
 

 

 

 

Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady FIIT STU 1/2018 
zo dňa 27. 03. 2018 

 
 
Prítomní: (19): podľa prezenčnej listiny, prof. Dr. Miloš Oravec prítomný od 02 bodu rokovania 
Ospravedlnení: (3): prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.,  

             prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD. 
Neospravedlnení: (0) 
Hostia: (1): Bc. Gabriela Hózová 
 
Program: 
1.   Otvorenie 
2.   Hodnotenie úrovne fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy a techniky za rok 2017 - diskusia a    
      odporúčania 
3.   Aktualizácia Dlhodobého zámeru FIIT STU na rok 2018 – prerokovanie 
4.   Prerokovanie návrhu habilitačnej komisie a rozhodnutie o udelení alebo o neudelení titulu docent Ing.    
      Petrovi Lackovi, PhD. – schvaľovanie 
5.    Prerokovanie návrhu habilitačnej komisie a rozhodnutie o udelení alebo o neudelení titulu docent Ing.      
      Michalovi Kompanovi, PhD. – schvaľovanie 
6.   Študijné programy 2018/2019 – schvaľovanie, prítomný zástupca študentov 
7.   Návrhy na udelenie „Medaily Wolfganga Kempelena“ – schvaľovanie 
8. Komisia a oponenti pre vymenúvacie konanie za profesora doc. RNDr. Márie Luckej, PhD. –  

schvaľovanie 
9.   Školiteľ v doktorandskom štúdiu externej vzdelávacej inštitúcie (Mgr. Peter 
      Weisenpacher, PhD.) – informácia   
10. Rozličné 
 

K bodu 1 programu zasadnutia VR FIIT STU: 
Zasadnutie Vedeckej rady FIIT STU otvorila jej predsedkyňa prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., dekanka FIIT 
STU. Oboznámila členov vedeckej rady fakulty s programom. Za skrutátorov boli zvolení: prof. RNDr. Radko 
Mesiar, DrSc., doc. RNDr. Mária Lucká, PhD. a doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD. 
 
Dekanka informovala členov vedeckej rady o výsledku z „per rollam“ hlasovnia VR FIIT STU k Návrhu na 
udelenie titulu „doctor honoris causa“ Prof. Bebovi Whitovi, ktoré prebehlo korešpondenčnou formou v dňoch 
9-16. 2. 2018.  
 
VR FIIT STU jednomyseľne prijala toto uznesenie: 
Uznesenie 1/2018.1: Vedecká rada FIIT STU schvaľuje Návrh na udelenie titulu „doctor honoris causa“ 
(Dr.h.c.) profesorovi Bebovi Whitovi. 
 
Zároveň informovala, že aj Vedecká rada STU na svojom zasadnutí dňa 14.3. 2018 v tajnom hlasovaní návrh 
na udelenie čestného doktorátu schválila. Udelenie titulu „doctor honoris causa“ Prof. Bebovi Whitovi sa 
uskutoční na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady STU dňa 17. 4. 2018 o 10:00. 

K bodu 2 programu zasadnutia VR FIIT STU: 
Hodnotenie úrovne fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy a techniky za rok 2016 - 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 vypracovalo Vedenie FIIT STU a hodnotiacu správu o úrovni fakulty vo vzdelávacej činnosti a v 
oblasti vedy a techniky za rok 2017 predniesla dekanka FIIT. 
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Od 11: 20 hod. prítomný prof. Dr. Miloš Oravec, počet prítomných členov VR FIIT STU sa zvýšil na 19.  
 
Diskutovali: prof. Tvrdík, prof. Mesiar, doc. Hluchý, prof. Bieliková, doc. Kršák.  
 
Verejného hlasovania sa zúčastnilo 19 prítomných členov VR FIIT STU oprávnených hlasovať. 
Počet kladných hlasov:  19 
Počet záporných hlasov: 0 
Počet neplatných hlasov: 0 
 
VR FIIT STU prijala jednomyseľne toto uznesenie: 
Uznesenie 1/2018.2: 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 2017. 

K bodu 3 programu zasadnutia VR FIIT STU: 
Aktualizácia Dlhodobého zámeru FIIT STU na rok 2018 – 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.  
 
Materiál vypracovala, predložila a predniesla dekanka FIIT. 
 
V diskusii k tomuto bodu vystúpil doc. Hluchý. 
  
Verejného hlasovania sa zúčastnilo 19 prítomných členov VR FIIT STU oprávnených hlasovať. 
Počet kladných hlasov:    19 
Počet záporných hlasov: 0 
Počet neplatných hlasov: 0 
 
VR FIIT STU prijala jednomyseľne toto uznesenie: 
Uznesenie 1/2018.3: Vedecká rada FIIT STU berie na vedomie informáciu o aktualizácii dlhodobého zámeru 
FIIT STU na r. 2018. 

K bodu 4 programu zasadnutia VR FIIT STU: 
Prerokovanie návrhu habilitačnej komisie a rozhodnutie o udelení alebo o neudelení titulu docent  – 
Ing. Petrovi Lackovi, PhD. – schvaľovanie 

Predseda habilitačnej komisie prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. v krátkosti predstavil uchádzača a informoval 
o priebehu jeho habilitačnej prednášky, ktorá sa uskutočnila 22.02.2018 o 14.30 hod. na tému: „Učenie s 
odmenou a trestom v doméne hier“. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa konala pred 
habilitačnou komisiou, za prítomnosti 10 členov Vedeckej rady FIIT STU. Prítomní boli aj všetci oponenti. 
Konštatoval, že uchádzač potvrdil svoju vedecko-odbornú a pedagogickú erudíciu v zmysle splnenia 
predpokladov na úspešné vykonávanie funkcie docenta. 
 
Vo verejnej časti bol k zasadnutiu prizvaný uchádzač, ktorý predniesol súhrn dosiahnutých výsledkov vo 
vede a vzdelávaní vrátane výsledkov opísaných vo svojej habilitačnej práci na tému: „Umelé neurónové 
siete. Učenie s odmenou a trestom“. 
 
V následnej diskusii položil uchádzačovi otázky prof. Tvrdík. Uchádzač na všetky otázky odpovedal.  
 
Zasadnutie pokračovalo neverejnou časťou a predseda habilitačnej komisie prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.  
predniesol celkové stanovisko habilitačnej komisie, v ktorom komisia zhodnotila výsledky pedagogickej, 
vedecko-výskumnej a odbornej činnosti Ing. Petra Lacka, PhD. a jeho plnenie kritérií FIIT STU pre habilitáciu. 
Komisia hlasovaním jednomyseľne dospela k záveru, že uchádzač je pedagogicky, vedecky, odborne 
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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.  
 
Tajného hlasovania sa zúčastnilo 19 prítomných členov VR FIIT STU oprávnených hlasovať. 
Počet kladných hlasov:  18 
Počet záporných hlasov:   0 
Počet neplatných hlasov:   1 
 
Vedecká rada FIIT STU rozhodla o udelení titulu docent odbore 9.2.9. Aplikovaná informatika Ing. Petrovi 
Lackovi, PhD. väčšinou hlasov a prijala toto uznesenie: 
 
Uznesenie 1/2018.4: Vedecká rada FIIT konštatuje, že v priebehu habilitačného konania Ing. Petra Lacka, 
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 Zb.z. o postupe získavania 
vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších 
predpisov. Ing. Peter Lacko, PhD. spĺňa podmienky na získanie titulu docent. Vedecká rada FIIT na základe 
vyššie uvedených skutočností rozhodla o udelení titulu docent Ing. Petrovi Lackovi, PhD. v odbore 
Aplikovaná informatika. 

K bodu 5 programu zasadnutia VR FIIT STU: 
Prerokovanie návrhu habilitačnej komisie a rozhodnutie o udelení alebo o neudelení titulu docent 
Ing. Michalovi Kompanovi, PhD. – schvaľovanie 

Predseda habilitačnej komisie prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. v krátkosti predstavil uchádzača a informoval 
o priebehu jeho habilitačnej prednášky, ktorá sa uskutočnila 22.02.2018 o 12.30 hod. na tému: 
„Personalizované odporúčanie na webe“. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa konala 
pred habilitačnou komisiou, za prítomnosti 10 členov Vedeckej rady FIIT STU. Prítomní boli aj dvaja oponenti. 
Konštatoval, že uchádzač potvrdil svoju vedecko-odbornú a pedagogickú erudíciu v zmysle splnenia 
predpokladov na úspešné vykonávanie funkcie docenta. 
 
Vo verejnej časti bol k zasadnutiu prizvaný uchádzač, ktorý predniesol súhrn dosiahnutých výsledkov vo 
vede a vzdelávaní vrátane výsledkov opísaných v svojej habilitačnej práci na tému: „Personalizované 
odporúčanie jednotlivcom a skupinám, výzvy a príležitosti“. 
 
V následnej diskusii položili otázky: prof. Tvrdík , doc. Olejár a doc. Hluchý.  
 
Zasadnutie pokračovalo neverejnou časťou a predseda habilitačnej komisie prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.  
predniesol celkové stanovisko habilitačnej komisie, v ktorom komisia zhodnotila výsledky pedagogickej, 
vedecko-výskumnej a odbornej činnosti Ing. Michala Kompana, PhD. a jeho plnenie kritérií FIIT STU pre 
habilitáciu. Komisia hlasovaním jednomyseľne dospela k záveru, že uchádzač 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 9.2.6. Informačné systémy.  
 
Tajného hlasovania sa zúčastnilo 19 prítomných členov VR FIIT STU oprávnených hlasovať. 
Počet kladných hlasov:  19 
Počet záporných hlasov:   0 
Počet neplatných hlasov:   0 
 
Vedecká rada FIIT STU rozhodla o udelení titulu docent odbore 9.2.6. Informačné systémy Ing. Michalovi 
Kompanovi, PhD. a jednomyseľne prijala toto uznesenie: 
 
 
Uznesenie 1/2018.5: Vedecká rada FIIT konštatuje, že v priebehu habilitačného konania Ing. Michala 
Kompana, 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 Zb.z. o postupe 
získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení 
neskorších predpisov. Ing. Michal Kompan, PhD. spĺňa podmienky na získanie titulu docent. Vedecká rada 
FIIT na základe vyššie uvedených skutočností rozhodla o udelení titulu docent Ing. Michalovi Kompanovi, 
PhD. v odbore Informačné systémy. 
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K bodu 6 programu zasadnutia VR FIIT STU: 

Študijné programy 2017/2018 – schvaľovanie 

 

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. 2017/18“ boli prerokované v akademickom 
senáte fakulty dňa 13. 03. 2018. 

 

Materiál vypracovali prodekani doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD., Ing. Peter Pištek, PhD., doc. Ing. Marián  
Šimko, PhD. Materiál predložila a predniesla dekanka FIIT. Na prerokúvaní tohto bodu sa zúčastnila aj 
predsedníčka študentskej časti AS FIIT STU Bc. Gabriela Hózová. 

 
Diskutovali: Bc. Hózová, doc. Hluchý, doc. Vranić, prof. Šafařík, prof. Tvrdík, doc. Kotuliak. 
 
Verejného hlasovania sa zúčastnilo 19 prítomných členov VR FIIT STU oprávnených hlasovať. 
Počet kladných hlasov:    19 
Počet záporných hlasov: 0 
Počet neplatných hlasov: 0 
 
VR FIIT STU prijala jednomyseľne toto uznesenie: 
Uznesenie 1/2018.6: 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 „Pravidlá 
na utváranie študijných plánov, podmienky pokračovania v štúdiu a riadneho skončenia štúdia a odporúčané 
študijné plány študijných programov na ak. r. 2018/19“ 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 rozsah priamej výučby predmetu 
a semester, v ktorom sa predmet uskutočňuje. Pre povinne voliteľné a výberové predmety je možné po 
schválení v Rade študijných programov aj doplniť nový predmet, pokiaľ to nenaruší celkovú koncepciu 
odporúčaného plánu študijného programu. 

K bodu 7 programu zasadnutia VR FIIT STU: 
Návrhy na udelenie „Medaily Wolfganga Kempelena“ – schvaľovanie 
 
V zmysle čl. 2 Štatútu „Medaily Wolfganga Kempelena“  sa medaila 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. Medailu Wolfganga Kempelena udeľuje fakulta 
na základe schválenia návrhu Vedeckou radou FIIT STU. Návrh Vedeckej rade predkladá dekan alebo člen 
Vedeckej rady. Návrh obsahuje stručné odôvodnenie s prihliadnutím na zásady čl. 1, ods. 2 tohto štatútu. 

Materiál vypracovali riaditelia ústavov prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. a Ing. Katarína Jelemenská, PhD. 
Materiál predložila a predniesla dekanka FIIT, predstavila navrhované osobnosti na ocenenie a ich 
významný prínos k vedeckému poznaniu v informatike a ich prínos k rozvoju FIIT STU. 
 
Tajného hlasovania sa zúčastnilo 18 prítomných členov VR FIIT STU oprávnených hlasovať. Tajného 
hlasovania sa nezúčastnil prof. Ing. Jiří Šafařík, PhD., nakoľko bol jedným z navrhovaných osobností na 
ocenenie.  
 
Počet kladných hlasov:  18 
Počet záporných hlasov:   0 
Počet neplatných hlasov:   0 
 
VR FIIT STU prijala jednomyseľne toto uznesenie: 
Uznesenie 1/2018.7: Vedecká rada FIIT STU schvaľuje Návrhy na udelenie „Medaily Wolfganga 
Kempelena“ v znení podľa prílohy. 
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K bodu 8 programu zasadnutia VR FIIT STU: 
Komisia a oponenti pre vymenúvacie konanie za profesora doc. RNDr. Márie Luckej, PhD. –  
schvaľovanie 
 
V zmysle §4 ods. 6 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 vymenúvacieho konania troch 
oponentov a štvorčlennú inauguračnú komisiu z významných domácich odborníkov a aspoň jedného 
zahraničného odborníka tak, aby najviac jeden oponent a najviac jeden člen inauguračnej komisie boli 
zamestnancami vysokej školy, na ktorej sa habilitácia uskutočňuje. Najmenej jeden oponent a predseda 
inauguračnej komisie musia v čase vymenovania pôsobiť na vysokej škole vo funkcii profesora v odbore 
alebo v príbuznom odbore a ďalší oponenti a členovia inauguračnej komisie musia v čase vymenovania 
pôsobiť na vysokej škole vo funkcii profesora v odbore alebo v príbuznom odbore alebo musia byť v odbore 
alebo v príbuznom odbore významnými medzinárodne uznávanými vedeckými pracovníkmi alebo 
umeleckými pracovníkmi. 
 
Materiál vypracoval prodekan fakulty prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. a predniesla ho dekanka fakulty. 
Oznámila, že doc. RNDr. Mária Lucká, PhD. dňa 13. 3. 2018 požiadala o vymenovanie za profesora v odbore 
Aplikovaná informatika. Po výzve k žiadosti priložila všetky prílohy v zmysle vyhlášky. Dekanka stručne 
informovala o pôsobení doc. Luckej na fakulte, konkrétne na Ústave informatiky, informačných systémov 
a softvérového inžinierstva a predstavila návrh zloženia inauguračnej komisie pre vymenúvacie konanie 
doc. RNDr. Márie Luckej, PhD. v odbore aplikovaná informatika v zložení: 
 
Predseda: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. FIIT STU Bratislava 
 
Členovia: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD., FMFI UK Bratislava 
  prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc., FIT ČVUT Praha 
 Univ. Prof. Dr. Marian Vajteršic, Universität Salzburg 
 
Oponenti:        prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., FRI Žilinská univerzita 
                     prof. RNDr. Valerie Novitzká, PhD., FEI TU Košice 
 prof. Ing. Jiří Šafařík, PhD., FAV Západočeská univerzita Plzeň 
 
Tajného hlasovania sa zúčastnilo 18 prítomných členov VR FIIT STU oprávnených hlasovať. Tajného 
hlasovania sa nezúčastnila doc. RNDr. Mária Lucká, PhD. 
 
Počet kladných hlasov:  18 
Počet záporných hlasov: 0 
Počet neplatných hlasov: 0 
 
VR FIIT STU prijala jednomyseľne toto uznesenie: 
Uznesenie 1/2018.8: Vedecká rada FIIT STU v zmysle §4 ods. 6 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 inauguračnej komisie a oponentov pre vymenúvacie konanie doc. RNDr. 
Márie Luckej, PhD. podľa návrhu. 
 

K bodu 9 programu zasadnutia VR FIIT STU: 
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)]. 
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Návrh vypracovali doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD., prodekanka fakulty a Ing. Ivana Budinská, PhD.,  
riaditeľka Ústavu Informatiky SAV. Materiál predložila a predniesla dekanka FIIT.   V materiáli bol pre študijný 
program Aplikovaná informatika v doktorandskom štúdiu navrhnutý školiteľ Mgr. Peter Weisenpacher, PhD.  

VR FIIT STU prijala jednomyseľne toto uznesenie: 
Uznesenie 1/2018.9: 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 
školiteľovi doktorandského štúdia Mgr. Petra Weisenpachera, PhD. v odbore aplikovaná informatika na 
Ústave informatiky SAV. 
 

K bodu 10 programu zasadnutia VR FIIT STU: 
Rozličné 
 
Pani dekanka prítomných členov pozvala na slávnostné zasadnutie Vedeckej rady STU dňa 17. 4. 2018 pri 
príležitosti udelenia  titulu „doctor honoris causa“ Prof. Bebovi Whiteovi.  
 
Taktiež informovala o pripravovaných oslavách 15. výročia založenia fakulty, ktoré sa budú konať v rámci 
podujatí IIT.SRC a Jarná škola v dňoch 18-19.4. 2018 a prítomných členov VR FIIT STU srdečne pozvala. 
 
 
 
V Bratislave, dňa 27.3.2018 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Zuzana Kozíková 
 
 
 
Overil:     prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.   
 


