
Zápisnica č. 1/2020 
zo zasadnutia pracovnej komisie doktorandského študijného programu Riadenie procesov (OK 
Kybernetika) na FCHPT STU v Bratislave 
dňa 13.2.2020 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Voľba predsedu PK 
3. Návrh zásad práce 
4. Rôzne 
 
K bodu 1. Zasadnutie otvoril a viedol predseda odborovej komisie Kybernetika, prof. Ing. Cyril 
Belavý, PhD. Úvodom privítal prítomných. V ďalšom predložil program rokovania, ktorý bol 
schválený bez pripomienok. 
 
K bodu 2. Pracovná komisia jednomyseľne schválila za svojho predsedu garanta DrŠ - prof. 
Ing. Miroslava Fikara, DrSc. Ten poďakoval za dôveru. 
 
K bodu 3. 

● Predseda bude na návrh pracovnej komisie schvaľovať témy PhD prác, ročné 
hodnotenie doktorandov, konanie dizertačnej skúšky, komisiu a oponentov dizertácie. 

● Pri vypisovaní nových tém sa bude prihliadať na vedeckú úroveň školiteľa, ukončené 
PhD práce a spolufinancovanie doktoranda. 

● Pracovná komisia diskutovala o minimálnych kritériách potrebných na ukončenie PhD 
štúdia a dohodla sa, že najprv budú tieto stanovené v OK Kybernetika a potom 
schválené v PK. Diskutovalo sa o nasledovných variantoch:  

○ minimálne jedna publikácia typu A a jedna publikácia typu B 
○ minimálne jedna publikácia typu A a jedna publikácia typu B, doktorand musí byť 

hlavným autorom (minimálne 51% autorstvo) 
○ hlavný autor v časopise WoS typu A (minimálne 51% autorstvo) a spoluautor v 

časopise WoS typu A. Alebo Hlavný autor v Q1 (SCIMAGO) časopise WoS 
(minimálne 51% autorstvo)  

● Web stránka komisie sa nachádza na adrese: 
https://www.uiam.sk/~fikar/sok/index.phtml 
a obsahuje informácie o komisii, ako aj dokumenty potrebné k jej práci. 

● Spoločná emailová adresa členov komisie je pkrp.fchpt@stuba.sk (Gsuite skupina) 
● Hlasovanie členov komisie môže byť vykonané v elektronickej podobe mailom. 
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K bodu 4. 
● Predseda PK vyzve školiteľov v programe o špecifikáciu návrhu tém dizertačných prác 

pre šk. rok 2020/21 a ich následné schválenie členmi PK do konca februára 
● Navrhovaní noví členovia komisie: doc. Oravec, doc. Paulen, prof. Prokop (UTB), prof. 

Petráš (TUKE), doc. Hromčík (ČVUT) 
 
 
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc 
predseda PK Riadenie procesov 
STU odborová komisia Kybernetika 
v.r. 
 
 


