie a rozhodnutie o udelení alebo o neudelení titulu 

docent Ing. Viere Rozinajovej, PhD. 
8. Obhajoba habilitačnej práce Ing. Valentina Vranića, PhD. 
9. Obhajoba habilitačnej práce Ing. Michala Čerňanského, PhD. 
10. Informácia o školiteľovi externej vzdelávacej inštitúcie – UI SAV 
11. Prerokovanie návrhu habilitačnej komisie a rozhodnutie o udelení alebo o neudelení titulu 

docent Ing. Valentinovi Vranićovi, PhD. 
12. Prerokovanie návrhu habilitačnej komisie a rozhodnutie o udelení alebo o neudelení titulu 

docent Ing. Michalovi Čerňanskému, PhD. 
13. 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 doc. Ing. Ladislava 
Hudeca, PhD. a doc. Ing. Ladislava Hluchého, PhD. za skrutátorov. 

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 akad. r. 2011/2012“ boli prerokované 
v akademickom senáte fakulty dňa 28.2.2011. 

Materiál predložil dekan FIIT a predniesla prodekanka doc. Ing. Margaréta Kotočová, PhD. 

Hlasovania sa zúčastnilo 19 prítomných členov VR FIIT oprávnených hlasovať. 

Počet kladných hlasov:   19 
Počet záporných hlasov:   0 
Počet neplatných hlasov:  0 
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Uznesenie 1/2011.1: VR FIIT schvaľuje „Pravidlá na utváranie študijných plánov, podmienky 
pokračovania v štúdiu a riadneho skončenia štúdia a odporúčané študijné plány študijných 
programov na akad. r. 2011/2012“ 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: 
Obhajoba habilitačnej práce Mgr. Daniely Chudej, PhD. 
Mgr. Daniela Chudá, PhD. obhajovala habilitačnú prácu na tému: „Bezpečná identita v prostredí 
elektronického vzdelávania“. 

K práci sa vyjadrili prítomní oponenti: doc. Ing. Pavel Herout, CSc., prof. RNDr. Jozef 
Hvorecký, PhD., prof. RNDr. Valerie Novitzká, PhD., ktorí predniesli svoje oponentské posudky.  

Všetci oponenti pozitívne hodnotili doterajšiu vedeckú i pedagogickú činnosť Mgr. Daniely 
Chudej, PhD. a odporučili, aby bola vymenovaná za docentku. 

Uchádzačka zaujala stanovisko ku všetkým otázkam oponentov. 

V rozprave k obhajobe habilitačnej práce ďalej vystúpili prof. Ing. Štefan Kozák, PhD. 
prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD. Na záver diskusie, predseda VR FIIT, prof. RNDr. Ľudovít 
Molnár, DrSc. požiadal habilitačnú komisiu, aby spracovala stanovisko habilitačnej komisie pre 
vymenovanie Mgr. Daniely Chudej, PhD. za docenta v študijnom odbore aplikovaná informatika. 

K bodu 4 programu zasadnutia VR FIIT: 
Obhajoba habilitačnej práce Ing. Viery Rozinajovej, PhD. 
Ing. Viera Rozinajová, PhD. obhajovala habilitačnú prácu na tému: „Vybrané prístupy k tvorbe 
softvérových systémov“. 

K práci sa vyjadrili prítomní oponenti: doc. Ing. Ján Paralič, PhD., doc. Ing. Jaroslav 
Porubän, PhD., prof. Ing. Jiří Šafařík, PhD., ktorí predniesli svoje oponentské posudky.  

Všetci oponenti pozitívne hodnotili doterajšiu vedeckú i pedagogickú činnosť Ing. Viery 
Rozinajovej, PhD. a odporučili, aby bola vymenovaná za docentku. 

Uchádzačka zaujala stanovisko ku všetkým otázkam oponentov. 

V rozprave k obhajobe habilitačnej práce ďalej vystúpili doc. Ing. Ján Paralič, PhD 
doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD., prof. Ing. Jiří Šafařík, PhD. prof. Ing. Štefan Kozák, PhD., doc. 
Ing. Ladislav Hluchý, PhD. a prof. Ing. Ľudovít Molnár, DrSc.. Na záver diskusie, predseda VR 
FIIT, prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc. požiadal habilitačnú komisiu, aby spracovala stanovisko 
habilitačnej komisie pre vymenovanie Ing. Viery Rozinajovej, PhD. v odbore softvérové 
inžinierstvo. 

K bodu 5 programu zasadnutia VR FIIT: 
Členovia 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 
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odborníci z praxe schválení vedeckou radou fakulty“ sa predkladá zoznam odborníkov z praxe pre 
skúšobné komisie v druhom stupni. 

Materiál predložil a predniesol dekan FIIT prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc. 

Hlasovania sa zúčastnilo 19 prítomných členov VR FIIT oprávnených hlasovať. 

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

Uznesenie 1/2011.2: VR FIIT schvaľuje členov skúšobných komisií pre štátne skúšky podľa 
priloženého zoznamu. 

K bodu 6 programu zasadnutia VR FIIT: 
Prerokovanie návrhu habilitačnej komisie a rozhodnutie o udelení alebo o neudelení titulu 
docent Mgr. Daniele Chudej, PhD. 

Vedecká rada prerokuje návrh habilitačnej komisie podľa § 1 ods 15. Posúdi, či uchádzač spĺňa 
podmienky na získanie titulu docent a rozhodne o jeho udelení alebo neudelení uchádzačovi. 
Predseda habilitačnej komisie prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. informoval o priebehu habilitačnej 
prednášky, ktorá sa uskutočnila 14. 3. 2011 o 13.00h. Zúčastnili sa jej všetci členovia habilitačnej 
komisie a oponenti, 10 členov vedeckej rady, celkovo 34 poslucháčov. Konštatoval, že bola bohatá 
diskusia. Celkovo prednášku hodnotil pozitívne. Ďalej predniesol celkové stanovisko habilitačnej 
komisie, v ktorom komisia zhodnotila výsledky pedagogickej, vedecko-výskumnej a odbornej 
činnosti Mgr. Daniely Chudej, PhD. a jej plnenie kritérií FIIT STU pre hablitáciu a skonštatovala, 
že uchádzačka tieto kritériá nielen plní, ale vo viacerých ukazovateľoch ich prekračuje, je 
pedagogicky, vedecky, odborne i morálne spôsobilá vykonávať funkciu docenta. Spĺňa všetky 
požiadavky stanovené zákonom a vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z.. na udelenie titulu docent 
v 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 1/2011.3: VR FIIT konštatuje, že v priebehu habilitačného konania Mgr. Daniely 
Chudej, PhD. bol dodržaný postup ustanovený zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
vyhláškou MŠ SR č. 6/2005 Zb. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo 
umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, Mgr. Daniela Chudá, PhD. spĺňa 
podmienky na získanie titulu docent a na základe vyššie uvedených skutočností rozhodla 
o udelení titulu docent Mgr. Daniele Chudej, PhD. v odbore aplikovaná informatika. 

K bodu 7 programu zasadnutia VR FIIT: 
Prerokovanie návrhu habilitačnej komisie a rozhodnutie o udelení alebo o neudelení titulu 
docent Ing. Viere Rozinajovej, PhD. 

Vedecká rada prerokuje návrh habilitačnej komisie podľa § 1 ods. 15. Posúdi, či uchádzač spĺňa 
podmienky na získanie titulu docent a rozhodne o jeho udelení alebo neudelení uchádzačovi. 
Predseda habilitačnej komisie prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. informoval o priebehu habilitačnej 
prednášky, ktorá sa uskutočnila 14. 3. 2011 o 14.00h. Zúčastnili sa jej všetci členovia habilitačnej 
komisie a oponenti, 10 členov vedeckej rady, celkovo 33 poslucháčov. Konštatoval, že bola bohatá 
diskusia. Celkovo prednášku hodnotil pozitívne. Ďalej predniesol celkové stanovisko habilitačnej 
komisie, v ktorom komisia zhodnotila výsledky pedagogickej, vedecko-výskumnej a odbornej 
činnosti Ing. Viery Rozinajovej, PhD. a jej plnenie kritérií FIIT STU pre hablitáciu 
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a skonštatovala, že uchádzačka tieto kritériá nielen plní, ale vo viacerých ukazovateľoch ich 
prekračuje, je pedagogicky, vedecky, odborne i morálne spôsobilá vykonávať funkciu docenta. 
Spĺňa všetky požiadavky stanovené zákonom a vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z.. na udelenie titulu 
docent v odbore softvérové inžinierstvo.  

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

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

Uznesenie 1/2011.4: VR FIIT konštatuje, že v priebehu habilitačného konania Ing. Viery 
Rozinajovej, PhD. bol dodržaný postup ustanovený zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
vyhláškou MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov 
alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, Ing. Viera Rozinajová, PhD. 
spĺňa podmienky na získanie titulu docent a na základe vyššie uvedených skutočností 
rozhodla o udelení titulu docent Ing. Viere Rozinajovej, PhD. v odbore Softvérové 
inžinierstvo. 

K bodu 8 programu zasadnutia VR FIIT: 
Obhajoba habilitačnej práce Ing. Valentina Vranića, PhD. 
Ing. Valentino Vranić, PhD. obhajoval habilitačnú prácu na tému: „Aspect-Oriented Change 
Realization“. 

K práci sa vyjadrili prítomní oponenti: prof. Ing. Tomáš Hruška, PhD., doc. Ing. Jaroslav 
Porubän, PhD., prof. Ing. Jiří Šafařík, PhD., ktorí predniesli svoje oponentské posudky.  

Všetci oponenti pozitívne hodnotili doterajšiu vedeckú i pedagogickú činnosť Ing. Valentina 
Vranića, PhD. a odporučili, aby bol vymenovaný za docenta. 

Uchádzač zaujal stanovisko ku všetkým otázkam oponentov. 

V rozprave k obhajobe habilitačnej práce vystúpil doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. Na záver 
diskusie predseda VR FIIT, prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc. požiadal habilitačnú komisiu, aby 
spracovala stanovisko habilitačnej komisie pre vymenovanie Ing. Valentina Vranića, PhD. 
v odbore softvérové inžinierstvo. 

K bodu 9 programu zasadnutia VR FIIT: 
Obhajoba habilitačnej práce Ing. Michala Čerňanského, PhD.  
Ing. Michal Čerňanský, PhD. obhajoval habilitačnú prácu na tému: „Modelovanie dynamických 
systémov pomocou rekurentných neurónových sietí“. 

K prednáške sa vyjadrili prítomní oponenti: doc. Ing. Igor Farkaš, PhD., prof. Ing. Peter Sinčák, 
PhD., ktorí predniesli svoje oponentské posudky. Posudok neprítomného oponenta doc. RNDr. 
Jiřího Šímu, DrSc., bol prečítaný. 
Všetci oponenti pozitívne hodnotili doterajšiu vedeckú i pedagogickú činnosť Ing. Michala 
Čerňanského, PhD. a odporučili, aby bol vymenovaný za docenta. 

Uchádzač zaujal stanovisko ku všetkým otázkam oponentov. 

V rozprave k obhajobe habilitačnej práce ďalej vystúpili prof. Ing. Štefan Kozák, PhD., doc. Ing. 
Gregor Rozinaj, PhD., doc. Ing. Ladislav Hluchý, PhD., prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc, 
prof. Ing. Peter Sinčák, PhD. Na záver diskusie, predseda VR FIIT, prof. RNDr. Ľudovít 
Molnár, DrSc. požiadal habilitačnú komisiu, aby spracovala stanovisko habilitačnej komisie pre 
vymenovanie Ing. Michala Čerňanského, PhD. v odbore aplikovaná informatika. 
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K bodu 10 programu zasadnutia VR FIIT: 
Informácia o školiteľovi externej vzdelávacej inštitúcie UI SAV – Ing. Michal Laclavík, PhD. 
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 externá vzdelávacia inštitúcia poskytne vedeckej rade vysokej školy 
alebo fakulty vedecko-pedagogické charakteristiky týchto školiteľov. 

S vedecko-pedagogickou charakteristikou Ing. Michala Laclavíka, PhD. oboznámil riaditeľ ÚI 
SAV doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc.  

Uznesenie 1/2011.5: VR FIIT berie na vedomie vedecko-pedagogickú charakteristiku školiteľa 
Ing. Michala Laclavíka, PhD. z UI SAV v študijnom odbore Aplikovaná informatika.   

K bodu 11 programu zasadnutia VR FIIT: 
Prerokovanie návrhu habilitačnej komisie a rozhodnutie o udelení alebo o neudelení titulu 
docent Ing. Valentinovi Vranićovi, PhD. 

Vedecká rada prerokuje návrh habilitačnej komisie podľa § 1 ods. 15. Posúdi, či uchádzač spĺňa 
podmienky na získanie titulu docent a rozhodne o jeho udelení alebo neudelení uchádzačovi. 
Predseda habilitačnej komisie prof. Ing. Pavol Návrat, PhD., informoval o priebehu habilitačnej 
prednášky, ktorá sa uskutočnila 14. 3. 2011 o 15.00h. Zúčastnili sa jej všetci členovia habilitačnej 
komisie a oponenti, 11 členov vedeckej rady, celkovo 30 poslucháčov. Konštatoval, že bola bohatá 
diskusia. Celkovo prednášku hodnotil pozitívne. Ďalej predniesol celkové stanovisko habilitačnej 
komisie, v ktorom komisia zhodnotila výsledky pedagogickej, vedecko-výskumnej a odbornej 
činnosti Ing. Valentina Vranića, PhD. a jeho plnenie kritérií FIIT STU pre hablitáciu 
a skonštatovala, že uchádzač tieto kritériá nielen plní, ale vo viacerých ukazovateľoch ich 
prekračuje, je pedagogicky, vedecky, odborne i morálne spôsobilý vykonávať funkciu docenta. 
Spĺňa všetky požiadavky stanovené zákonom a vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z.. na udelenie titulu 
docent v odbore softvérové inžinierstvo. 

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

Počet kladných hlasov:   19 
Počet záporných hlasov:   0 
Počet neplatných hlasov:  2 

Uznesenie 1/2011.6: VR FIIT konštatuje, že v priebehu habilitačného konania Ing. Valentina 
Vranića, PhD. bol dodržaný postup ustanovený zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
vyhláškou MŠ SR č. 6/2005 Zb.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov 
alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, Ing. Valentino Vranić, PhD. 
spĺňa podmienky na získanie titulu docent a na základe vyššie uvedených skutočností 
rozhodla o udelení titulu docent Ing. Valentinovi Vranićovi, PhD. v odbore: Softvérové 
inžinierstvo. 

K bodu 12 programu zasadnutia VR FIIT: 
Prerokovanie návrhu habilitačnej komisie a rozhodnutie o udelení alebo o neudelení titulu 
docent Ing Michalovi Čerňanskému, PhD. 

Vedecká rada prerokuje návrh habilitačnej komisie podľa § 1 ods. 15. Posúdi, či uchádzač spĺňa 
podmienky na získanie titulu docent a rozhodne o jeho udelení alebo neudelení uchádzačovi. 
Predseda habilitačnej komisie prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc., informoval o priebehu 
habilitačnej prednášky, ktorá sa uskutočnila 15. 3.2011 o 09.00h. Zúčastnili sa jej všetci členovia 
habilitačnej komisie a dvaja oponenti, 8 členov vedeckej rady, celkovo 19 poslucháčov. 
Konštatoval, že bola bohatá diskusia. Celkovo prednášku hodnotil pozitívne. Ďalej predniesol 
celkové stanovisko habilitačnej komisie, v ktorom komisia zhodnotila výsledky pedagogickej, 
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vedecko-výskumnej a odbornej činnosti Ing. Michala Čerňanského, PhD. a jeho plnenie kritérií 
FIIT STU pre hablitáciu a skonštatovala, že uchádzač tieto kritériá nielen plní, ale vo viacerých 
ukazovateľoch ich prekračuje, je pedagogicky, vedecky, odborne i morálne spôsobilý vykonávať 
funkciu docenta. Spĺňa všetky požiadavky stanovené zákonom a vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z.. 
na udelenie titulu docent v 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 1/2011.7: VR FIIT konštatuje, že v priebehu habilitačného konania Ing. Michala 
Čerňanského, PhD. bol dodržaný postup ustanovený zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
vyhláškou MŠ SR č. 6/2005 Zb.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov 
alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, Ing. Michal Čerňanský, PhD. 
spĺňa podmienky na získanie titulu docent a na základe vyššie uvedených skutočností 
rozhodla o udelení titulu docent Ing. Michalovi Čerňanskému, PhD. v odbore Aplikovaná 
informatika. 

 
 
 
 
V Bratislave, dňa 15. 3. 2011 

 

 
prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc. 

          predseda vedeckej rady FIIT 

 
Zapísala: Ing. Andrea Výbohová 
Overila: prof. Ing. Mária Bielková, PhD. 
 


