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Návrh na zriadenie odborovej komisie študijného odboru 
doprava a vymenovanie členov 

Návrh je vypracovaný v súlade s § 54 ods. 17 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) v spojení s čl. 

29 bod 8 Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „študijný 

poriadok STU“ a „STU“) a podľa smernice č. 2/2014-SR Odborová komisia doktorandských 

študijných programov na STU v znení dodatku č. 1 (ďalej len „smernica“), na základe žiadosti dekana 

Fakulty elektrotechniky a informatiky STU (FEI STU), prof. Dr. Ing. Miloša Oravca, podanej v súlade 

čl. 2 bod 3 smernice. 

Po vyjadrení Akreditačnej komisie ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodnutím 

č. 2019/15718:19-A1110, ktoré bolo STU doručené dňa 30. 10. 2019, priznala práva udeľovať 

akademický titul doktor podľa § 35 ods. 5 a § 37 ods. 2 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní 

kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o zabezpečovaní kvality“) v spojení s § 83 ods. 7 zákona o VŠ v znení účinnom do 31. októbra 2018 

nižšie uvedeným novým doktorandským študijným programom. Práva boli priznané bez časového 

obmedzenia v študijnom odbore doprava podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 244/2019 Z. z. o sústave 

študijných odborov Slovenskej republiky, ktorý nahrádza študijný odbor 5.2.61. (2385) letecké 

a kozmické inžinierstvo, v ktorom STU podala žiadosť o akreditáciu. V čase predloženia žiadosti 

o akreditáciu bola vymedzená príbuznosť študijného odboru 5.2.61. (2385) letecké a kozmické 

inžinierstvo a študijného odboru 5.2.13. (2613) elektronika podľa sústavy študijných odbor SR 

účinnej do 31. 08. 2019. 

Dekan FEI STU, prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, po doručení priznaných práv predložil v súlade čl. 2 bod 

3 smernice žiadosť o zriadenie novej odborovej komisie študijného odboru doprava a návrhy 

na vymenovanie za členov uvedenej odborovej komisie pre nasledovné nové doktorandské študijné 

programy, ktoré sa budú uskutočňovať na FEI STU: 

1. kozmické inžinierstvo, v študijnom odbore doprava, 3. stupeň štúdia, udeľovaný akademický 

titul PhD., forma denná, štandardná dĺžka štúdia 3 roky, jazyk uskutočňovania - slovenský jazyk 

a anglický jazyk (ID 183835), doba priznaného práva bez časového obmedzenia, 

2. kozmické inžinierstvo, v študijnom odbore doprava, 3. stupeň štúdia, udeľovaný akademický 

titul PhD., forma denná, štandardná dĺžka štúdia 3 roky, jazyk uskutočňovania - anglický jazyk 

(ID 183903), doba priznaného práva bez časového obmedzenia, 

3. kozmické inžinierstvo, v študijnom odbore doprava, 3. stupeň štúdia, udeľovaný akademický 

titul PhD., forma externá, štandardná dĺžka štúdia 4 roky, jazyk uskutočňovania - slovenský 

jazyk a anglický jazyk (ID 183904), doba priznaného práva bez časového obmedzenia, 

4. kozmické inžinierstvo, v študijnom odbore doprava, 3. stupeň štúdia, udeľovaný akademický 

titul PhD., forma externá, štandardná dĺžka štúdia 4 roky, jazyk uskutočňovania - anglický jazyk 

(ID 183905), doba priznaného práva bez časového obmedzenia. 

Na uskutočňovaní predmetných študijných programov sa nebude podieľať externá vzdelávacia 

inštitúcia. 
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Návrh na zriadenie odborovej komisie v súlade s čl. 2 bod 7 smernice je na dobu platnosti 

akreditácie aspoň jedného doktorandského študijného programu, ktorý patrí do pôsobnosti 

príslušnej OK, najdlhšie však do zriadenia novej OK príslušného študijného odboru v kontexte 

najbližšieho posúdenia vnútorného systému kvality STU Slovenskou akreditačnou agentúrou 

pre vysoké školstvo.  

 

Osoby navrhované na vymenovanie za člena odborovej komisie doprava:  
 

Č. Titul, meno, priezvisko Pracovisko 

1.  doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU 

2.  prof. Ing. František Duchoň, PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU 

3.  prof. Ing. René Harťanský, PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU 

4.  prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU 

5.  doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU 

6.  prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU 

7.  doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU 

8.  doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita 
Komenského v Bratislave 

9.  prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, 
Žilinská univerzita v Žiline 

10.  prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU 

11.  prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU 

12.  prof. Ing. Alexander Šatka, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU 

13.  prof. Ing. Vladimír Šály, PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU 

14.  doc. Ing. Martin Weis, DrSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU 

15.  Mgr. Bohumír Zaťko, PhD. Elektrotechnický ústav SAV 

 

 
Žiadosť o zriadenie novej odborovej komisie doprava a návrhy na vymenovanie za členov tejto 
odborovej komisie sú uvedené v prílohe v elektronickej podobe. 


