
                                                                                                       
                                                                                                                                  

 
 

Výpis zo zápisu  
z rokovania Vedeckej rady Fakulty riadenia a inform atiky Žilinskej univerzity 

v Žiline konaného d ňa 15. januára 2015 
 
 

Ad 2/   
Prof. Janáček, predseda inauguračnej komisie, predniesol závery inauguračnej 

komisie na vymenovanie doc. Ing. Eleny Zaitsevy, PhD. za profesorku. Inauguračná 
komisia na základe celkového hodnotenia  predložených materiálov, oponentských 
posudkov a priebehu inauguračnej prednášky  o d p o r u č i l a  v súlade s § 4 ods. 11 
vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Vedeckej rade Fakulty riadenia a informatiky ŽU v Žiline 
schváliť návrh na vymenovanie doc. Ing. Eleny Zaitsevy, PhD. za profesorku v študijnom 
odbore 9.2.9 aplikovaná informatika. 
 

Stanovisko Vedeckej rady Fakulty riadenia a informa tiky Žilinskej univerzity v 
Žiline k  návrhu na vymenovanie doc. Ing. Eleny Zai tsevy, PhD. za profesorku 
v študijnom odbore 9.2.9 aplikovaná informatika  
  
 Vedecká rada Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline podľa 
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 
vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. § 5 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov 
alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor na svojom zasadaní dňa 15. 
januára 2015 posúdila návrh na vymenovanie doc. Ing. Eleny Zaitsevy, PhD. za 
profesorku v študijnom odbore 9.2.9 aplikovaná informatika. Vedecká rada pri 
posudzovaní návrhu vzala do úvahy nasledujúce materiály: 
1)  úroveň materiálov charakterizujúcich uchádzačku, 
2)  súbor publikovaných prác a ďalších aktivít, 
3)  Písomné stanoviská oponentov:   

prof. Ing. Radim Briš, CSc. – FEI, VŠB, TU Ostrava          
prof. Ing. Mirko Navara, DrSc. – FE, ČVUT Praha 
prof. Ing. Juraj Spalek, PhD. – EF, ŽU Žilina.  

4)  Úroveň a priebeh inauguračnej prednášky konanej pred Vedeckou radou FRI ŽU v 
Žiline. 

5)  Návrh inauguračnej komisie pracujúcej v zložení: 
prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc. – FRI, ŽU Žilina – predseda 
prof. Ing. Jan Čapek, CSc. – FES, Univerzita Pardubice 
prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD. – FIM, Univerzita Hradec Králové  
prof. Ing. Peter Závodný, CSc. – FHI, EU Bratislava. 

 
Do diskusie sa prihlásili: prof. Klimo, prof. Matiaško. Prof. Klimo označil inauguračnú 
prednášku za inšpiratívnu a prof. Matiaško vyjadril myšlienku, že sa otvára široký priestor 
pre spoluprácu v oblasti bezpečnosti a riadenia.  
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Pred hlasovaním VR doc. Ing.  Elena Zaitseva, PhD. opustila miestnosť. VR hlasovala 
tajne s nasledovným výsledkom: 

počet členov VR                      :  27 
počet prítomných členov VR   :  22 
počet oprávnených hlasovať   :  22  
za návrh hlasovalo       :  21 členov VR 
proti návrhu hlasoval   :   0 členov VR 
počet neplatných hlasov. lístkov :   1.  

Funkciou skrutátorov boli poverení: prof. Miček, doc. Karpiš. 
Záver: 
 Podľa § 5 ods. 3 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-
pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor Vedecká 
rada Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline rozhodla o schválení 
návrhu na vymenovanie doc. Ing. Eleny Zaitsevy, PhD. za  profesorku v študijnom 
odbore 9.2.9 aplikovaná informatika. Podľa § 5 ods. 5 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005  Z. z. 
predseda VR FRI predloží návrh do 30 dní od prerokovania rektorke Žilinskej univerzity 
v Žiline. 
 
 
 
 
 

doc. Ing. Emil Kršák, PhD., v. r.  
                  dekan FRI 

 
 
V Žiline 15. januára 2015 
 
 
 
Zapísala a za správnosť výpisu zodpovedá: Ing. Dana Kršáková   

Dana.Krsakova@fri.uniza.sk 
 


