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R o z h o d n u t i e  o  z m e n e  s p o l u g a r a n t a  

a k re d i t o v a n é h o  d o k t o r a n d s k é h o  š t u d i j n é h o  p ro g r a m u  

g e o m e t r i a  a  t o p o l ó g i a  
 

Akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky (ďalej 

len „Akreditačná rada fakulty“) ako orgán príslušný na konanie podľa čl. 22 ods. 2 vnútorného predpisu 

Univerzity Komenského v Bratislave č. 23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) v spojení 

s prílohou č. 3 vnútorného predpisu Štatút Akreditačnej rady fakulty vo veci zmeny spolugaranta 

akreditovaného doktorandského študijného programu geometria a topológia, vydáva toto 

 

rozhodnutie 

 

podľa čl. 37 ods. 1 vnútorného systému kvality UK, ktorým  

 

schvaľuje zmenu spolugaranta akreditovaného študijného programu  

 

geometria a topológia, III. stupeň štúdia, študijný odbor matematika, forma štúdia: denná, jazyk 

uskutočňovania študijného programu: slovenský jazyk, anglický jazyk, kód programu: 9921: 

pôvodný spolugarant: doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD. 

nový spolugarant:  doc. RNDr. Martin Mačaj, PhD. 

 

geometria a topológia, III. stupeň štúdia, študijný odbor matematika, forma štúdia: denná, jazyk 

uskutočňovania študijného programu: anglický jazyk, kód programu: 105995: 

pôvodný spolugarant: doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD. 

nový spolugarant:  doc. RNDr. Martin Mačaj, PhD. 

 

geometria a topológia, III. stupeň štúdia, študijný odbor matematika, forma štúdia: externá, jazyk 

uskutočňovania študijného programu: slovenský jazyk, anglický jazyk, kód programu: 9920: 

pôvodný spolugarant: doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD. 

nový spolugarant:  doc. RNDr. Martin Mačaj, PhD. 
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geometria a topológia, III. stupeň štúdia, študijný odbor matematika, forma štúdia: externá, jazyk 

uskutočňovania študijného programu: anglický jazyk, kód programu: 105994: 

pôvodný spolugarant: doc. RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD. 

nový spolugarant:  doc. RNDr. Martin Mačaj, PhD. 

 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

1. Dňom 21. augusta 2022 podľa čl. 22 ods. 6 písm. f) vnútorného systému kvality UK zanikla prof. 

RNDr. Júliusovi Korbašovi, CSc. funkcia garanta študijných programov: 

➢ geometria a topológia, III. stupeň štúdia, študijný odbor matematika, forma štúdia: denná, 

jazyk uskutočňovania študijného programu: slovenský jazyk, anglický jazyk, kód 

programu: 9921, 

➢ geometria a topológia, III. stupeň štúdia, študijný odbor matematika, forma štúdia: denná, 

jazyk uskutočňovania študijného programu: anglický jazyk, kód programu: 105995, 

➢ geometria a topológia, III. stupeň štúdia, študijný odbor matematika, forma štúdia: 

externá, jazyk uskutočňovania študijného programu: slovenský jazyk, anglický jazyk, kód 

programu: 9920, 

➢ geometria a topológia, III. stupeň štúdia, študijný odbor matematika, forma štúdia: 

externá, jazyk uskutočňovania študijného programu: anglický jazyk, kód programu: 

105994. 

 

2. Konanie o zmene spolugaranta akreditovaného študijného programu sa začalo na návrh dekana 

FMFI UK prof. RNDr. Daniela Ševčoviča, DrSc. doručením návrhu Akreditačnej rade fakulty, 

dňa 14. novembra 2022. Keďže doterajší spolugarant študijného programu doc. RNDr. Pavel 

Chalmovianský, PhD. bol navrhnutý na garanta študijného programu, jedno miesto spolugaranta 

by tým ostalo neobsadené. 

 

3. Akreditačnej rade fakulty boli predložené nasledovné dokumenty navrhovaného spolugaranta 

doc. RNDr. Martina Mačaja, PhD.: 

➢ vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika (v slovenskom jazyku a anglickom 

jazyku), 

➢ výstupy tvorivých činností. 

 

4. Akreditačná rada fakulty v konaní posúdila súlad návrhu na zmenu spolugaranta akreditovaného 

študijného programu s  

a) ustanoveniami čl. 20 a čl. 46 vnútorného systému kvality UK, 

b) zákonom 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 a zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

c) Štandardmi pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a 

Štandardmi pre študijný program vydanými Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké 

školstvo. 

 

5. Akreditačná rada fakulty prerokovala návrh na zmenu spolugaranta akreditovaného študijného 

programu na svojom 6. zasadnutí dňa 22. novembra 2022. 

Akreditačná rada fakulty uznesením č. 17 schválila návrh na zmenu spolugaranta akreditovaného 

študijného programu geometria a topológia, III. stupeň štúdia, študijný odbor matematika, forma 

štúdia: denná, jazyk uskutočňovania študijného programu: slovenský jazyk, anglický jazyk, kód 

programu: 9921 tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Akreditačná rada fakulty uznesením č. 18 schválila návrh na zmenu spolugaranta akreditovaného 
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študijného programu geometria a topológia, III. stupeň štúdia, študijný odbor matematika, forma 

štúdia: denná, jazyk uskutočňovania študijného programu: anglický jazyk, kód programu: 105995 

tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Akreditačná rada fakulty uznesením č. 19 schválila návrh na zmenu spolugaranta akreditovaného 

študijného programu geometria a topológia, III. stupeň štúdia, študijný odbor matematika, forma 

štúdia: externá, jazyk uskutočňovania študijného programu: slovenský jazyk, anglický jazyk, kód 

programu: 9920 tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

Akreditačná rada fakulty uznesením č. 20 schválila návrh na zmenu spolugaranta akreditovaného 

študijného programu geometria a topológia, III. stupeň štúdia, študijný odbor matematika, forma 

štúdia: externá, jazyk uskutočňovania študijného programu: anglický jazyk, kód programu: 

105994 tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 

 

 

P o u č e n i e : 

 

Pokiaľ Akreditačná rada fakulty schváli zmenu spolugaranta študijného programu, podľa čl. 22 ods. 2 

vnútorného systému kvality UK o zmene spolugaranta informuje Akreditačnú radu UK, ktorá v lehote 

6 mesiacov môže začať konanie, v rámci ktorého preskúma zmenu spolugaranta a rozhodne o schválení 

alebo neschválení jeho vymenovania. 

 

 

 

 

 

 ..................................................................... 

 prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc. 

 predseda Akreditačnej rady fakulty 
 

 
 


