
 

 

 

 

Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady FIIT STU 2/2019 
zo dňa 12. 11. 2019 

 
 
Prítomní: (17): podľa prezenčnej listiny, prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík prítomný od 07 bodu rokovania 
Ospravedlnení: (4): prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD., doc. RNDr. Daniel   
                                Olejár, PhD., prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc. 
Neospravedlnení: (0) 
Hostia: (0) 
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Školiteľ v doktorandskom štúdiu - doc. Ing. Jakub Šimko, PhD. - schvaľovanie 
3. Školiteľ v doktorandskom štúdiu - doc. Ing. Anna Bou Ezzeddine, PhD. - schvaľovanie 
4. Komisia a oponenti pre habilitačné konanie Ing. Dominika Macka, PhD. – schvaľovanie 
5. Člen komisie VEGA - schvaľovanie 
6. Školiteľ v doktorandskom štúdiu externej vzdelávacej inštitúcie (doc. Mgr. Štefan  
    Beňuš, PhD., MA) - informácia 
7. Rôzne 

K bodu 1 programu zasadnutia VR FIIT STU: 
Zasadnutie Vedeckej rady FIIT STU otvorila jej predsedníčka prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., dekanka FIIT 
STU. Privítala členov VR FIIT STU a zároveň sa im poďakovala za pôsobenie vo VR FIIT. Oboznámila ich 
s programom rokovania. Program rokovania bol bez doplnenia schválený všetkými prítomným členmi. 
Za skrutátorov boli zvolení: prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. a doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc. 

K bodu 2 programu zasadnutia VR FIIT STU: 
Školiteľ v doktorandskom štúdiu - doc. Ing. Jakub 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. Jakuba Šimka, PhD. 

Verejného hlasovania sa zúčastnilo 17 prítomných členov VR FIIT STU oprávnených hlasovať. 
Počet kladných hlasov:  17 
Počet záporných hlasov: 0 
Počet neplatných hlasov: 0 
 
Uznesenie 2/2019.1: 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. Jakuba 
Šimka, PhD. za školiteľa pre doktorandské štúdium v študijnom odbore Informatika. 

K bodu 3 programu zasadnutia VR FIIT STU: 
Školiteľ v doktorandskom štúdiu - doc. Ing. Anna Bou Ezzeddine, 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. 
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Návrh vypracovala doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD., prodekanka fakulty. Predložila a predniesla ho dekanka 
fakulty. Zoznam školiteľov v doktorandskom štúdiu navrhla doplniť o školiteľku doc. Ing. Annu Bou 
Ezzeddine, PhD. 

 
Verejného hlasovania sa zúčastnilo 17 prítomných členov VR FIIT STU oprávnených hlasovať. 
Počet kladných hlasov:  17 
Počet záporných hlasov: 0 
Počet neplatných hlasov: 0 
 
Uznesenie 2/2019.2: 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. RNDr. Annu 
Bou Ezzeddine za školiteľku pre doktorandské štúdium v študijnom odbore Informatika. 
 

K bodu 4 programu zasadnutia VR FIIT STU: 
Komisia a oponenti pre habilitačné konanie Ing. Dominika Macka, PhD. – schvaľovanie 

V zmysle §1 ods. 8 Vyhlášky MŠ SR č. 246/2019 Z. 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. Dominik Macko, PhD. požiadal dňa 25. 10. 2019 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. Macka na fakulte k jeho pôsobeniu sa tiež vyjadril prof. Ing. Pavel Čičák, PhD., 
vyzdvihol jeho osobnostné predpoklady ako pedagóga, tak aj výskumníka. 
Návrh zloženia habilitačnej komisie a oponentov habilitačnej práce Ing. Dominika Macka, PhD.:  

Predseda:  prof. Ing. Pavel ČIČÁK, PhD. – FIIT STU v Bratislave 
Členovia:  prof. Ing. Róbert LÓRENCZ, CSc. – FIT ČVUT Praha 
  prof. Ing. Milan DADO, PhD. – FEIT UNIZA Žilina 
Oponenti:  prof. Ing. Martin KLIMO, PhD. - FRI UNIZA Žilina 
  prof. Ing. Miloš DRUTAROVSKÝ, CSc. – FEI TUKE Košice 
  doc. Ing. Jan KOŘENEK, Ph.D. – FIT VUT Brno 
 
Návrh témy habilitačnej prednášky:  
Zvyšovanie energetickej efektivity v prostredí Internetu vecí 
 
Tajného hlasovania sa zúčastnilo 17 prítomných členov VR FIIT STU oprávnených hlasovať. 
Počet kladných hlasov:  17 
Počet záporných hlasov: 0 
Počet neplatných hlasov: 0 
 
Uznesenie 2/2019.3: Vedecká rada FIIT STU v zmysle §1 ods. 8 Vyhlášky MŠ SR č. 246/2019 Z. 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. Dominika Macka, PhD. v odbore Aplikovaná informatika podľa predloženého návrhu. Odporúča, aby 
žiadateľ predniesol habilitačnú prednášku na prvú tému podľa predloženého návrhu. 
 

K bodu 5 programu zasadnutia VR FIIT STU: 
Člen komisie VEGA - schvaľovanie 

Podľa čl. 4 ods. 1 štatútu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied („VEGA“) za členov orgánov (Komisia VEGA č. 5 pre 
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elektrotechniku, automatizáciu a riadiace systémy a príbuzné odbory informačných a komunikačných 
technológií) vymenúvajú minister a predseda akadémie významné osobnosti vo vede a technike z radov 
zamestnancov vysokých škôl a akadémie na návrh vedeckých rád vysokých škôl a vedeckých rád organizácií 
akadémie po schválení predsedníctvom akadémie. 

Vzhľadom na to, že funkčné obdobie súčasných orgánov VEGA sa končí v 1. polroku 2020, je potrebné 
predložiť nominácie významných odborníkov na nových členov komisií VEGA v 8. funkčnom období. Pred 
predložením na schválenie na zasadnutí VR STU dňa 9. 12. 2019, musia byť nominácie schválené na 
vedeckej rade fakulty.  

Návrh vypracovala doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD., prodekanka fakulty, Predložila a predniesla ho dekanka 
fakulty.  

V diskusii k tomuto bodu vystúpil prof. Mesiar s otázkou, prečo fakulta nominuje kandidáta len do komisie 
č. 5, prečo nie aj do komisie č. 1. Pani dekanka otázku zodpovedala. 
 
Tajného hlasovania sa zúčastnilo 17 prítomných členov VR FIIT STU oprávnených hlasovať.  
Počet kladných hlasov:  16 
Počet záporných hlasov:   0 
Počet neplatných hlasov:   1 
 
 
Uznesenie 2/2019.4: Vedecká rada FIIT STU schvaľuje v zmysle čl. 4 ods. 1 štatútu Vedeckej grantovej 
agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied 
(„VEGA“) návrh na členku komisie VEGA č. 5 pre elektrotechniku, automatizáciu a riadiace systémy a 
príbuzné odbory informačných a komunikačných technológií prof. Ing. Máriu Bielikovú, PhD. 

K bodu 6 programu zasadnutia VR FIIT STU: 
Školiteľ v doktorandskom štúdiu externej vzdelávacej inštitúcie (doc. Mgr. Štefan Beňuš, PhD., MA)   
 

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 vypracovala doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD., prodekanka fakulty. Predložila a predniesla ho 
dekanka fakulty. 
K bodu sa vyjadril doc. Hluchý, ktorý doc. Beňuša vrelo odporúča ako výborného odborníka.  
 
Uznesenie 2/2019.5: 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 doc. Mgr. Štefanovi Beňušovi, PhD., MA v odbore Informatika na Ústave 
informatiky SAV.   

K bodu 07 programu zasadnutia VR FIIT STU: 
Rozličné 
 
Prítomní členovia sa vrátili k diskusii o koncepcii agentúry VEGA, v diskusii vystúpili: doc. Hluchý, prof. 
Bieliková, prof. Mesiar, prof. Juhás, prof. Šafařík, doc. Rozinajová, prof. Návrat, ktorý v agentúre pôsobil 
posledné dve funkčné obdobia.  
 
Prof. Šafařík sa pani dekanke a predsedníčke VR FIIT poďakoval za jej štvorročné vedenie vedeckej rady. 
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Pani dekanka prítomných členov pozvala na obed. 
 
 
V Bratislave, dňa 12. 11. 2019 
 
 
 
 

             prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.             
                                                                                                   predsedníčka Vedeckej rady FIIT STU 
 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Zuzana Kozíková 
 
 
Overil:     prof. Ing. Pavol Návrat, PhD. 


