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Výpis uznesení zo Zápisnice č. 2/2021 

zo zasadnutia vedeckej rady FIIT STU konaného dňa 11. 5. 2021 o 10.00 hod. 

 

Prítomní: členov (podľa prezenčnej listiny) 

Ospravedlnení: prof. Gabriel Juhás 

Neospravedlnení: nikto 

Hostia: Dr. Katarína Jelemenská, Dr. Peter Trúchly 

Zasadnutie Vedeckej rady FIIT STU sa konalo telekonferenčne prostredníctvom systému Webex. 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie návrhu habilitačnej komisie a rozhodnutie o udelení alebo o neudelení titulu docent 

Ing. Petrovi Trúchlemu, PhD.  

3. Návrh na schválenie doc. Dr. techn. Dipl-Ing. Michala Riesa ako školiteľa v doktorandskom štúdiu 

4. Návrh na schválenie doc. Mgr. Michala Kováča, MSc., PhD. ako školiteľa v doktorandskom štúdiu 

5. Schválenie práva skúšať na štátnych skúškach v študijných programoch inžinierskeho štúdia ďalším 

odborníkom 

6. Hodnotenie úrovne fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy a techniky za rok 2020 

7. Doplňujúce kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor na FIIT STU 

8. Návrh na začatie konania vo veci interného posúdenia podkladov odboru habilitačného 

a inauguračného konania aplikovaná informatika 

9. Rôzne 

 

K bodu 1 (Otvorenie) 

Zasadnutie Vedeckej rady FIIT STU otvoril jej predseda, prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD., dekan FIIT STU.  

Predseda informoval o predloženej zápisnici z VR z dňa 23.2.2021. Neboli žiadne pripomienky. 

Ďalej oboznámil členov s programom rokovania. Nebol predložený žiaden návrh na zmenu. Program bol 

schválený. 

Členovia VR FIIT STU schválili  za overovateľov zápisnice a členov sčítacej komisie prof. Ing. Vieru 

Stopjakovú, PhD. a prof. Ing. Pavla Čičáka, PhD.  

 

K bodu 2 (Návrh na udelenie titulu docent Ing. Peter Trúchly, PhD.) 

Uznesenie 2/2021.1: Vedecká rada FIIT STU konštatuje, že v priebehu habilitačného konania Ing. 

Petra Trúchleho, 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 

MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo 

umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov. Ing. Peter Trúchly, 

PhD. spĺňa podmienky na získanie titulu docent. Vedecká rada FIIT STU na základe vyššie 
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uvedených skutočností rozhodla o udelení titulu docent Ing. Peter Trúchly, PhD. v odbore 

aplikovaná informatika. 

Zodpovedný: predseda VR FIIT STU prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. 

 

K bodu 3 (Návrh na schválenie doc. Dr. techn. Dipl.-Ing. Michala Riesa za školiteľa v doktorandskom 

štúdiu) 

Uznesenie č. 2/2021.2: 

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 doc. Dr. techn. 

Dipl.-Ing. Michala Riesa za školiteľa pre doktorandské štúdium podľa predloženého návrhu. 

Zodpovedný: predseda VR FIIT STU prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. 

 

K bodu 4 (Návrh na schválenie doc. Mgr. Michala Kováča, PhD. za školiteľa v doktorandskom štúdiu)  

Uznesenie č. 2/2021.3:  

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 doc. Mgr. Michala 

Kováča, MSc., PhD. za školiteľa pre doktorandské štúdium podľa predloženého návrhu. 

Zodpovedný: predseda VR FIIT STU prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. 

 

K bodu 5 (Schválenie práva skúšať na štátnych skúškach v študijných programoch inžinierskeho 

štúdia ďalším odborníkom) 

Uznesenie č. 2/2021.4:  

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 

ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre študijné programy 

inžinierskeho štúdia podľa predloženého návrhu.  

Zodpovedný: predseda VR FIIT STU prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. 

 

K bodu 6 (Hodnotenie úrovne fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy a techniky za rok 2020) 

Uznesenia č. 2/2021.5:  

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 2020.  

Zodpovedný: predseda VR FIIT STU prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. 

 

K bodu 7 (Doplňujúce kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor na FIIT STU) 

Uznesenia č. 2/2021.6:  

Podľa Čl. 1 bod 5 smernice rektora č. 1/2021 – SR, Vedecká rada FIIT STU schvaľuje 

predložené doplňujúce kritériá na získanie titulu docent a titulu profesor na FIIT STU. 

Zodpovedný: predseda VR FIIT STU prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. 
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K bodu 8 (Návrh na začatie konania vo veci interného posúdenia podkladov odboru habilitačného a 

inauguračného konania aplikovaná informatika) 

Materiál bol predstavený v prvom čítaní. Po sfinalizovaní materiálu bude predložený na schválenie na 

najbližšej VR. 

 

K bodu 9 (Rôzne) 

Predseda určil predbežný termín ďalšieho zasadnutia vedeckej rady na 12. 10. 2021. 

 

V Bratislave dňa 11. 5. 2021 

prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. 

         predseda Vedeckej rady FIIT STU 

Overili: 

prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. 

prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. 

Zapísala dňa 11. 5. 2021. 

 

Ing. Martina Ries  

tajomníčka Vedeckej rady FIIT STU 


