
 

 

 

 

 

Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady FIIT STU 1/20 14  
zo dňa 4.3.2014 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení: prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.,                       

prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.,  prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.    
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Obhajoba Ročné hodnotenie fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy a techniky 

za rok 2013 
3. Pravidlá na utváranie študijných plánov, podmienky pokračovania v štúdiu a riadneho 

skončenia štúdia a odporúčané študijné plány študijných programov na ak. rok 2014/15 
4. Pravidlá na utváranie študijných plánov, podmienky pokračovania v štúdiu a riadneho 

skončenia štúdia a odporúčané študijné plány študijných programov podávaných 
do komplexnej akreditácie v roku 2014 

5. Prerokovanie návrhu nových kritérií na habilitačné a vymenúvacie konanie na FIIT STU 
6. Prerokovanie návrhu všeobecných kritérií na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov 

na FIIT STU 
7. Prerokovanie návrhu konkrétnych podmienok výberového konania na obsadzovanie 

funkcií profesorov na FIIT STU 
8. Schválenie členov komisií pre štátne skúšky v 3. stupni štúdia 
9. Rôzne 
10. Záver 
 
 

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: 
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 činnosti za r. 2013 v oblasti výskum predniesla 
prodekanka pre výskum doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD. Správu o činnosti za r. 2013 
v oblasti vzdelávanie predniesla prodekanka pre vzdelávanie a sociálny program študentov 
doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD. 
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Doc.L.Hluchý upozornil na potrebu zapájať sa do rámcových progamov ako aj 
do rozbiehajúceho sa programu Horizont 2020. 

Verejného hlasovania sa zúčastnilo 18 prítomných členov VR FIIT oprávnených hlasovať. 
Počet kladných hlasov:    18 
Počet záporných hlasov:   0 
Počet neplatných hlasov:  0 
 
Uznesenie 1/2014.1:  VR FIIT vyhodnotila úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti 
vedy a techniky za rok 2013. 

K bodu 3 programu zasadnutia VR FIIT: 
Pravidlá na utváranie študijných plánov, podmienky pokra čovania v štúdiu a riadneho 
skon čenia štúdia a odporú čané študijné plány študijných programov na FIIT STU  
na ak. rok 2014/15. 

Vedecká rada v zmysle § 30 ods. 1, písm. c) 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. 2014/15“ boli 
prerokované v akademickom senáte fakulty dňa 20.2.2014. 

Materiál vypracovala Rada študijných programov, predložil dekan FIIT a predniesla 
prodekanka pre vzdelávanie a sociálny program študentov  doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.  

Na prejednávanie tohto bodu bol prizvaný zástupca študentskej časti AS Ing. Jakub 
Ševcech. (v priebehu prejednávania tohto bodu sa vzdialil doc. Kotuliak) 

Do rozpravy o tomto bode sa zapojil prof. Pospíchal, ktorého zaujímalo, či niektoré predmety 
vypadnú v prípade reštrukturalizácie fakulty. Prof. Hruška mal otázku ohľadom 3- a 4-
ročného bakalárskeho štúdia. 

Verejného hlasovania sa zúčastnilo 17 prítomných členov VR FIIT oprávnených hlasovať. 
Počet kladných hlasov:    17 
Počet záporných hlasov:   0 
Počet neplatných hlasov:  0 
 
Uznesenie 1/2014.2:  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. 2014/15“ 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). 
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K bodu 4 programu zasadnutia VR FIIT: 
Pravidlá na utváranie študijných plánov, podmienky pokra čovania v štúdiu a riadneho 
skon čenia štúdia a odporú čané študijné plány študijných programov na FIIT STU  
podávaných do komplexnej akreditácie v r. 2014   

Vedecká rada v zmysle § 30 ods. 1, písm. c) 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 podávaných 
do komplexnej akreditácie v roku 2014“ boli prerokované v akademickom senáte fakulty 
dňa 20.2.2014. 

Materiál vypracovala Rada študijných programov, predložil dekan FIIT a predniesla 
prodekanka pre vzdelávanie a sociálny program študentov  doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.  

Tento bod bol bez pripomienok. 

Verejného hlasovania sa zúčastnilo 17 prítomných členov VR FIIT oprávnených hlasovať. 
Počet kladných hlasov:    17 
Počet záporných hlasov:   0 
Počet neplatných hlasov:  0 
 
Uznesenie 1/214.3:  VR FIIT schvaľuje „Pravidlá na utváranie študijných plánov, podmienky 
pokračovania v štúdiu a riadneho skončenia štúdia a odporúčané študijné plány študijných 
programov podávaných do komplexnej akreditácie v roku 2014“ 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 5 programu zasadnutia VR FIIT: 
Prerokovanie návrhu nových kritérií na habilita čné a inaugura čné konanie na FIIT STU.  

Vedecká rada v zmysle § 30 ods. 1, písm. e) zákona  prerokúva a predkladá vedeckej rade 
verejnej vysokej školy kritériá na získanie titulu docent a kritériá na získanie titulu profesor. 

Materiál vypracovala prodekanka pre výskum doc. Rozinajová a predložil dekan FIIT.  

Do rozpravy k tomuto bodu sa zapojil doc. Hluchý - pýtal sa na dĺžku kontinuálnej 
vzdelávacej činnosti pred habilitačným a vymenúvacím konaním. Prof. Horváth mal otázku 
ohľadom minimálnych a očakávaných kritérií. K tomuto problému sa rozprúdila širšia 
diskusia, do ktorej sa zapojili prof. Šafařík, prof. Juhás, prof. Hruška, prof. Molnár, doc. Čičák 
a doc. Rozinajová. V rámci diskusie bolo vysvetlené, že základná štruktúra minimálnych 
kritérií je daná z úrovne STU a podrobnejšia štruktúra kritérií a niektoré ďalšie podmienky 
habilitačného, resp. vymenúvacieho konania sú uvedené v očakávaných kritériách.   

Verejného hlasovania sa zúčastnilo 17 prítomných členov VR FIIT oprávnených hlasovať. 
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Počet kladných hlasov:    17 
Počet záporných hlasov:   0 
Počet neplatných hlasov:  0 
 
Uznesenie 1/2014.4:   VR FIIT prerokovala návrh kritérií na habilitačné a vymenúvacie 
konanie bez pripomienok a odporúča dekanovi fakulty predložiť ich na rokovanie Vedeckej 
rade STU. 

K bodu 6 programu zasadnutia VR FIIT: 
Prerokovanie návrhu všeobecných kritérií na obsadzo vanie funkcií profesorov 
a docentov na FIIT STU 
 
Vedecká rada v zmysle § 30 ods. 1, písm. h) zákona prerokúva a predkladá vedeckej rade 
verejnej vysokej školy všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov 
na fakulte.  

Materiál vypracovala prodekanka pre výskum doc. Rozinajová a predložil dekan FIIT.  

Tento bod bol bez pripomienok.  

Verejného hlasovania sa zúčastnilo 17 prítomných členov VR FIIT oprávnených hlasovať. 
Počet kladných hlasov:    17 
Počet záporných hlasov:   0 
Počet neplatných hlasov:  0 
 
Uznesenie 1/2014.5:   VR FIIT prerokovala návrh všeobecných kritérií na obsadzovanie 
funkcií profesorov a docentov na fakulte (v súlade s § 30 ods. 1, písm. h zákona 
č. 131 / 2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov) a navrhuje Vedeckej rade STU aby týmito kritériami boli Kritériá 
na habilitačné a vymenúvacie konanie na FIIT STU. 

K bodu 7 programu zasadnutia VR FIIT: 
Prerokovanie návrhu konkrétnych podmienok výberovéh o konania na obsadzovanie 
funkcií profesorov na FIIT STU 
 
Vedecká rada v zmysle § 30 ods. 1, písm. i) zákona prerokúva a predkladá vedeckej rade 
verejnej vysokej školy konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií 
profesorov na fakulte 

Materiál vypracovala prodekanka pre výskum doc  Rozinajová a predložil dekan FIIT.  

Tento bod bol bez pripomienok.  

Verejného hlasovania sa zúčastnilo 17 prítomných členov VR FIIT oprávnených hlasovať. 
Počet kladných hlasov:    17 
Počet záporných hlasov:   0 
Počet neplatných hlasov:  0 
 
Uznesenie 1/2014.6:   VR FIIT prerokovala návrh konkrétnych podmienok výberového 
konania na obsadzovanie funkčných miest profesorov na fakulte (v súlade s § 30 ods. 1, 
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písm. i) zákona č. 131 / 2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov) a navrhuje Vedeckej rade STU, aby týmito 
podmienkami boli podmienky stanovené vo vnútornom predpise STU č. 1/2013 Zásady 
výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, 
pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich 
zamestnancov na STU v Bratislave. 

K bodu 8 programu zasadnutia VR FIIT: 
Členovia skúšobných komisií pre štátne skúšky v tre ťom 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 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 a predniesla prodekanka pre výskum doc. Ing. Viera 
Rozinajová, PhD.  

Mená navrhnutých odborníkov navrhnutých na zaradenie do zoznamu členov skúšobných 
komisií pre štátne skúšky (doktorandské štúdium):  
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD. – KAI FMFI UK  
a doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD. – ÚT FEI STU. 

Tento bod bol bez pripomienok.  

Verejného hlasovania sa zúčastnilo 17 prítomných členov VR FIIT oprávnených hlasovať. 
Počet kladných hlasov:    17 
Počet záporných hlasov:   0 
Počet neplatných hlasov:  0 
 
Uznesenie 1/2014.7:   VR FIIT schvaľuje členov skúšobných komisií pre štátne skúšky podľa 
priloženého zoznamu. 

K bodu 9 programu zasadnutia VR FIIT: 
Do diskusie sa prihlásili doc. Hluchý a opäť zdôraznil nutnosť zapojenia sa do veľkých 
projektov (APVV, európske projekty). Prof. Molnár sa dotkol témy, ktorá bola diskutovaná 
koncom februára na seminári o vzdelávaní v informatike v DigiPointe. Hodnotila sa miera, 
akou sa majú firmy podieľať na utváraní študijných programov a stupeň zohľadnenia 
požiadaviek firiem ohľadom náplne niektorých vyučovaných predmetov. K tomuto bodu 
diskutovali aj prof. Murgaš, prof. Matiaško, doc. Hluchý a dekan doc. Čičák.  
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K bodu 10 programu zasadnutia VR FIIT: 
Predseda doc. Ing. Pavel Čičák, PhD. poďakoval členom vedeckej rady fakulty za účasť 
a pripomienky a ukončil zasadnutie Vedeckej rady FIIT. 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa 4.3.2014 
 

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


