Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady FIIT STU 1/2013
zo dňa 19.03.2013
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, doc. RNDr. Peter Volauf, PhD., prof. Ing. Tomáš
Hruška, PhD., prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD., doc. Ing. Hana Kubátová, PhD.
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 2013/14
3. Schválenie komisie a oponentov pre habilitačné konanie RNDr. Michala Laclavíka, PhD.
4. Informácia o školiteľoch externej vzdelávacej inštitúcie – UI SAV (Ing. Ivana
Budinská, PhD., RNDr. Ján Glasa, CSc.)
5. Schválenie návrhu na udelenie „Medaily Wofganga Kempelena“ prof. A Min Tjoa
6. Rôzne

K bodu 1 programu zasadnutia VR FIIT:
Zasadnutie Vedeckej rady FIIT otvoril jej predseda doc. Ing. Pavel Čičák, PhD.
Členov vedeckej rady fakulty oboznámil s programom zasadnutia.

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. 2013/2014“ boli
prerokované v akademickom senáte fakulty dňa 11.3.2013.
Materiál predložil dekan FIIT a predniesla prodekanka pre vzdelávanie a sociálny program
študentov doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.
Verejného hlasovania sa zúčastnilo 19 prítomných členov VR FIIT oprávnených hlasovať.
Počet kladných hlasov: 19
Počet záporných hlasov: 0
Počet neplatných hlasov: 0
Uznesenie 1/2013.1: 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. 2013/14“ 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
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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:
Schválenie komisie a určenie oponentov pre habilitačné konanie –
RNDr. Michal Laclavík, 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 umeleckopedagogických 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.“
Materiál predložil dekan FIIT a predniesla prodekanka pre výskum doc. Ing. Viera Rozinajová,
PhD.
Za skrutátorov boli určení prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. a prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
Tajného hlasovania sa zúčastnilo 19 prítomných členov VR FIIT oprávnených hlasovať.
Počet kladných hlasov: 18
Počet záporných hlasov: 0
Počet neplatných hlasov: 1
Uznesenie 1/2013.2: VR FIIT schvaľuje zloženie komisie a oponentov pre habilitačné konanie
RNDr. Michala Laclavíka, PhD. v znení podľa prílohy.

K bodu 4 programu zasadnutia VR FIIT:
Informácia o školiteľoch externej vzdelávacej inštitúcie UI SAV –
Ing. Ivana Budinská, PhD., RNDr. Ján Glasa, CSc.
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.“
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Uznesenie 1/2013.3: VR FIIT berie na vedomie vedecko-pedagogickú charakteristiku
školiteľov Ing. Ivany Budinskej, PhD. a RNDr. Jána Glasu, CSc. z UI SAV v študijnom odbore
aplikovaná informatika.

K bodu 5 programu zasadnutia VR FIIT:
Schválenie návrhu na udelenie „Medaily Wolfganga Kempelena“ prof. A Min Tjoa.
Na základe návrhu predloženého dekanom alebo členom Vedeckej rady FIIT STU Vedecká
rada FIIT STU schvaľuje udelenie Medaily Wolfganga Kempelena.
„Medaila sa udeľuje jednotlivcom z univerzity aj mimo nej, ktorí významným spôsobom prispeli
k rozvoju vedeckého poznania v oblasti informatiky a informačných technológií, alebo
za mimoriadne zásluhy o rozvoj FIIT STU.“
Za skrutátorov boli určení prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. a prof. Ing. Ján Murgaš, 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 1/2013.4: VR FIIT schvaľuje udelenie „Medaily Wolfganga Kempelena“
pre prof. A Min Tjoa.

K bodu 6 programu zasadnutia VR FIIT:
Do diskusie sa prihlásil dekan fakulty doc. Ing. Pavel Čičák, PhD.,a informoval členov vedeckej
rady o pripravovanom zámere Fakulty informatiky a informačných technológií prehodnotiť
kritériá habilitačného konania a konania vymenovania za profesora.
V ďalšej diskusii vystúpila prodekanka pre vzdelávanie doc. Ing. Daniela Chudá, PhD., a
oboznámila grémium s pripravovaným návrhom spoločného bakalárskeho medziodborového
študijného programu Fakulty informatiky a informačných technológií s Vysokou školou
múzických umení, zameranom na unikátnu kombináciu umeleckého a informatického odboru.
Absolvent si osvojí ucelenú vnútorne zosúladenú oblasť poznania vymedzenú médiami
typickými pre umeleckú prácu vrátane ich informatickej podstaty a technologického
spracovania. Vedecká rada zobrala na vedomie plán fakulty pripraviť akreditačný spis pre
tento študijný program.

V Bratislave, dňa 19.03.2013

doc. Ing. Pavel Čičák, PhD.
predseda Vedeckej rady FIIT STU

Zapísala: Ing. Andrea Výbohová
Overila: doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD.
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