
 

 

 

 

 

Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady FIIT STU 2/20 13  
zo dňa 29.10.2013 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnená: doc. Ing. Hana Kubátová, PhD.    
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Obhajoba habilitačnej práce RNDr. Michala Laclavíka, PhD. 
3. Ročné hodnotenie fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy a techniky za rok 2012 
4. Schválenie členov komisií pre štátne skúšky v 2. a 3. stupni štúdia 
5. Schválenie návrhu na udelenie „Medaily Wofganga Kempelena“ prof. RNDr. Ľudovítovi 

Molnárovi, DrSc. 
6. Prerokovanie návrhu habilitačnej komisie a rozhodnutie o udelení alebo o neudelení titulu 

docent RNDr. Michalovi Laclavíkovi, PhD. 
7. 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: 
Obhajoba habilita čnej práce RNDr. Michala Laclavíka, PhD. 
 
RNDr. Michal Laclavík, PhD. obhajoval habilitačnú prácu na tému: „Objavovanie vzťahov 
medzi entitami v sémantických textových grafoch“  (angl. Discovering Entity Relations in 
Semantic Text Graphs). 
Prítomní oponenti  prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD., prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD. 
a prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc. predniesli svoje oponentské posudky.  
Všetci oponenti pozitívne hodnotili doterajšiu vedeckú i pedagogickú činnosť RNDr. Michala 
Laclavíka, PhD. a odporučili schváliť návrh na vymenovanie za docenta.  Uchádzač zaujal 
stanovisko ku všetkým otázkam oponentov. 
V rozprave k obhajobe habilitačnej práce ďalej vystúpili prof. Ing. Tomáš Hruška, PhD., prof. 
Ing. Liberios Vokorokos, PhD., doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD. Na záver diskusie predseda 
VR FIIT, doc. Ing. Pavel Čičák, PhD. požiadal habilitačnú komisiu, aby vypracovala 
stanovisko k vymenovaniu RNDr. Michala Laclavíka, PhD. v odbore aplikovaná informatika.  

K bodu 3 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  hodnotí najmenej raz za rok úroveň 
fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky alebo umenia. 

Materiál predložil dekan FIIT a predniesli prodekanka pre vzdelávanie a sociálny program 
študentov  doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD. a prodekanka pre výskum doc. Ing. Viera 
Rozinajová, PhD.   
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Uznesenie 2/2013.1:  VR FIIT vyhodnotila úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti 
vedy a techniky za rok 2012. 

K bodu 4 programu zasadnutia VR FIIT: 
Členovia skúšobných komisií pre štátne skúšky v druh om 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 na doplnenie zoznam 
odborníkov z praxe pre skúšobné komisie v druhom stupni. 

Materiál predložil dekan FIIT a predniesla prodekanka pre výskum doc. Ing. Viera 
Rozinajová, PhD.   

Uznesenie 2/213.2:  VR FIIT VR FIIT schvaľuje členov skúšobných komisií pre štátne skúšky 
v druhom stupni podľa priloženého zoznamu. 

Členovia skúšobných komisií pre štátne skúšky v tre ťom 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 na doplnenie  zoznam pre skúšobné 
komisie v treťom stupni.  

Členovia VR FIIT mali k dispozícii aj celý zoznam členov skúšobných komisií pre štátne 
skúšky pre doktorandské štúdium. 

Materiál predložil dekan FIIT a predniesla prodekanka pre výskum doc. Ing. Viera 
Rozinajová, PhD.   

Uznesenie 2/2013.3:  VR FIIT VR FIIT schvaľuje členov skúšobných komisií pre štátne 
skúšky v treťom stupni podľa priloženého zoznamu. 
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K bodu 5 programu zasadnutia VR FIIT: 
Schválenie návrhu na udelenie „Medaily Wolfganga Ke mpelena“  
prof. RNDr. Ľudovítovi Molnárovi, DrSc. 
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 doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc. a prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc. 
Tajného hlasovania sa zúčastnilo 23 prítomných členov VR FIIT oprávnených hlasovať. 
Počet kladných hlasov:    22 
Počet záporných hlasov:   0 
Počet neplatných hlasov:  1 
 
Uznesenie 2/2013.4:   VR FIIT schvaľuje udelenie „Medaily Wolfganga Kempelena“ 
pre prof. RNDr. Ľudovíta Molnára, DrSc. 

K bodu 6 programu zasadnutia VR FIIT: 
Prerokovanie návrhu habilita čnej komisie a rozhodnutie o udelení alebo o neudele ní 
titulu docent RNDr. Michalovi Laclavíkovi, PhD. 
 
Vedecká rada prerokuje návrh habilitačnej komisie podľa § 1 ods. 15 vyhláškyMŠ SR  
č 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-
pedagogických titulov docent a profesor v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z.z.  
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 29.10.2013 o 09.00h. Zúčastnili sa jej všetci 
členovia habilitačnej komisie a všetci traja 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, vedecko-výskumnej a odbornej činnosti RNDr. Michala 
Laclavíka, PhD. a jeho plnenie kritérií FIIT STU pre habilitáciu 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 vyhláškou MŠ SR č. 6/2005 Z.z. v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR 
č. 457/2012 Z.z. na udelenie titulu docent v odbore 9.2.9. Aplikovaná informatika. 

Za skrutátorov boli určení doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc. a prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc. 
Tajného hlasovania sa zúčastnilo 23 prítomných členov VR FIIT oprávnených hlasovať. 

Počet kladných hlasov:   22 
Počet záporných hlasov:   0 
Počet neplatných hlasov:  1 
 
Uznesenie 2/2013.5:   VR FIIT konštatuje, že v priebehu habilitačného konania 
RNDr. Michala Laclavíka, 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 
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alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR 
č. 457/2012 Z.z.. RNDr. Michal Laclavík, PhD. spĺňa podmienky na získanie titulu docent 
a na základe vyššie uvedených skutočností rozhodla o udelení titulu docent RNDr. Michalovi 
Laclavíkovi, PhD. v odbore 9.2.9. Aplikovaná informatika. 
 
K bodu 7 programu zasadnutia VR FIIT: 
Do diskusie sa prihlásili doc. Ing. Ladislav Hluchý, PhD., ktorý mal otázku ohľadom prípravy 
výskumných projektov  v rámci pripravovaného programu Horizont 2020 a prof. RNDr. Ivan Kalaš, 
PhD., ktorý sa pýtal na niektoré údaje  k rozbehnutému  4-ročnému bakalárskemu štúdiu.   
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa 29.10.2013 
 

 
              doc. Ing. Pavel Čičák, PhD. 

  predseda Vedeckej rady FIIT STU 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Andrea Výbohová 
Overila: doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD. 
 
 


