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Návrh na zaradenie nových doktorandských študijných programov 
do pôsobnosti už zriadenej odborovej komisie a doplnenie členov 

odborovej komisie elektrotechnika 

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 v spojení s čl. 29 bod 8 Študijného 

poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „STU“) a podľa smernice rektora 

č. 5/2021-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 10 smernice. 

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“) podľa § 30 ods. 8 písm. 

a) 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 udelila akreditáciu novým doktorandským študijným 

programom rozhodnutím, ktoré bolo STU doručené dňa 23. novembra 2021. 

Dekan FEI STU po udelení akreditácie študijným programom predložil dňa 16. februára 2022 žiadosť 

o zaradenie nových doktorandských študijných programov do pôsobnosti už zriadenej odborovej 

komisie a doplnenie členov odborovej komisie študijného odboru elektrotechnika a návrhy 

na vymenovanie za členov uvedenej odborovej komisie pre nasledovné nové doktorandské 

študijné programy, ktoré sa budú uskutočňovať na FEI STU:  

 kozmické inžinierstvo, v študijnom odbore elektrotechnika, 3. stupeň štúdia, akademický titul 

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

a slovenský jazyk (ID 184544),  

 space engineering, v študijnom odbore elektrotechnika, 3. stupeň štúdia, akademický titul 

PhD., forma denná, štandardná dĺžka štúdia 3 roky, jazyk uskutočňovania anglický jazyk (ID 

184546). 

Na uskutočňovaní predmetných študijných programov sa nepodieľa externá vzdelávacia inštitúcia. 

Osoby navrhované na doplnenie členov odborovej komisie študijného odboru elektrotechnika:  

Č. Titul, meno, priezvisko Pracovisko 

1.  doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD. ÚEF FEI STU 

2.  doc. RNDr. Pavol Valko, CSc. ÚJFI FEI STU 

 
Zaradenie nových doktorandských študijných programov do pôsobnosti už zriadenej odborovej 

komisie elektrotechnika a doplnenie členov tejto odborovej komisie je v súlade s čl. 3 bod 5 

v spojení s čl. 2 bod 7 smernice na dobu platnosti akreditácie aspoň jedného doktorandského 

študijného programu, ktorý patrí do pôsobnosti príslušnej odborovej komisie, najdlhšie však 

do zriadenia novej odborovej komisie príslušného študijného odboru v kontexte najbližšieho 

posúdenia vnútorného systému kvality STU agentúrou. 

Žiadosť dekana FEI spolu s návrhmi na vymenovanie za člena odborovej komisie a VUPCH 
navrhovaných členov sú uvedené v prílohe v elektronickej podobe. 

https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/18.01.2022%20UZ_Smernica_rektora_OK_STU_D1%20FINAL%20-%20podpisane.pdf

