Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady FIIT STU 1/2016 zo dňa 3.3.2016
Prítomní: (20): podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: (2): doc. Ing. Ladislav Hluchý, PhD., prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.,
Hostia: Bc. Lukáš Csóka, prof. Ing. Pavol Horváth, PhD.
Program:
1. Otvorenie
2. Hodnotenie úrovne fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy a techniky za 2015 diskusia a odporúčania
3. Dlhodobý zámer FIIT STU na roky 2016-2021 - prerokovanie
4. Aktualizácia Dlhodobého zámeru FIIT STU na rok 2016 - informácia
5. Študijné programy 2016/17 - schvaľovanie (prítomný zástupca študentov)
6. Odborové komisie v doktorandskom štúdiu - informácia
7. Školitelia v doktorandskom štúdiu z FIIT STU - schvaľovanie
8. Školitelia v doktorandskom štúdiu z UI SAV - informácia
9. Zloženie komisií pre štátne skúšky - pravidlá pre ďalších odborníkov schválených
vedeckou ranou - schvaľovanie
10. Členovia skúšobných komisií v doktorandskom štúdiu - schvaľovanie
11. Komisia a oponenti pre habilitačné konanie Ing. Vandy Benešovej, PhD. - schvaľovanie
12. Odovzdanie Medaily Wolfganga Kempelena prof. Ing. Pavlovi Horváthovi, PhD.
13. Rozličné

K bodu 1 programu zasadnutia VR FIIT STU:
Zasadnutie Vedeckej rady FIIT STU otvorila jej predsedkyňa prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
Oboznámila členov vedeckej rady fakulty s programom zasadnutia a odovzdala prítomným
členom vedeckej rady menovacie dekréty.
Za skrutátorov boli zvolení: doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD. a doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: doc. RNDr. Mária Lucká, PhD. a prof. Ing. Gregor Rozinaj,
PhD.
Dekanka informovala o výsledkoch hlasovaní „per rollam“, ktoré boli od posledného riadneho
zasadnutia VR FIIT STU.
• V máji 2015 bolo „per rollam“ hlasovanie o Pravidlách na utváranie študijných plánov,
podmienky pokračovania v štúdiu a riadneho skončenia štúdia a odporúčané študijné
plány študijného programu Informačná bezpečnosť na FIIT STU podávaného na
akreditáciu. Z 19 členov VR FIIT STU s hlasovacím právom sa hlasovania zúčastnilo 18
členov. S návrhmi súhlasilo všetkých 18 členov.
• V septembri 2015 bolo „per rollam“ hlasovanie o udelení „Medaily Wolfganga
Kempelena“ za významný prínos k rozvoju vedeckého poznania v oblasti informatiky

a informačných technológií profesorom: prof. Ing. Karolovi Matiaškovi, PhD.
a prof. Ing. Pavlovi Horváthovi, PhD.
Z 19 členov VR FIIT STU s hlasovacím právom sa hlasovania za udelenie medaile
prof. Matiaškovi zúčastnilo 14 členov. S návrhmi súhlasilo všetkých 14 členov.
Profesorovi Matiaškovi medailu osobne odovzdal prof. Čičák na návšteve Žilinskej
univerzity dňa 16.9.2015.
Hlasovania za udelenie medaile prof. Horváthovi zúčastnilo 15 členov. S návrhmi súhlasilo
všetkých 15 členov. Odovzdanie sa uskutoční na tomto zasadnutí.
• V novembri 2015 bolo „per rollam“ hlasovanie o udelení čestného titulu „profesor
emeritus“ prof. Ing. Vladimírovi Kvasničkovi, DrSc. Z 19 členov VR FIIT STU s hlasovacím
právom sa hlasovania zúčastnilo 18 členov. S návrhmi súhlasilo všetkých 18 členov.
• V januári 2016 bolo „per rollam“ hlasovanie o návrhoch na zloženie odborových komisií
STU pre odbory Aplikovaná informatika a Informačné systémy. Z 19 členov VR FIIT STU
s hlasovacím právom sa hlasovania zúčastnilo a s návrhmi súhlasilo všetkých 19 členov.
K bodu 2 programu zasadnutia VR FIIT STU:
Hodnotenie úrovne fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy a techniky za 2015 diskusia a odporúčania
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 predložila a správu o činnosti za r. 2015 v oblasti výskum predniesla dekanka FIIT.
Diskusie sa zúčastnil prof. Ing. Jiří Šafařík, PhD., prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík a prof. Ing. Gregor
Rozinaj, PhD.
Verejného hlasovania sa zúčastnilo 20 prítomných členov VR FIIT STU oprávnených hlasovať.
Počet kladných hlasov:
20
Počet záporných hlasov:
0
Počet neplatných hlasov:
0
VR FIIT STU prijala jednomyseľne toto uznesenie:
Uznesenie 1/2016.1: Vedecká rada FIIT STU vyhodnotila 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 úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy a techniky za rok 2015.
K bodu 3 programu zasadnutia VR FIIT STU:
Dlhodobý zámer FIIT STU na roky 2016-2021 - prerokovanie.
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 prerokúva dlhodobý zámer fakulty
vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom verejnej vysokej školy.
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Materiál vypracovalo Vedenie FIIT STU, predložila a predniesla dekanka FIIT.
Diskusie sa zúčastnil doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD., prof. Ing. Jiří Šafařík, PhD., prof. RNDr.
Gabriel Juhás, PhD. A prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.
Verejného hlasovania sa zúčastnilo 20 prítomných členov VR FIIT STU oprávnených hlasovať.
Počet kladných hlasov:
20
Počet záporných hlasov:
0
Počet neplatných hlasov:
0
VR FIIT STU prijala jednomyseľne toto uznesenie:
Uznesenie 1/2016.2: Vedecká rada FIIT STU prerokovala 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 dlhodobý zámer FIIT STU na roky 2016-2021.
K bodu 4 programu zasadnutia VR FIIT STU:
Aktualizácia Dlhodobého zámeru FIIT STU na rok 2016 - informácia
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 prerokúva dlhodobý zámer fakulty
vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom verejnej vysokej školy..
Materiál predložila, vypracovala a predniesla dekanka FIIT.
Tento bod bol bez pripomienok.
Verejného hlasovania sa zúčastnilo 20 prítomných členov VR FIIT STU oprávnených hlasovať.
Počet kladných hlasov:
20
Počet záporných hlasov:
0
Hlasovania sa zdržali:
0
Počet neplatných hlasov:
0
VR FIIT STU prijala jednomyseľne toto uznesenie:
Uznesenie 1/2016.3: Vedecká rada FIIT STU berie na vedomie informáciu o aktualizácii
dlhodobého zámeru FIIT STU na r. 2016.
K bodu 5 programu zasadnutia VR FIIT STU:
Študijné programy 2016/17 - schvaľovanie (prítomný zástupca študentov 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 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. 2016/17“ boli prerokované v
akademickom senáte fakulty dňa 18.2.2016..
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Materiál vypracovali prodekani doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD., Ing. Peter Pištek, PhD.,
Ing. Marián Šimko, PhD. Materiál predložila a predniesla dekanka FIIT. Na prerokúvaní tohto
bodu sa zúčastnil aj zástupca študentskej časti akademického senátu FIIT Bc. Lukáš Csóka.
Diskusie sa zúčastnil prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.
Verejného hlasovania sa zúčastnilo 20 prítomných členov VR FIIT STU oprávnených hlasovať.
Počet kladných hlasov:
20
Počet záporných hlasov:
0
Počet neplatných hlasov:
0
VR FIIT STU prijala jednomyseľne toto uznesenie:
Uznesenie 1/2016.4: Vedecká rada FIIT STU schvaľuje 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 „Pravidlá na utváranie študijných plánov, podmienky pokračovania v štúdiu a riadneho
skončenia štúdia a odporúčané študijné plány študijných programov na ak. r. 2016/17“ 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 6 programu zasadnutia VR FIIT STU:
Odborové komisie v doktorandskom štúdiu - informácia
V zmysle čl. 2 bod (1) Smernice rektora č. 2/2014-SR Odborová komisia doktorandských
študijných programov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave Zriaďovanie a rušenie
odborovej komisie – Odborovú komisiu zriaďuje na návrh dekana rektor univerzity po schválení
vo vedeckej rade univerzity.
Dekanka informovala zúčastnených o výsledku hlasovania „per rollam“o návrhoch na zloženie
odborových komisií STU pre odbory Aplikovaná informatika a Informačné systémy z januára
2016.
Z 19 členov VR FIIT STU STU s hlasovacím právom sa hlasovania zúčastnilo a s návrhmi súhlasilo
všetkých 19 členov.
VR FIIT STU prijala jednomyseľne toto uznesenie:
Uznesenie 1/2016.5: Vedecká rada FIIT STU berie na vedomie informáciu o návrhu dekanky
na vymenovanie za členov odborovej komisie pre študijný odbor 9.2.6. informačné systémy
a pre študijný odbor 9.2.9 . aplikovaná informatika.
K bodu 7 programu zasadnutia VR FIIT STU:
Školitelia v doktorandskom štúdiu z FIIT STU - schvaľovanie
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Podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vedecká rada fakulty schvaľuje školiteľov
na doktorandské štúdium podľa § 54 ods. 4.
Materiál vypracovala doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD., prodekanka fakulty. Predložila a predniesla
ho dekanka fakulty.
V materiáloch boli pre každý študijný program navrhnutí školitelia menovite. (AI – 10 ľudí, IS – 6
ľudí).
Verejného hlasovania sa zúčastnilo 20 prítomných členov VR FIIT STU oprávnených hlasovať.
Počet kladných hlasov:
20
Počet záporných hlasov:
0
Počet neplatných hlasov:
0
VR FIIT STU prijala jednomyseľne toto uznesenie:
Uznesenie 1/2016.6: Vedecká rada FIIT STU schvaľuje podľa § 30 ods. 1 písm. d) 4 zákona
č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov školiteľov pre doktorandské štúdium podľa predloženého návrhu.
K bodu 8 programu zasadnutia VR FIIT STU:
Školitelia v doktorandskom štúdiu z UI SAV - informácia
Podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vedecká rada fakulty schvaľuje školiteľov
na doktorandské štúdium podľa § 54 ods. 4. Podľa § 54 ods. 4 funkciu školiteľa pre témy vypísané
nevysokoškolskou inštitúciou (odsek 6), ktorá získala právo zúčastňovať sa na uskutočňovaní
študijného programu v študijnom odbore podľa § 86 (externá vzdelávacia inštitúcia), môžu
vykonávať školitelia schválení touto inštitúciou. Externá vzdelávacia inštitúcia poskytne vedeckej
rade vysokej školy alebo fakulty vedecko-pedagogické charakteristiky týchto školiteľov.
Pravidlá na schvaľovanie školiteľov sú súčasťou podkladov poskytovaných Akreditačnej komisii
podľa § 82 ods. 5 v súvislosti s posudzovaním spôsobilosti vysokej školy alebo externej
vzdelávacej inštitúcie uskutočňovať doktorandský študijný program [§ 82 ods. 2 písm. a) a b)].
Materiál vypracovali doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD., prodekanka fakulty a Ing. Ivana Budinská,
PhD., riaditeľka Ústavu Informatiky SAV. Materiál predložila a predniesla dekanka FIIT.
V materiáloch boli pre študijný program AI navrhnutí školitelia menovite aj s charakteristikami
(VPCh) (AI – 7 ľudí).
VR FIIT STU prijala jednomyseľne toto uznesenie:
Uznesenie 1/2016.7: Vedecká rada FIIT STU berie na vedomie v zmysle § 54 ods. 4 zákona
o vysokých školách č. 131 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov informáciu o školiteľoch doktorandského štúdia v odbore aplikovaná informatika
na Ústave informatiky SAV.
K bodu 9 programu zasadnutia VR FIIT STU:
Zloženie komisií pre štátne skúšky - pravidlá pre ďalších odborníkov schválených vedeckou
radou - schvaľovanie
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Podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vedecká rada fakulty schvaľuje ďalších
odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre študijné programy uskutočňované
na fakulte (§ 63 ods. 3); schvaľuje školiteľov na doktorandské štúdium podľa § 54 ods. 4.
Podľa § 63 ods. (3) právo skúšať na štátnej skúške a na rigoróznych skúškach majú iba
vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov a docentov (§ 75 ods. 1) a ďalší
odborníci schválení príslušnou vedeckou radou [§ 12 ods. 1 písm. d)]; ak ide o bakalárske študijné
programy, aj vysokoškolskí učitelia vo funkcii odborného asistenta (§ 75 ods. 8) s vysokoškolským
vzdelaním tretieho stupňa.
Materiál vypracovala, predložila a predniesla dekanka FIIT.
Vychádzajúc z praktických potrieb pri určovaní zloženia komisií pre štátne skúšky pri zachovaní
účelu štátnej skúšky pre zabezpečenie kvality absolventov príslušného študijného programu
navrhuje, aby sa profesori a docenti nemuseli schvaľovať menovite pri všetkých troch stupňoch
a doktori nemuseli schvaľovať menovite pre skúšanie na prvom a druhom stupni.
Diskusie k tomuto bodu sa zúčastnil prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Verejného hlasovania sa zúčastnilo 20 prítomných členov VR FIIT STU oprávnených hlasovať.
Počet kladných hlasov:
20
Počet záporných hlasov:
0
Počet neplatných hlasov:
0
VR FIIT STU prijala jednomyseľne toto uznesenie:
Uznesenie 1/2016.8: Vedecká rada FIIT STU schvaľuje v zmysle § 30 ods. 1 písm. d) zákona
č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov odborníkov s vedecko-pedagogickým titulom profesor alebo docent za ďalších
odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre študijné programy uskutočňované
na fakulte (§ 63 ods. 3), pokiaľ im toto právo neprináleží podľa tohože ustanovenia zákona na
základe toho, že sú vo funkcii profesora alebo docenta.
Vedecká rada FIIT STU schvaľuje v zmysle § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odborníkov
s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa za ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať
na štátnych skúškach pre študijné programy prvého a druhého stupňa uskutočňované na fakulte
(§ 63 ods. 3), pokiaľ im toto právo pre bakalárske študijné programy neprináleží podľa tohože
ustanovenia zákona na základe toho, že sú vysokoškolskí učitelia vo funkcii odborného asistenta
(§ 75 ods. 8) s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa.
K bodu 10 programu zasadnutia VR FIIT STU:
Členovia skúšobných komisií v doktorandskom štúdiu - schvaľovanie
Podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vedecká rada fakulty schvaľuje ďalších
odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre študijné programy uskutočňované
na fakulte (§ 63 ods. 3).
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Podľa § 63 ods. (3) právo skúšať na štátnej skúške a na rigoróznych skúškach majú iba
vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov a docentov (§ 75 ods. 1) a ďalší
odborníci schválení príslušnou vedeckou radou [§ 12 ods. 1 písm. d)].
Vedecká rada FIIT STU schválila pravidlá pre zloženie komisií pre štátne skúšky a ďalších
odborníkov schválených vedeckou radou.
Materiál vypracovala doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD., prodekanka fakulty. Predložila a predniesla
ho dekanka fakulty.
Vychádzajúc z potreby zabezpečiť čo najlepší súlad medzi témou doktorandského štúdia a jej
odborným pokrytím v skúšobnej komisii ako aj z praktických potrieb pri určovaní zloženia komisií
pre štátne skúšky pri zachovaní účelu štátnej skúšky pre zabezpečenie kvality absolventov
príslušného študijného programu navrhuje, aby právo skúšať na štátnych skúškach
pre doktorandské študijné programy mali aj odborníci (menovite 39 ľudí).
Verejného hlasovania sa zúčastnilo 20 prítomných členov VR FIIT STU oprávnených hlasovať.
Počet kladných hlasov:
20
Počet záporných hlasov:
0
Počet neplatných hlasov:
0
VR FIIT STU prijala jednomyseľne toto uznesenie:
Uznesenie 1/2016.8: Vedecká rada FIIT STU schvaľuje v zmysle § 30 ods. 1 písm. d) zákona
č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a podľa pravidiel pre zloženie komisií pre štátne skúšky schválené Vedeckou radou FIIT
STU ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre študijné programy
doktorandského štúdia podľa predloženého návrhu.
K bodu 11 programu zasadnutia VR FIIT STU:
Komisia a oponenti pre habilitačné konanie Ing. Vandy Benešovej, PhD. - schvaľovanie
V zmysle §1 ods. 8 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických
titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor (v znení Vyhlášky MŠ SR
č. 457/2012 Z.z.) predseda vedeckej rady vymenuje so súhlasom vedeckej rady do šiestich
mesiacov od začiatku habilitačného konania 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.
Materiál vypracoval prof. Ing. Pavol Návrat, PhD., prodekan fakulty. Predložila a predniesla
dekanka fakulty.
Dekanka oznámila, že Ing. Vanda Benešová, PhD. podala 22.2.2016 žiadosť o udelenie titulu
docent v odbore aplikovaná informatika. K žiadosti priložila všetky prílohy v zmysle vyhlášky.
Habilitačná komisia:
Predseda:
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. FIIT STU Bratislava
Členovia:
prof. Ing. Pavel Slavík, CSc., FEL ČVUT Praha
prof. Ing. Miloš Šrámek, PhD., Gregor Mendel Institute of Molecular Plant Biology,
Rakúska akadémia vied, Viedeň
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Oponenti:

prof. RNDr. Ing. Ivan Bajla, PhD., Ústav merania SAV Bratislava
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD., FMFI UK Bratislava
prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD., FEI STU Bratislava
Téma habilitačnej prednášky:
Detekcia a rozpoznávanie objektov metódami počítačového videnia
Tajného hlasovania sa zúčastnilo 20 prítomných členov VR FIIT STU oprávnených hlasovať.
Počet kladných hlasov:
20
Počet záporných hlasov:
0
Počet neplatných hlasov:
0
VR FIIT STU prijala jednomyseľne toto uznesenie:
Uznesenie 1/2016.9: Vedecká rada FIIT STU v zmysle §1 ods. 8 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z.
o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov
docent a profesor (v znení Vyhlášky MŠ SR č. 457/2012 Z.z.) súhlasí s vymenovaním habilitačnej
komisie a oponentov pre habilitačné konanie Ing. Vandy Benešovej, PhD. podľa predloženého
návrhu. Odporúča, aby žiadateľka predniesla habilitačnú prednášku na prvú tému podľa
predloženého návrhu.
K bodu 12 programu zasadnutia VR FIIT STU:
Odovzdanie Medaily Wolfganga Kempelena prof. Ing. Pavlovi Horváthovi, PhD.
Prítomnému profesorovi Horváthovi v mene VR FIIT STU zablahoželala a medailu odovzdala
dekanka fakulty spolu s predchádzajúcim dekanom prof. Ing. Pavlom Čičákom, PhD.
K bodu 13 programu zasadnutia VR FIIT STU:
Dekanka fakulty poďakovala členom vedeckej rady fakulty za účasť a pripomienky a ukončila
zasadnutie Vedeckej rady FIIT STU.

V Bratislave, dňa 3.3.2016

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
predsedkyňa Vedeckej rady FIIT STU

Zapísala: Ing. Andrea Výbohová
Overili: doc. RNDr. Mária Lucká, PhD.
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
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