
 

 

 

 

Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady FIIT STU 1/2015 zo dňa 10.3.2015 
 
Prítomní: (19): podľa prezenčnej listiny  
Ospravedlnení: (4): prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.,  

prof. Ing. Tomáš Hruška, PhD., prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD. 
Hostia: Ing. Jakub Ševcech 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Ročné hodnotenie fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy a techniky za rok 2014 
3. Pravidlá na utváranie študijných plánov, podmienky pokračovania v štúdiu a riadneho 

skončenia štúdia a odporúčané študijné plány študijných programov na ak. rok 2015/16 
4. Prerokovanie a schválenie odporúčaných kritérií na habilitačné a vymenúvacie konanie na 

FIIT STU 
5. Prerokovanie dlhodobého zámeru FIIT STU 
6. Rôzne 
7. 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 za rok 2014 

 
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. 2014 v oblasti výskum predniesla 

prodekanka pre výskum doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD. Správu o činnosti za r. 2014 v oblasti 

vzdelávania predniesla prodekanka pre vzdelávanie a sociálny program študentov doc. 

Mgr. Daniela Chudá, PhD. 

doc. Hluchý mal otázky ohľadne hodnotenia publikácií v databázach WOS a SCOPUS, prof. 

Bieliková poskytla doplňujúce informácie k zaraďovaniu publikácií. 

doc. Hluchý a prof. Mesiar diskutovali o predmetoch na prijímacích pohovoroch na fakultu. 

Verejného hlasovania sa zúčastnilo 19 prítomných členov VR FIIT oprávnených hlasovať. 
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Počet kladných hlasov:   19 
Počet záporných hlasov: 0 
Počet neplatných hlasov: 0 
 
Uznesenie 1/2015.1: VR FIIT vyhodnotila úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy 

a techniky za rok 2014. 

K bodu 3 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 na ak. rok 

2015/16. 

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. 2014/15“ boli prerokované v 

akademickom senáte fakulty dňa 2.3.2015 

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.  

Do rozpravy o tomto bode sa zapojil prof. Juhás s doc. Hluchým, ktorí odporúčajú preradiť 

voliteľný predmet Počítačová bezpečnosť na povinný pre všetky študijné programy. K tomuto 

bodu potom prebehla diskusia, na základe ktorej bolo odporučené Rade študijných programov 

zvážiť zaradenie voliteľného predmetu Počítačová bezpečnosť ako povinného predmetu pre 

všetky študijné programy. 

Verejného hlasovania sa zúčastnilo 19 prítomných členov VR FIIT oprávnených hlasovať. 

Počet kladných hlasov:   19 
Počet záporných hlasov: 0 
Počet neplatných hlasov: 0 
 
Uznesenie 1/2015.2: 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. 2015/16“ 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 

fakulty zmeniť semester, v ktorom sa predmet uskutočňuje alebo doplniť nový predmet pokiaľ to 
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nenaruší celkovú koncepciu odporúčaného plánu študijného programu (aplikovateľné 

pre povinne voliteľné a výberové predmety). 

Uznesenie 1/2015.2:  VR FIIT odporúča Rade študijných programov FIIT STU zvážiť zaradenie 

voliteľného predmetu Počítačová bezpečnosť ako povinného predmetu pre všetky študijné 

programy.  

Verejného hlasovania sa zúčastnilo 19 prítomných členov VR FIIT oprávnených hlasovať. 

Počet kladných hlasov:   17 
Počet záporných hlasov: 2 
Počet neplatných hlasov: 0 

K bodu 4 programu zasadnutia VR FIIT: 

Prerokovanie a schválenie odporúčaných kritérií na habilitačné a inauguračné konanie na FIIT 

STU 

Vedecká rada v zmysle §30 ods. 1, písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) prerokúva a 

predkladá vedeckej rade verejnej vysokej školy kritériá na získanie titulu docent a kritériá na 

získanie titulu profesor. 

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

Rozinajová, PhD.  

Tento bod bol bez pripomienok. 

Verejného hlasovania sa zúčastnilo 19 prítomných členov VR FIIT oprávnených hlasovať. 

Počet kladných hlasov:   17 
Počet záporných hlasov: 0 
Hlasovania sa zdržali: 2 
Počet neplatných hlasov: 0 
 
Uznesenie 1/2015.3: VR FIIT prerokovala a schválila odporúčané kritériá fakulty na získanie titulu 

docent a kritériá na získanie titulu profesor v znení podľa prílohy. 

K bodu 5 programu zasadnutia VR FIIT: 

Prerokovanie dlhodobého zámeru FIIT STU. 

Vedecká rada v zmysle §30 ods. 1, písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) prerokúva 

dlhodobý zámer fakulty vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom verejnej vysokej školy. 

Materiál vypracovalo vedenie FIIT a predložil dekan FIIT.  

Tento bod bol bez pripomienok. 
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Verejného hlasovania sa zúčastnilo 19 prítomných členov VR FIIT oprávnených hlasovať. 

Počet kladných hlasov:   17 
Počet záporných hlasov: 0 
Hlasovania sa zdržali: 2 
Počet neplatných hlasov: 0 
 
Uznesenie 1/2015.4:  VR FIIT STU prerokovala dlhodobý zámer FIIT STU. 

K bodu 6 programu zasadnutia VR FIIT: 

Dekan informoval zúčastnených o udelení čestného titulu „profesor emeritus“ prof. RNDr. 

Ľudovítovi Molnárovi, DrSc. ako aj o udelení „Medaily Wolfganga Kempelena“ Dr. Paulovi Vixie. 

 

Do ďalšej diskusie sa prihlásili doc. Hluchý a opäť zdôraznil nutnosť zapojenia sa do veľkých 

projektov (H2020, APVV, európske projekty).  

 

Prof. Bieliková a doc. Hudec informovali o otvorení nových výskumných laboratórií. 

K bodu 7 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 10.3.2015 
 

              doc. Ing. Pavel Čičák, PhD. 
  predseda Vedeckej rady FIIT STU 
 
 
 
Zapísala: RNDr. Katarína Mršková, PhD. 
Overila: doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD. 


