Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady FIIT STU 2/2017
zo dňa 07. 11. 2017
Prítomní: (17): podľa prezenčnej listiny, doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. prítomný od 07 bodu rokovania
Ospravedlnení: (5): prof. Ing. Pavel Čičák, PhD., doc. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., Prof. RNDr. Radko
Mesiar, DrSc., prof. Ing. Jiří Šafařík, PhD., prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc.
Neospravedlnení: (0):
Hostia: (1): Ing. Juraj Petrík
Program:
1.
Otvorenie
2.
Školiteľ v doktorandskom štúdiu (doc. Ing. Ivan Polášek, PhD.) – schvaľovanie
3.
Školiteľ v doktorandskom štúdiu (doc. Ing. Marián Šimko, PhD.) – schvaľovanie
4.
Komisia a oponenti pre habilitačné konanie Ing. Michala Kompana, PhD. – schvaľovanie
5.
Komisia a oponenti pre habilitačné konanie Ing. Petra Lacka, PhD. – schvaľovanie
6.
Členovia skúšobných komisií v doktorandskom štúdiu - schvaľovanie
7.
Študijné programy - schvaľovanie žiadosti o reakreditáciu študijných programov
Informačná bezpečnosť Bc, Internetové technológie Inz - (prítomný zástupca študentov)
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. Vedecká rada schválila predložený program rokovania. Za
skrutátorov boli zvolení: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. a doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD.
K bodu 2 programu zasadnutia VR FIIT STU:
Školiteľ v doktorandskom štúdiu (doc. Ivan Polášek) – 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 školiteľov na doktorandské štúdium
podľa § 54 ods. 4.
Návrh vypracovala doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD., prodekanka fakulty. Predložila a predniesla ho dekanka
fakulty. Zoznam školiteľov v doktorandskom štúdiu navrhla doplniť o školiteľa doc. Ing. Ivana Poláška, PhD.
Verejného hlasovania sa zúčastnilo 16 prítomných členov VR FIIT STU oprávnených hlasovať.
Počet kladných hlasov:
16
Počet záporných hlasov:
0
Počet neplatných hlasov:
0
VR FIIT STU prijala jednomyseľne toto uznesenie:
Uznesenie 2/2017.1: Vedecká rada FIIT STU schvaľuje podľa § 30 ods. 1 písm. d) 4 zákona č. 131 Z.z. o
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov doc. Ing. Ivana
Poláška, PhD. za školiteľa pre doktorandské štúdium v študijnom odbore informačné systémy.
K bodu 3 programu zasadnutia VR FIIT STU:
Školiteľ v doktorandskom štúdiu (doc. Ing. Marián Šimko, PhD.) – 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 školiteľov na doktorandské štúdium
podľa § 54 ods. 4.

Návrh vypracovala doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD., prodekanka fakulty. Predložila a predniesla ho dekanka
fakulty. Zoznam školiteľov v doktorandskom štúdiu navrhla doplniť o školiteľa doc. Ing. Mariána Šimka, PhD.
Verejného hlasovania sa zúčastnilo 16 prítomných členov VR FIIT STU oprávnených hlasovať.
Počet kladných hlasov:
16
Počet záporných hlasov:
0
Počet neplatných hlasov:
0
VR FIIT STU prijala jednomyseľne toto uznesenie:
Uznesenie 2/2017.2: Vedecká rada FIIT STU schvaľuje podľa § 30 ods. 1 písm. d) 4 zákona č. 131 Z.z. o
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov doc. Ing. Mariána
Šimka, PhD. za školiteľa pre doktorandské štúdium v študijnom odbore informačné systémy.
K bodu 4 programu zasadnutia VR FIIT STU:
Komisia a oponenti pre habilitačné konanie Ing. Michala Kompana, PhD. – schvaľovanie
V zmysle §1 ods. 8 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Zb.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov
alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov 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 prodekan fakulty prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. a predniesla ho dekanka fakulty.
Oznámila, že Ing. Michal Kompan, PhD. podal dňa 25.10.2017 žiadosť o udelenie titulu docent v odbore
informačné systémy. Po výzve k žiadosti priložil všetky prílohy v zmysle vyhlášky. Pani dekanka stručne
informovala o pôsobení Dr. Kompana na fakulte, konkrétne na Ústave informatiky, informačných systémov
a softvérového inžinierstva.
Návrh zloženia habilitačnej komisie a oponentov habilitačnej práce Ing. Michala Kompana, PhD.:
Predseda:
Členovia:
Oponenti:

prof. Ing. Pavol Návrat, PhD., FIIT STU
prof. Ing. Ján Kollár, PhD., FEI TU Košice
prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD., FF UK
prof. Ing. Ján Paralič, PhD., FEI TU Košice
prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc., MFF UK Praha
doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc., FIT VUT Brno

Návrh témy habilitačnej prednášky:
Personalizované odporúčanie na webe
Tajného hlasovania sa zúčastnilo 16 prítomných členov VR FIIT STU oprávnených hlasovať.
Počet kladných hlasov:
16
Počet záporných hlasov:
0
Počet neplatných hlasov:
0
VR FIIT STU prijala jednomyseľne toto uznesenie:
Uznesenie 2/2017.3: Vedecká rada FIIT STU v zmysle §1 ods. 8 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Zb. z. o postupe
získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov v znení neskorších
predpisov súhlasí s vymenovaním habilitačnej komisie a oponentov pre habilitačné konanie Ing. Michala
Kompana, PhD. v odbore informačné systémy podľa predloženého návrhu. Odporúča, aby žiadateľ
predniesol habilitačnú prednášku na prvú tému podľa predloženého návrhu.
K bodu 5 programu zasadnutia VR FIIT STU:
Komisia a oponenti pre habilitačné konanie Ing. Petra Lacka, PhD. – schvaľovanie
V zmysle §1 ods. 8 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Zb.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov
alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov predseda vedeckej
rady vymenuje so súhlasom vedeckej rady do šiestich mesiacov od začiatku habilitačného konania troch
2

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 prodekan fakulty prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. a predniesla ho dekanka fakulty.
Oznámila, že Ing. Peter Lacko, PhD. podal dňa 25.10.2017 žiadosť o udelenie titulu docent v odbore
aplikovaná informatika. Po výzve k žiadosti priložil všetky prílohy v zmysle vyhlášky. Pani dekanka stručne
informovala o pôsobení Dr. Lacka na fakulte, konkrétne na Ústave informatiky, informačných systémov a
softvérového inžinierstva.
Návrh zloženia habilitačnej komisie a oponentov habilitačnej práce Ing. Petra Lacka, PhD.:
Predseda:
Členovia:
Oponenti:

prof. Ing. Pavol Návrat, PhD., FIIT STU
prof. Ing. Igor Farkaš, PhD, FMFI UK
prof. Ing. Peter Sinčák, PhD., FEI TU Košice
doc. RNDr. Gabriela Andrejková, PhD., PF UPJŠ Košice
prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc., FPV UCM Trnava
doc. Ing. Ivan Sekaj, PhD., FEI STU

Téma habilitačnej prednášky:
Učenie s odmenou a trestom v doméne hier
V diskusii k tomuto bodu vystúpil prof. Návrat a informoval členov vedeckej rady o očakávanom menovaní
oponenta doc. Ing. Ivana Sekaja, PhD. za profesora.
Tajného hlasovania sa zúčastnilo 16 prítomných členov VR FIIT STU oprávnených hlasovať.
Počet kladných hlasov:
16
Počet záporných hlasov:
0
Počet neplatných hlasov:
0
VR FIIT STU prijala jednomyseľne toto uznesenie:
Uznesenie 2/2017.4: Vedecká rada FIIT STU v zmysle §1 ods. 8 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Zb. z.o postupe
získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení
neskorších predpisov súhlasí s vymenovaním habilitačnej komisie a oponentov pre habilitačné konanie
Ing. Petra Lacka, PhD. v odbore aplikovaná informatika podľa predloženého návrhu. Odporúča, aby žiadateľ
predniesol habilitačnú prednášku na prvú tému podľa predloženého návrhu.
K bodu 6 programu zasadnutia VR FIIT STU:
Členovia skúšobných komisií v doktorandskom štúdiu – schvaľovanie
Návrh vypracovala doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD., prodekanka fakulty. Materiál predložila a predniesla
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 ďalší odborníci
(menovite):
Ing. Vladimír Bartík, Ph.D. - FIT VUT Brno, Ústav informačních systemů
Ing. Radek Burget, Ph.D. - FIT VUT Brno, Ústav informačních systemů
Ing. František Babič, PhD. - FEI TU Košice, Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Ing. Peter Bednár, PhD. - FEI TU Košice, Katedra kybernetiky a umelej inteligencie
Verejného hlasovania sa zúčastnilo 16 prítomných členov VR FIIT STU oprávnených hlasovať.
Počet kladných hlasov:
Počet záporných hlasov:
Počet neplatných hlasov:

16
0
0
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VR FIIT STU prijala jednomyseľne toto uznesenie:
Uznesenie 2/2017.5: Vedecká rada FIIT STU schvaľuje v zmysle § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 131 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 7 programu zasadnutia VR FIIT STU:
Študijné programy - schvaľovanie žiadosti o reakreditáciu študijných programov Informačná
bezpečnosť Bc, Internetové technológie Inz - (prítomný zástupca študentov)
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. Študijné programy Informačná bezpečnosť Bc, Internetové technológie
Inž boli prerokované v akademickom senáte fakulty dňa 26. 10. 2017.
Materiál vypracovali prodekani doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD., Ing. Peter Pištek, PhD., Ing. Marián
Šimko, hD. Materiál predložila a predniesla dekanka fakulty. Na prerokúvaní tohto bodu sa zúčastnil aj
zástupca študentov - predseda študentskej časti akademického senátu FIIT Ing. Juraj Petrík.
Od 07 bodu programu zasadnutia bol prítomný doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. t.j. počet prítomných členov
VR FIIT STU oprávnených hlasovať sa zvýšil na 17.
V diskusii k tomuto bodu vystúpil doc. Olejár s podnetom na tvorbu spoločného programu celoživotného
vzdelávania v oblasti informačnej bezpečnosti resp. vzniku postgraduálnej – celoživotnej vzdelávacej
inštitúcie „centra excelentnosti“, ktorá by komplexne a interdisciplinárne (právo, manažment) poskytovala
potrebné poznatky v tejto oblasti najmä pracovníkom štátnej správy. V diskusii k tejto téme ďalej vystúpili:
prof. Bieliková, doc. Hluchý, prof. Vokorokos, prof. Zemčík, doc. Kršák, prof. Juhás, prof. Mesiar,
prof. Oravec.
Verejného hlasovania sa zúčastnilo 17 prítomných členov VR FIIT STU oprávnených hlasovať.
Počet kladných hlasov:
17
Počet záporných hlasov:
0
Počet neplatných hlasov:
0
VR FIIT STU prijala jednomyseľne toto uznesenie:
Uznesenie 2/2017.6: 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 „Študijné
programy Informačná bezpečnosť Bc, Internetové technológie Inž“ 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).
Rozličné
Dekanka fakulty informovala členov vedeckej rady o návšteve akreditačného panelu IET na FIIT v dňoch
26. – 28. septembra 2017.
V Bratislave, dňa 07. 11. 2017
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
predsedkyňa Vedeckej rady FIIT STU
Zapísala: Mgr. Zuzana Kozíková
Overil:

prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
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