Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady FIIT STU 2/2011
zo dňa 29. 11. 2011
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: prof. Ing. Pavol Horváth, PhD., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík,
doc. RNDr. Josef Kolář, CSc., prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.,
prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., prof. Ing. Milan Kolesár, PhD.
Program:
1. Otvorenie
2. Ročné hodnotenie fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy a techniky za rok 2010
3. Vymenovanie komisie a určenie oponentov pre vymenúvacie konanie za profesora –
doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
4. Schválenie členov komisií pre štátne skúšky v 3. stupni štúdia
5. Návrh školiteľov v doktorandskom štúdiu (doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.,
doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD., doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD., doc. Ing. Valentino
Vranić, PhD.)
6. 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.
K bodu 2 programu zasadnutia VR FIIT:
Ročné hodnotenie fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy a techniky

Vedecká rada v zmysle §30 ods. 1, písm. b) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) hodnotí
najmenej raz za rok úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky alebo
umenia.
Materiál predložil dekan FIIT. Správu o vzdelávacej činnosti fakulty za rok 2010 predniesla
prodekanka doc. Kotočová, správu o činnosti fakulty v oblasti vedy a techniky za rok 2010
predniesla prodekanka prof. Bieliková. Členovia VR FIIT obdržali ročenku Annual Report 2010 a
mali k dispozicii časopis Information Sciences and Technologies, Bulletin of the ACM Slovakia a
dvojdielny zborník Student Research Conference 2011 (vol. 1, 2).
K predloženým správam v diskusii vystúpili: prof. Farkaš, doc. Hluchý, prof. Kalaš, prof. Kozák,
prof. Murgaš, doc. Rozinaj, prof. Češka a prof. Návrat.
Hlasovania sa zúčastnilo 19 prítomných členov VR FIIT oprávnených hlasovať.
Počet kladných hlasov: 19
Počet záporných hlasov: 0
Počet neplatných hlasov: 0
Uznesenie 2/2011.1: VR FIIT vyhodnotila úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy
a techniky za rok 2010.

K bodu 3 programu zasadnutia VR FIIT:
Vymenovanie komisie a určenie oponentov pre vymenúvacie konanie za profesora –
doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.

Predseda vedeckej rady so súhlasom vedeckej rady v zmysle § 4, ods. 6 a 7 Vyhlášky MŠ SR
č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
„vymenuje do šiestich mesiacov od začiatku vymenúvacieho konania troch oponentov a štvorčlennú
inauguračnú komisiu z významných domácich odborníkov a aspoň jedného zahraničného odborníka
tak, aby najviac jeden oponent a najviac jeden člen inauguračnej komisie boli zamestnancami vysokej
školy, na ktorej sa vymenúvacie konanie uskutočňuje.
Najmenej jeden oponent a predseda inauguračnej komisie musia v čase vymenovania pôsobiť
na vysokej škole vo funkcii profesora v odbore alebo v príbuznom odbore a ďalší oponenti a členovia
inauguračnej komisie musia v čase vymenovania pôsobiť na vysokej škole vo funkcii profesora
v odbore alebo v príbuznom odbore alebo musia byť v odbore alebo v príbuznom odbore významnými
medzinárodne uznávanými vedeckými pracovníkmi alebo umeleckými pracovníkmi.“
Materiál predložil a predniesol dekan FIIT prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc.
Hlasovania sa zúčastnilo 19 prítomných členov VR FIIT oprávnených hlasovať.
Počet kladných hlasov: 18
Počet záporných hlasov: 0
Počet neplatných hlasov: (1 sa zdržal hlasovania)
Uznesenie 2/2011.2: VR FIIT schvaľuje zloženie komisie a oponentov pre vymenúvacie konanie
za profesora doc. Juhása v odbore aplikovaná informatika v znení podľa prílohy.
K bodu 4 programu zasadnutia VR FIIT:
Členovia skúšobných komisií pre štátne skúšky v treťom stupni

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“ sa predkladá zoznam pre skúšobné komisie v treťom stupni.
Materiál predložil dekan FIIT prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc.
Hlasovania sa zúčastnilo 18 prítomných členov VR FIIT oprávnených hlasovať.
Počet kladných hlasov: 18
Počet záporných hlasov: 0
Počet neplatných hlasov: 0
Uznesenie 2/2011.3: VR FIIT schvaľuje členov skúšobných komisií pre štátne skúšky podľa
priloženého zoznamu.
K bodu 5 programu zasadnutia VR FIIT:
Návrh školiteľov na doktorandské štúdium

Vedecká rada v zmysle §54 ods. 4 zákona schvaľuje školiteľov na doktorandské štúdium; školitelia
sa schvaľujú pre študijné odbory;
FIIT STU má akreditované v zmysle zákona doktorandské študijné programy Aplikovaná
informatika v odbore aplikovaná informatika a Programové systémy v odbore softvérové
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inžinierstvo. Školitelia pre tieto študijné odbory boli schválení na zasadnutí vedeckej rady fakulty
dňa 16.11. 2010; návrh dopĺňa o školiteľov:
•
•
•
•

doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD. v odbore aplikovaná informatika
doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD. v odbore softvérové inžinierstvo
doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD. v odbore softvérové inžinierstvo
doc. Ing. Valentino Vranić, PhD. v odbore softvérové inžinierstvo.

Materiál predložil dekan FIIT prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc.
Hlasovania sa zúčastnilo 18 prítomných členov VR FIIT oprávnených hlasovať.
Počet kladných hlasov: 18
Počet záporných hlasov: 0
Počet neplatných hlasov: 0
Uznesenie 2/2011.4: VR FIIT schvaľuje školiteľov v doktorandskom štúdiu podľa priloženého
zoznamu.

V Bratislave, dňa 29. 11. 2011

prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc.
predseda vedeckej rady FIIT
Zapísala: Ing. Andrea Výbohová
Overila: prof. Ing. Mária Bielková, PhD.

3

