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Výpis uznesení 
zo Zápisnice č. 4/2019 zo zasadnutia Vedeckej rady FEI STU dňa 26.11. 2019 
 

Prítomní podľa prezenčnej listiny 

Program zasadnutia: 
1. Otvorenie.  
2. Schvaľovanie programu zasadnutia. 
3. Voľba skrutátorov. 
4. Schvaľovanie návrhu oponentov a členov habilitačnej komisie Ing. Martina Rakúsa, 

PhD. v odbore habilitačného konania a inauguračného konania telekomunikácie. 
5. Schvaľovanie návrhov na členov Komisií VEGA pre 8. funkčné obdobie 2020-2024. 
6. Schvaľovanie návrhu na zmenu garantovania študijných programov Robotika a 

kybernetika a študijného programu Kybernetika. 
7. Schvaľovanie návrhu na zmenu garanta pre práva uskutočňovať habilitačné konanie 

a inauguračné konanie v odbore kybernetika. 
8. Schvaľovanie ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre 

študijné programy uskutočňované na FEI STU. 
9. Schvaľovanie doplnenia edičného plánu FEI STU na obdobie 2019-2020. 
10. Rôzne. 
11. Záver. 

 

 

 

1. Otvorenie 
2. Schvaľovanie programu zasadnutia 

 

Predseda VR FEI STU prof. Oravec privítal prítomných na zasadnutí a oboznámil členov VR 
s programom rokovania, ktorý bol členmi VR FEI STU odsúhlasený.  
 

3. Voľba skrutátorov 
Členovia VR FEI STU schválili  prof. J. Ciráka  a doc. Ľ. Marka  za skrutátorov.  
 

4. Schvaľovanie návrhu oponentov a členov habilitačnej komisie Ing. Martina Rakúsa, PhD. v 
odbore habilitačného konania a inauguračného konania telekomunikácie. 

 
O návrhu členov habilitačnej komisie, oponentov habilitačnej práce ako aj o návrhu témy 
habilitačnej prednášky rozhodla VR FEI STU tajným hlasovaním. 
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Uznesenie č. 1/4 

   Vedecká rada  FEI STU schvaľuje tajným hlasovaním návrh členov habilitačnej komisie 
a oponentov habilitačnej práce Ing. Martina Rakúsa, PhD. v odbore habilitačného konania 
a inauguračného konania telekomunikácie všetkými hlasmi. 

Predseda habilitačnej komisie: 

prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD., FEI STU v Bratislave 

Členovia habilitačnej komisie: 
doc. Ing. Radim Burget, PhD., FEKT VUT v Brně 
doc. Ing. Martin Slanina, PhD., FEKT VUT v Brně 
 
Oponenti habilitačnej práce:  
prof. Ing. Roman Maršálek, PhD., FEKT VUT v Brně   
prof. Ing. Jan Sýkora, PhD., FEL ČVUT v Praze 
doc. Ing. Petr Mlýnek, PhD., FEKT VUT v Brně 
 

 
Uznesenie č. 2/4 

       Vedecká rada FEI STU schvaľuje tajným hlasovaním počtom hlasov 27 tému habilitačnej 
prednášky Ing. Martina Rakúsa, PhD.: „ Systémy s rozloženým spektrom s priamym násobením.“ 

 
5. Schvaľovanie návrhov na členov Komisií VEGA pre 8. funkčné obdobie rokov 2020-2024. 
Predseda VR FEI STU predstavil členom VR návrhy na členov Komisií VEGA pre 8. funkčné 
obdobie rokov 2020–2024. 

Komisia VEGA č. 1 pre matematické vedy, počítačové a informatické vedy a fyzikálne vedy: 

doc. RNDr. Pavol Valko, CSc.  1. obdobie 
 
Komisia VEGA č.5 pre elektrotechniku, automatizáciu a riadiace systémy a príbuzné odbory 
informačných a komunikačných technológií:  

                prof. Ing. František Janíček, PhD.           2. obdobie 
                prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.            2. obdobie 
 
Komisia VEGA č.7 pre strojárstvo a príbuzné odbory IKT a materiálové inžinierstvo: 
                prof. Ing. Vladimír Kutiš,PhD.                  1. obdobie 
 
 
Uznesenie č. 3/4 

      Vedecká rada FEI STU schvaľuje návrh členov do Komisií VEGA pre 8. funkčné obdobie 
v zmysle predloženého návrhu väčšinou hlasov. 

 

6. Schvaľovanie návrhu na zmenu garantovania študijných programov Robotika a 
kybernetika a študijného programu Kybernetika. 

Bod programu uviedol predseda VR FEI STU prof. Oravec a dal slovo prof. Pavlovičovej, ktorá 
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informovala prítomných, že súčasný garant prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. bude pôsobiť na pozícií 
vedeckého pracovníka a nebude môcť ďalej garantovať predložené študijné programy. 

 
Uznesenie č. 4/4 

     Vedecká rada FEI STU schvaľuje väčšinou hlasov zmeny v garantovaní študijných programov 
robotika a kybernetika a študijného programu Kybernetika v študijnom odbore kybernetika v zmysle 
predloženého návrhu. 

 

7. Schvaľovanie návrhu na zmenu garanta pre práva uskutočňovať habilitačné konanie 
a inauguračné konanie v odbore Kybernetika. 

 
K bodu programu vystúpila prof. Pavlovičová a informovala o dôvodoch na zmenu garantov pre 
práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenovanie profesorov (HVK) v odbore 
habilitačného konania a inauguračného konania kybernetika 

Uznesenie č. 5/4 

     Vedecká rada FEI STU schvaľuje všetkými hlasmi zmeny v garantovaní HVK v odbore 
kybernetika v zmysle predloženého návrhu.  

 

8. Schvaľovanie ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre 
študijné programy uskutočňované na FEI STU. 

Návrh uviedla prodekanka doc. Miklovičová.    

Uznesenie č. 6/4 

     Vedecká rada FEI STU schvaľuje verejným hlasovaním ďalších odborníkov, ktorí majú právo 
skúšať na štátnych skúškach pre študijné programy uskutočňované na FEI STU v zmysle 
predloženého návrhu.          

 

9. Schvaľovanie doplnenia edičného plánu FEI STU na obdobie 2019-2020. 
Bod programu prezentovala podpredsedníčka VR FEI STU prof. Stopjaková. 

Uznesenie č. 7/4 

     Vedecká rada FEI STU schvaľuje návrh na doplnenie Edičného plánu FEI STU na vydávanie 
skrípt, učebníc a monografií na obdobie rokov 2019-2020. 
 

10. Rôzne. 
Predseda VR FEI prof. Oravec pripomenul termín nasledujúceho zasadnutia VR FEI STU 
v Bratislave, ktoré sa uskutoční dňa 4.februára 2020. 
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13.  Záver 
Predseda VR FEI STU prof. Oravec poďakoval  prítomným za účasť a zasadnutie Vedeckej rady 
ukončil. 
 

V Bratislave 27.11. 2019 

 

Schválil: prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, predseda VR FEI STU 

Zapísala: Ing. Tatiana Fodreková, tajomníčka VR FEI STU 

Overila: prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD., podpredsedníčka VR FEI STU 

 

 

 


