
Podklady do Senátu 24.01.2011 – prerokovanie návrhov na (re-)akreditáciu 
študijných programov. 
 
Je potrebné, aby sa žiadosť o akreditáciu, resp. reakreditáciu schválila  v senáte. Návrh už bol 
schválený vo Vedeckej rade dňa 29.11.2010. Na prerokovanie predkladáme len zoznam 
žiadostí s menami garantov, nakoľko sa v skutočnosti nejedná o nové študijné programy.   
 

I.Dôvodom na reakreditáciu je časovo ohraničená platnosť aktuálneho akreditovaného 
študijného programu z dôvodu veku garanta, resp. kogaranta. V študijných programoch 
dochádza k zmene garanta, resp. kogaranta a s tým suvisiacim aktualizáciám 

II.Akreditovať sa dávajú konverzné študijné programy k akreditovaným študijným programom 
2. stupňa v študijnom odbore 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov. Dôvodom je záujem 
študentov neučiteľských  bakalárskych študijných programov o pokračovanie na učiteľských 
študijných programoch. Jediným rozdielom oproti akreditovaným učiteľským magisterským  
programom je preĺženie štúdia o jeden rok, pričom tento jeden rok je individuálne naplnený 
príslušným garantom podľa toho, z akého bakalárskeho programu uchádzač prichádza.  

 

Študijné programy 3. stup ňa 
 
1. Študijný program 3.stup ňa Kvantová elektronika a optika a optická spektrosk opia  

v študijnom odbore 4.1.4 Kvantová elektronika a optika. Pôvodná akreditácia končí 
31.8.2011 z dôvodu veku kogaranta. 
 
Pôvodný kogarant:   doc. RNDr. Vladimír Mesároš, CSc., KEF    
VR schválený kogarant:  doc. RNDr. Karol Hensel, PhD., KAFZM  

 
2. Študijný program 3.stup ňa Všeobecná fyzika a matematická fyzika v študijnom odbore 

4.1.2 Všeobecná fyzika a matematická fyzika. Pôvodná akreditácia končí 31.8.2011 z 
dôvodu veku garanta. 
 

Pôvodný garant:   prof. RNDr. Peter Prešnajder, DrSc, KTFDF 
VR schválený garant:   prof. RNDr. Melánia Babincová, CSc., KJFB 
 

3. Študijný program 3.stup ňa Teória vyu čovania matematiky v študijnom odbore 9.1.8 Teória 
vyučovania matematiky. Pôvodná akreditácia končí 31.8.2011 z dôvodu veku kogaranta. 
Dochádza k zmene kogaranta a s tým súvisiacim aktualizáciám. 
 

Pôvodný kogarant:   doc. RNDr. Miloš Božek, PhD, KAGDM 
VR schválený kogarant:  doc. RNDr. Zbyn ěk Kubá ček, CSc., KMANM 

 
4. Študijný program 3.stup ňa Biofyzika v študijnom odbore 4.1.12 Biofyzika. Pôvodná 

akreditácia končí 31.8.2011 z dôvodu veku kogaranta. 
 

Pôvodný kogarant:   doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc., KJFB 
VR schválený kogarant: doc. RNDr. Iveta Waczulíková, CSc., KJFB  

 
5. Študijný program 3.stup ňa Astronómia a astrofyzika v študijnom odbore 4.1.7 Astronómia 

a  4.1.8 Astrofyzika. Pôvodná akreditácia končí 31.8.2011 z dôvodu veku garanta. 
 

Pôvodný garant:  prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc., KJFB 
VR schválený garant:  doc. RNDr. Fedor Šimkovic, CSc., KJFB  

(čaká sa na menovanie) 
 



Študijné programy 2. stup ňa 
 
6. Študijný program 2. stup ňa Teoretická fyzika  v študijnom odbore 4.1.1. fyzika. 

Pôvodná akreditácia končí 31.8.2011 z dôvodu veku garanta. Dochádza k zmene garanta a 
s tým súvisiacim aktualizáciám. 
 

Pôvodný garant:   prof. RNDr. Peter Prešnajder, DrSc, KTFDF 
VR schválený garant:  prof. RNDr. Melánia Babincová, CSc., KJFB  
 

7. Študijný program 1. stup ňa  Deskriptívna geometria  v kombinácii v študijnom odbore 1.1.1 
Učiteľstvo akademických predmetov. Pôvodná akreditácia končí 31.8.2011 z dôvodu veku 
garanta. Dochádza k zmene garanta a s tým súvisiacim aktualizáciám. 
 
Pôvodný garant:   doc. RNDr. Miloš Božek, PhD, KAGDM 
VR schválený garant:   doc. RNDr. Juraj Činčura, PhD., KAGDM 

 
8. Študijný program 2. stup ňa  Deskriptívna geometria  v kombinácii v študijnom odbore 1.1.1 

Učiteľstvo akademických predmetov. Pôvodná akreditácia končí 31.8.2011 z dôvodu veku 
garanta. Dochádza k zmene garanta a s tým súvisiacim aktualizáciám. Súčasne sa podáva 
návrh aj na konverzný program. 
 
Pôvodný garant:   doc. RNDr. Miloš Božek, PhD, KAGDM 
VR schválený garant:   doc. RNDr. Juraj Činčura, PhD., KAGDM  
 

 
9. Konverzné študijné programy  k akreditovaným študijným programom 2. stup ňa 

Matematika  v kombinácii, Fyzika  v kombinácii, Informatika  v kombinácii v študijnom 
odbore 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov.  Garanti ostávajú ako pri akreditovaných 
programoch. 
 

Matematika :  doc. RNDr. Štefan Sol čan, PhD ., KAGDM 
Fyzika:  prof.  RNDr. Anna Dubni čková, DrSc ., KTFDF 
Informatika:   doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.  , KAI 

 
 

 
  
 

 
 


