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Výpis uznesení 
zo Zápisnice č. 2/2020 zo zasadnutia Vedeckej rady FEI STU dňa 2.6. 2020 
 

Prítomní podľa prezenčnej listiny 

Program zasadnutia: 
1. Otvorenie.  
2. Schvaľovanie programu zasadnutia. 
3. Voľba skrutátorov. 
4. Schvaľovanie návrhu habilitačnej komisie na udelenie titulu docent Ing. Martinovi 

Rakúsovi, PhD. v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 
telekomunikácie. 

5. Schvaľovanie návrhu oponentov a členov habilitačnej komisie Ing. Dominika Macka, 
PhD. v odbore habilitačného konania a inauguračného konania aplikovaná 
informatika. 

6. Schvaľovanie návrhu oponentov a členov inauguračnej komisie doc. Ing. Vandy 
Benešovej, CSc. v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 
aplikovaná informatika. 

7. Prerokovanie Správy o činnosti FEI STU vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy 
a výskumu za rok 2019. 

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

9. Informácia o školiteľovi v doktorandskom štúdiu schválenom externou vzdelávacou 
inštitúciou 

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. Duchoňa a doc. Bitteru za skrutátorov.  

 
4. Schvaľovanie návrhu habilitačnej komisie na udelenie titulu docent Ing. Martinovi 

Rakúsovi, PhD. v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 
telekomunikácie. 

      Ing. Rakús v krátkosti zosumarizoval výsledky habilitačnej práce. Habilitačná prednáška ako aj 
obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnila online dňa 20.5.2020. Predseda habilitačnej komisie 
prof. Rozinaj oboznámil VR FEI STU s výsledkom obhajoby habilitačnej práce, priebehu 
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habilitačnej prednášky a záverečnom stanovisku habilitačnej komisie. Habilitačná komisia 
odporučila VR FEI STU v Bratislave udeliť Ing. Martinovi Rakúsovi, PhD. titul docent v odbore 
habilitačného konania a inauguračného konania telekomunikácie.  

O návrhu habilitačnej komisie na udelenie titulu docent rozhodla VR FEI STU tajným hlasovaním. 
 

• Uznesenie č. 1/2 
Vedecká rada FEI STU schvaľuje tajným hlasovaním návrh habilitačnej komisie na udelenie titulu 
docent Ing. Martinovi Rakúsovi, PhD. v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 
telekomunikácie všetkými hlasmi. 

• Uznesenie č. 2/2    
Vedecká rada FEI STU konštatuje, že v celom priebehu habilitačného konania Ing. Martina Rakúsa, 
PhD. bol dodržaný postup ustanovený vyhl. MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania 
vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.  

      
5. Schvaľovanie návrhu oponentov a členov habilitačnej komisie Ing. Dominika Macka, 

PhD. v odbore habilitačného konania a inauguračného konania aplikovaná informatika. 
 

• Uznesenie č. 3/2 

      Vedecká rada  FEI STU schvaľuje tajným hlasovaním návrh členov habilitačnej komisie 
a oponentov habilitačnej práce Ing. Dominika Macka, PhD. v odbore habilitačného konania 
a inauguračného konania aplikovaná informatika všetkými hlasmi. 

Predseda habilitačnej komisie: 

prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD., FEI STU v Bratislave 

Členovia habilitačnej komisie: 
prof. Ing. Róbert Lórencz, CSc., Fakulta informačních technologií, ČVUT v Praze, ČR 
prof. Ing. Milan Dado, PhD., FEIT, Žilinská univerzita v Žiline 
 
Oponenti habilitačnej práce:  
prof. Ing. Martin Klimo, PhD., Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline   
prof. Ing. Miloš Drutarovský, CSc.  Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v 
Košiciach 
doc. Ing. Jan Kořenek, PhD., Fakulta informačních technologií, VUT v Brně, ČR 

 

• Uznesenie č. 4/2 

       Vedecká rada FEI STU schvaľuje tajným hlasovaním počtom hlasov 19 tému habilitačnej 
prednášky Ing. Dominika Macka, PhD.: „Energeticky-efektívna komunikácia Internetu vecí.“ 

6. Schvaľovanie návrhu oponentov a členov inauguračnej komisie doc. Ing. Vandy 
Benešovej, CSc. v odbore habilitačného konania a inauguračného konania aplikovaná 
informatika. 

 
O návrhoch oponentov pre inauguračné konanie ako aj členoch inauguračnej komisie 
vymenúvacieho konania  rozhodla VR FEI STU tajným hlasovaním. 
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• Uznesenie č. 5/2 

Vedecká rada  FEI STU schvaľuje tajným hlasovaním návrh oponentov a zloženie inauguračnej 
komisie inauguračného konania doc. Ing. Vandy Benešovej, PhD. v odbore habilitačného konania 
a inauguračného konania aplikovaná informatika všetkými hlasmi. 

Zodpovedný: predseda VR FEI STU  prof. Oravec 
 

Predseda komisie:  prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD. –  FEI STU v Bratislave 

Členovia komisie: 
prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D. – Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, Brno 
prof. Ing. Igor Farkaš, PhD. – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 
prof. Mgr. Ivan Cimbrák, Dr. – Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline    
 
Oponenti 

prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.– Fakulta elektrotechniky a informatiky, TU v Košiciach 
prof. RNDr. Ing.  Ivan Bajla, PhD. – Ústav merania, Slovenská akadémia vied 
prof. Ing. Pavel Slavík, CSc. – Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze, ČR 
 
 

7. Prerokovanie Správy o činnosti FEI STU vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy 
a výskumu za rok 2019. 

Bod programu uviedol predseda VR FEI a dal slovo prodekanke doc. Eleschovej, ktorá 
prezentovala správu o činnosti fakulty za rok 2019 v oblasti pedagogiky. Oblasť vedy a výskumu 
prezentovala prodekanka prof. Stopjaková. Úplné znenie správy majú členovia VR FEI k dispozícii 
na dokumentovom serveri.  

• Uznesenie č. 6/2 

Vedecká rada FEI STU prerokovala a zhodnotila správu o činnosti FEI STU vo vzdelávaní 
a v oblasti vedy a výskumu za rok 2019.  

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

• Uznesenie č. 7/2 

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

9. Informácia o školiteľovi v doktorandskom štúdiu schválenom externou vzdelávacou 
inštitúciou 

 

• Uznesenie č. 8/2 

Vedecká rada FEI STU berie na vedomie informáciu o schválení Ing. Jany Švehlíkovej, PhD. 
Vedeckou radou Ústavu merania SAV za školiteľku v študijnom odbore elektrotechnika pre študijný 
program Meracia technika. 

10. Rôzne 

Predseda VR FEI prof. Oravec navrhol termín nasledujúceho zasadnutia VR FEI STU v Bratislave 
– 29. septembra 2020, ktorý VR FEI STU následne odsúhlasila. 
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11.     Záver 
Predseda VR FEI STU prof. Oravec poďakoval  prítomným za účasť a zasadnutie Vedeckej rady 
ukončil. 
 

V Bratislave 3.6.2020 

 

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 

 

 

 


