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Výpis uznesení 
zo Zápisnice č. 2/2022 zo zasadnutia Vedeckej rady FEI STU dňa 31.5.2022 

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. Ladislavovi 

Körösimu, PhD. v odbore habilitačného konania a inauguračného konania kybernetika. 
5. Prerokovanie Správy o činnosti FEI STU vo vzdelávaní a v oblasti vedy a výskumu za rok 

2021. 
6. Schvaľovanie školiteľov v doktorandskom stupni štúdia na FEI STU. 
7. Schvaľovanie ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre 

študijné programy uskutočňované na FEI STU. 
8. Schvaľovanie návrhov na zmenu názvu študijného programu. 
9. Rôzne. 
10. Záver. 
 

 

1. Otvorenie -  rokovanie prebieha online formou 
 

2. Schvaľovanie programu zasadnutia 
Predseda VR FEI STU prof. Oravec privítal prítomných na zasadnutí a oboznámil členov VR 
s programom rokovania, ktorý bol všetkými prítomnými členmi VR FEI STU odsúhlasený.  
 

3. Voľba skrutátorov 
Členovia VR FEI STU schválili prof. Beláňa a doc. Marka  za skrutátorov.  
 

4. Schvaľovanie návrhu habilitačnej komisie na udelenie titulu docent Ing. Ladislavovi 
Körösimu, PhD. v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 
kybernetika. 

 
• Uznesenie č. 1/2 

 
   Vedecká rada  FEI STU schvaľuje  tajným hlasovaním návrh habilitačnej komisie na udelenie 
titulu docent  Ing. Ladislavovi Körösimu, PhD. v odbore habilitačného konania a inauguračného 
konania kybernetika všetkými hlasmi. 
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  Zodpovedný: predseda VR FEI STU  prof. Oravec 

 
• Uznesenie č. 2/2        

Vedecká rada FEI STU konštatuje, že v celom priebehu habilitačného konania Ing. Ladislava 
Körösiho, 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.  

Zodpovedný: predseda VR FEI STU  prof. Oravec. 
 

5. Prerokovanie Správy o činnosti FEI STU vo vzdelávaní a v oblasti vedy a výskumu 
za rok 2021. 

 
• Uznesenie č. 3/2 

Vedecká rada FEI STU prerokovala a zhodnotila správu o činnosti FEI STU vo vzdelávaní 
a v oblasti vedy a výskumu za rok 2021.  

Zodpovedný: predseda VR FEI STU  prof. Oravec 

 
6. Schvaľovanie školiteľov v doktorandskom stupni štúdia na FEI STU. 

 
• Uznesenie č. 4/2 

 
Vedecká rada FEI STU schvaľuje doc. Ing. Vieru Skákalovú, DrSc. za školiteľku v doktorandskom 
štúdiu pre študijné programy Fyzikálne inžinierstvo a Elektronika a fotonika  študijnom odbore 
elektrotechnika. 

Zodpovedný: predseda VR FEI STU  prof. Oravec. 
 

• Uznesenie č. 5/2 
 

Vedecká rada FEI STU schvaľuje Mgr. Juraja Feilhauera, PhD. za školiteľa v doktorandskom štúdiu 
pre študijný program Fyzikálne inžinierstvo a Elektronika a fotonika v študijnom odbore 
elektrotechnika. 
 
Zodpovedný: predseda VR FEI STU  prof. Oravec. 
 

• Uznesenie č. 6/2 
 

Vedecká rada FEI STU schvaľuje doc. Ing. Daniela Arbeta, PhD. za školiteľa v doktorandskom 
štúdiu pre študijný program  Elektronika a fotonika v študijnom odbore elektrotechnika. 
 
Zodpovedný: predseda VR FEI STU  prof. Oravec. 
 

• Uznesenie č. 7/2 
 

Vedecká rada FEI STU schvaľuje doc. RNDr. Pavla Valka, CSc. za školiteľa v doktorandskom 
štúdiu pre študijný program Fyzikálne inžinierstvo v študijnom odbore elektrotechnika. 
 

Zodpovedný: predseda VR FEI STU  prof. Oravec  
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• Uznesenie č. 8/2 

 
Vedecká rada FEI STU schvaľuje Ing. Martina Medveckého, PhD. za školiteľa v doktorandskom 
štúdiu pre ŠP Telekomunikácie v študijnom odbore informatika. 
 
Zodpovedný: predseda VR FEI STU  prof. Oravec. 

 
• Uznesenie č. 9/2 

 
Vedecká rada FEI STU schvaľuje doc. Ing. Juraja Kačura, PhD. za školiteľa v doktorandskom 
štúdiu pre študijný program Telekomunikácie v študijnom odbore informatika. 
 
Zodpovedný: predseda VR FEI STU  prof. Oravec. 
 

• Uznesenie č. 10/2 
 

Vedecká rada FEI STU schvaľuje doc. Ing. Radoslava Vargica, PhD. za školiteľa v doktorandskom 
štúdiu pre študijný program Telekomunikácie v študijnom odbore informatika. 
 
Zodpovedný: predseda VR FEI STU  prof. Oravec. 

 
 

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

 
• Uznesenie č. 11/2 

 

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. 

Zodpovedný: predseda VR FEI STU  prof. Oravec. 
 

8. Schvaľovanie návrhov na zmenu názvu študijného programu. 
 

• Uznesenie č. 12/2 
 

Vedecká rada FEI STU schvaľuje návrh na zmenu názvu študijného programu Automobilová 
mechatronika (študijný odbor kybernetika, ID 100852, prvý stupeň štúdia, denná forma štúdia, 
jazyk uskutočňovania slovenský, štandardná dĺžka štúdia 3 roky. 

 
 Zodpovedný: predseda VR FEI STU  prof. Oravec 

 
• Uznesenie č. 13/2 

 
Vedecká rada FEI STU schvaľuje návrh na zmenu názvu študijného programu Multimediálne 
informačné a komunikačné technológie v študijnom odbore informatika, ID 183415, druhý stupeň 
štúdia, denná forma štúdia, jazyk uskutočňovania slovenský, štandardná dĺžka štúdia 2 roky. 
  
Zodpovedný: predseda VR FEI STU  prof. Oravec. 
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• Uznesenie č. 14/2 
 

Vedecká rada FEI STU schvaľuje návrh na zmenu názvov študijných programov:  
Telekomunikácie (študijný odbor informatika, ID 104360, tretí stupeň štúdia, denná forma štúdia, 
jazyk uskutočňovania slovenský a anglický, štandardná dĺžka štúdia 3 roky). 
Telekomunikácie (študijný odbor informatika, ID 104359, tretí stupeň štúdia, denná forma štúdia, 
jazyk uskutočňovania anglický, štandardná dĺžka štúdia 3 roky). 
Telekomunikácie (študijný odbor informatika, ID 104358, tretí stupeň štúdia, externá forma štúdia, 
jazyk uskutočňovania slovenský a anglický, štandardná dĺžka štúdia 4 roky). 
Telekomunikácie (študijný odbor informatika, ID 104357, tretí stupeň štúdia, externá forma štúdia, 
jazyk uskutočňovania anglický, štandardná dĺžka štúdia 4 roky). 
 
Zodpovedný: predseda VR FEI STU prof. Oravec. 
 

9. Rôzne. 
 

Najbližší termín VR FEI STU je stanovený na  4.10.2022.  

 
 

10. Záver  
 
Predseda VR FEI STU prof. Oravec poďakoval  prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie Vedeckej 
rady ukončil. 

 

  
V Bratislave 31.5.2022  

Schválil: prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, v.r. 
                 predseda VR FEI STU  
                               
Zapísala: Ing. Tatiana Fodreková                                          
                tajomníčka VR FEI STU  
 
Overila:  prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD...... 
               podpredsedníčka VR FEI STU 
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