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Výpis uznesení 
zo Zápisnice č. 2/2021 zo zasadnutia Vedeckej rady FEI STU dňa 9.3.2021 

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. Petrovi 

Janigovi, PhD. v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 
elektroenergetika. 

5. Schvaľovanie návrhu oponentov a členov habilitačnej komisie Ing. Radoslava 
Vargica, PhD. v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 
telekomunikácie. 

6. Schvaľovanie návrhu na vytvorenie miesta VŠ učiteľa vo funkcii „hosťujúceho 
profesora“ na FEI STU pre Dr. Michaelu Musilovú. 

7. Schvaľovanie zámerov na zosúladenie akreditovaných študijných programov v prvom 
stupni štúdia so štandardmi SAAVŠ. 

8. Schvaľovanie zámerov na zosúladenie akreditovaných študijných programov v 
druhom stupni štúdia so štandardmi SAAVŠ. 

9. Schvaľovanie zámerov na zosúladenie akreditovaných študijných programov v treťom 
stupni štúdia so štandardmi SAAVŠ. 

10. Schvaľovanie školiteľa v doktorandskom stupni štúdia na FEI STU. 
11. Rôzne. 
12. 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 členmi VR FEI STU odsúhlasený.  
 

3. Voľba skrutátorov 
Členovia VR FEI STU schválili prof. Hubinský a prof. Nečas za skrutátorov.  
 

4. Schvaľovanie návrhu habilitačnej komisie na udelenie titulu docent Ing. Petrovi Janigovi, 
PhD. v odbore habilitačného konania a inauguračného konania elektroenergetika. 

 
• Uznesenie č. 1/2 
Vedecká rada FEI STU schvaľuje tajným hlasovaním návrh habilitačnej komisie na udelenie 
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titulu docent Ing. Petrovi Janigovi, PhD. v odbore habilitačného konania a inauguračného 
konania elektroenergetika väčšinou hlasov. 

• Uznesenie č. 2/2    
Vedecká rada FEI STU konštatuje, že v celom priebehu habilitačného konania Ing. Petra 
Janigu, 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. Radoslava Vargica, 
PhD. v odbore habilitačného konania a inauguračného konania telekomunikácie. 

 
• Uznesenie č. 3/2 

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

Návrh zloženia habilitačnej komisie. 

Predseda habilitačnej komisie: 
prof. Ing. Gregor Rozinaj, - FEI STU v Bratislave 

Členovia habilitačnej komisie: 
prof. Ing. Jozef Juhár, PhD. – KEMT, FEI TU v Košiciach 
prof. Ing. Boris Šimák, CSc. – KTT, FEL ČVUT v Praze 
 
Oponenti habilitačnej práce:   
doc. Ing. Radim Burget, Ph.D. – ÚT, FEKT VUT v Brně 
prof. Ing. Róbert Hudec, PhD. – KMIKT, FEIT ŽU Žilina 
doc. RNDr. Elena Šikudová, Ph.D. – KSVI, MFF UK Praha 
 

• Uznesenie č. 4/2 

Vedecká rada FEI STU schvaľuje tajným hlasovaním tému habilitačnej prednášky Ing. 
Radoslava Vargica, PhD.: „Stredy a asymetria waveletov, príčiny a následky asymetrie.“ 

  
6. Schvaľovanie návrhu na vytvorenie miesta VŠ učiteľa vo funkcii „hosťujúceho 

profesora“ na FEI STU pre Dr. Michaelu Musilovú. 
• Uznesenie č. 5/2 

Vedecká rada FEI STU schvaľuje tajným hlasovaním návrh na vytvorenie miesta VŠ učiteľa 
vo funkcii hosťujúceho profesora na Ústave robotiky a kybernetiky pre Dr. Michaelu  
Musilovú.  

 

 

7. Schvaľovanie zámerov na zosúladenie akreditovaných študijných programov v prvom 
stupni štúdia so štandardmi SAAVŠ. 

 
• Uznesenie č. 6/2 
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Vedecká rada FEI STU schvaľuje zámer na zosúladenie akreditovaného študijného programu 
Aplikovaná informatika v študijnom odbore informatika, denná forma štúdia, jazyk 
uskutočňovania slovenský pre 1. stupeň vysokoškolského vzdelávania na FEI STU so 
štandardmi pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a 
štandardmi pre študijný program. 

Vedecká  rada FEI STU schvaľuje zámer na zosúladenie akreditovaného študijného programu 
Aplikovaná mechatronika v študijnom odbore kybernetika, denná forma štúdia, jazyk 
uskutočňovania slovenský pre 1. stupeň vysokoškolského vzdelávania na FEI STU so 
štandardmi pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a 
štandardmi pre študijný program. 

Vedecká rada FEI STU schvaľuje zámer na zosúladenie akreditovaného študijného programu 
Elektroenergetika v študijnom odbore elektrotechnika, denná forma štúdia, jazyk 
uskutočňovania slovenský pre 1. stupeň vysokoškolského vzdelávania na FEI STU so 
štandardmi pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a 
štandardmi pre študijný program. 

Vedecká rada FEI STU schvaľuje zámer na zosúladenie akreditovaného študijného programu 
Elektronika v študijnom odbore elektrotechnika, denná forma štúdia, jazyk uskutočňovania 
slovenský pre 1. stupeň vysokoškolského vzdelávania na FEI STU so štandardmi pre vnútorný 
systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a štandardmi pre študijný 
program. 

Vedecká rada FEI STU schvaľuje zámer na zosúladenie akreditovaného študijného programu 
Elektrotechnika v študijnom odbore elektrotechnika, denná forma štúdia, jazyk uskutočňovania 
slovenský pre 1. stupeň vysokoškolského vzdelávania na FEI STU so štandardmi pre vnútorný 
systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a štandardmi pre študijný 
program. 

Vedecká rada FEI STU schvaľuje zámer na zosúladenie akreditovaného študijného programu 
Jadrové a fyzikálne inžinierstvo v študijnom odbore elektrotechnika, denná forma štúdia, jazyk 
uskutočňovania slovenský pre 1. stupeň vysokoškolského vzdelávania na FEI STU so 
štandardmi pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a 
štandardmi pre študijný program. 

Vedecká rada FEI STU schvaľuje zámer na zosúladenie akreditovaného študijného programu 
Robotika a kybernetika v študijnom odbore kybernetika, denná forma štúdia, jazyk 
uskutočňovania slovenský pre 1. stupeň vysokoškolského vzdelávania na FEI STU so 
štandardmi pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a 
štandardmi pre študijný program. 

8. Schvaľovanie zámerov na zosúladenie akreditovaných študijných programov v druhom 
stupni štúdia so štandardmi SAAVŠ. 
• Uznesenie č. 7/2 

Vedecká rada FEI STU schvaľuje zámer na zosúladenie akreditovaného študijného programu 
Aplikovaná informatika v študijnom odbore informatika, denná forma štúdia, jazyk 
uskutočňovania slovenský, pre 2. stupeň vysokoškolského vzdelávania na FEI STU so 
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štandardmi pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a 
štandardmi pre študijný program. 

Vedecká rada FEI STU schvaľuje zámer na zosúladenie akreditovaného študijného programu 
Aplikovaná mechatronika a elektromobilita v študijnom odbore kybernetika, denná forma 
štúdia, jazyk uskutočňovania slovenský, pre 2. stupeň vysokoškolského vzdelávania na FEI 
STU so štandardmi pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 
vzdelávania a štandardmi pre študijný program. 

Vedecká rada FEI STU schvaľuje zámer na zosúladenie akreditovaného študijného programu 
Elektroenergetika v študijnom odbore elektrotechnika, denná forma štúdia, jazyk 
uskutočňovania slovenský, pre 2. stupeň vysokoškolského vzdelávania na FEI STU so 
štandardmi pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a 
štandardmi pre študijný program. 

Vedecká rada FEI STU schvaľuje zámer na zosúladenie akreditovaného študijného programu 
Elektronika a fotonika v študijnom odbore elektrotechnika, denná forma štúdia, jazyk 
uskutočňovania: slovenský jazyk / anglický jazyk, pre 2. stupeň vysokoškolského vzdelávania 
na FEI STU so štandardmi pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 
vzdelávania a štandardmi pre študijný program. 

Vedecká rada FEI STU schvaľuje zámer na zosúladenie akreditovaného študijného programu 
Jadrové a fyzikálne inžinierstvo v študijnom odbore elektrotechnika, denná forma štúdia, jazyk 
uskutočňovania: slovenský jazyk / anglický jazyk, pre 2. stupeň vysokoškolského vzdelávania 
na FEI STU so štandardmi pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 
vzdelávania a štandardmi pre študijný program. 

Vedecká rada FEI STU schvaľuje zámer na zosúladenie akreditovaného študijného programu 
Multimediálne informačné a komunikačné technológie v študijnom odbore informatika, denná 
forma štúdia, jazyk uskutočňovania slovenský, pre 2. stupeň vysokoškolského vzdelávania na 
FEI STU so štandardmi pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 
vzdelávania a štandardmi pre študijný program. 

Vedecká rada FEI STU schvaľuje zámer na zosúladenie akreditovaného študijného programu 
Robotika a kybernetika v študijnom odbore kybernetika, denná forma štúdia, jazyk 
uskutočňovania slovenský, pre 2. stupeň vysokoškolského vzdelávania na FEI STU so 
štandardmi pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a 
štandardmi pre študijný program. 

9. Schvaľovanie zámerov na zosúladenie akreditovaných študijných programov v treťom 
stupni štúdia so štandardmi SAAVŠ. 
• Uznesenie č. 8/2 

Vedecká rada FEI STU schvaľuje zámer na zosúladenie akreditovaného študijného programu 
Aplikovaná informatika v študijnom odbore informatika, forma štúdia: denná / externá, jazyk 
uskutočňovania: slovenský a anglický jazyk / anglický jazyk, pre 3. stupeň vysokoškolského 
vzdelávania na FEI STU so štandardmi pre vnútorný systém zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania a štandardmi pre študijný program. 

Vedecká rada FEI STU schvaľuje zámer na zosúladenie akreditovaného študijného programu 
Elektroenergetika v študijnom odbore elektrotechnika, forma štúdia: denná / externá, jazyk 
uskutočňovania: slovenský a anglický jazyk / anglický jazyk, pre 3. stupeň vysokoškolského 
vzdelávania na FEI STU so štandardmi pre vnútorný systém zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania a štandardmi pre študijný program. 
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Vedecká rada FEI STU schvaľuje zámer na zosúladenie akreditovaného študijného programu 
Elektronika a fotonika v študijnom odbore elektrotechnika, forma štúdia: denná / externá, 
jazyk uskutočňovania: slovenský a anglický jazyk / anglický jazyk, pre 3. stupeň 
vysokoškolského vzdelávania na FEI STU so štandardmi pre vnútorný systém 
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a štandardmi pre študijný program. 

Vedecká rada FEI STU schvaľuje zámer na zosúladenie akreditovaného študijného programu 
Fyzikálne inžinierstvo v študijnom odbore elektrotechnika, forma štúdia: denná / externá, 
jazyk uskutočňovania: slovenský a anglický jazyk / anglický jazyk, pre 3. stupeň 
vysokoškolského vzdelávania na FEI STU so štandardmi pre vnútorný systém 
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a štandardmi pre študijný program. 

Vedecká rada FEI STU schvaľuje zámer na zosúladenie akreditovaného študijného programu 
Jadrová energetika v študijnom odbore elektrotechnika, forma štúdia: denná / externá, jazyk 
uskutočňovania: slovenský a anglický jazyk / anglický jazyk, pre 3. stupeň vysokoškolského 
vzdelávania na FEI STU so štandardmi pre vnútorný systém zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania a štandardmi pre študijný program. 

Vedecká rada FEI STU schvaľuje zámer na zosúladenie akreditovaného študijného programu 
Mechatronické systémy v študijnom odbore kybernetika, forma štúdia: denná / externá, jazyk 
uskutočňovania: slovenský a anglický jazyk / anglický jazyk, pre 3. stupeň vysokoškolského 
vzdelávania na FEI STU so štandardmi pre vnútorný systém zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania a štandardmi pre študijný program. 

Vedecká rada FEI STU schvaľuje zámer na zosúladenie akreditovaného študijného programu 
Meracia technika v študijnom odbore elektrotechnika, forma štúdia: denná / externá, jazyk 
uskutočňovania: slovenský a anglický jazyk / anglický jazyk, pre 3. stupeň vysokoškolského 
vzdelávania na FEI STU so štandardmi pre vnútorný systém zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania a štandardmi pre študijný program. 

Vedecká rada FEI STU schvaľuje zámer na zosúladenie akreditovaného študijného programu 
Robotika a kybernetika v študijnom odbore kybernetika, forma štúdia: denná / externá, jazyk 
uskutočňovania: slovenský a anglický jazyk / anglický jazyk, pre 3. stupeň vysokoškolského 
vzdelávania na FEI STU so štandardmi pre vnútorný systém zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania a štandardmi pre študijný program. 

Vedecká rada FEI STU schvaľuje zámer na zosúladenie akreditovaného študijného programu 
Telekomunikácie v študijnom odbore informatika, forma štúdia: denná / externá, jazyk 
uskutočňovania: slovenský a anglický jazyk / anglický jazyk, pre 3. stupeň vysokoškolského 
vzdelávania na FEI STU so štandardmi pre vnútorný systém zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania a štandardmi pre študijný program. 

 
Schvaľovanie školiteľa v doktorandskom stupni štúdia na FEI STU. 

• Uznesenie č. 9/2 

Vedecká rada FEI STU schvaľuje doc. Ing. Martina Rakúsa, PhD. za školiteľa 
v doktorandskom štúdiu pre  študijný program Telekomunikácie v študijnom odbore 
informatika. 
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10. - 12.Rôzne, Záver. 
 
Termín nasledujúceho zasadnutia VR FEI STU je 27. apríla 2021 o 10.00. hod. 

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

  
V Bratislave 9.3.2021  

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 
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