
Zápisnica č. 1/2022 zo zasadnutia Rady študijného programu  

Astronómia a astrofyzika, II. A III. stupeň, FMFI UK, zo dňa 24.2.2022 

 

Prítomní:  

prof. Mach, doc. Kornoš, doc. Klačka, doc. Tóth, dr. Matlovič, doc. Dzifčáková, dr. Mackovjak 

Mgr. Pisarčíková, Mgr. Zigo 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie návrhu na zosúladenie študijného programu s Vnútorným systémom kvality UK 

3. Záver 

 

1. Otvorenie. 

Rokovanie Rady študijného programu  Astronómia a astrofyzika, Mgr. a PhD. prorgam, (ďalej RŠP) 

viedol prof. Mach. Na úvod informoval, že zloženie rady bolo na základe návrhu Fyzikálnej sekcie 

navrhnuté dekanom FMFI UK a predložené na VR FMFI UK a bolo schválené na riadnom  

zasadnutí Vedeckej rady FMFI UK dňa 6.12.2021. V RŠP pôsobia prof. Mach, doc. Kornoš, doc. 

Klačka, doc. Tóth, dr. Matlovič, ktorí zároveň pôsobia ako tzv. garantujúca pätica študijného 

programu. Prof. Mach bol schválený za osobu zodpovednú za študijný program (ďalej garant).  Ako 

zástupcovia zamestnávateľov v rade pôsobia doc. Dzifčáková (Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. 

Ondřejov) a dr. Mackovjak (Ústav experimentálnej fyziky SAV, v.v.i., Košice). Zástupcami 

študentov v RŠP sú doktorandi FMFI UK, Mgr. Pisarčíková a Mgr. Zigo.  

 

Rokovanie RŠP prebiehalo v súlade so Štatútom rád študijných programov FMFI UK schváleného 

Vedeckou radou FMFI UK dňa 21.02.2022. Rokovanie prebiehalo zmiešanou formou s využitím 

IKT. V súlade s čl. 7, ods. 9, bola z tohto stretnutia vyhotovená táto zápisnica.  

 

 

2. Prerokovanie návrhu na zosúladenie študijného programu s Vnútorným systémom kvality 

UK 

Prof. Mach informoval, že členom RŠP bol priebežne poskytnutý návrh materiálov potrebných na 

vyhodnotenie zosúladenia študijného programu s Vnútorným systémom kvality UK (ďalej VSK). 

Návrh obsahoval Opis študijného programu (ďalej OŠP) obsahujúci všetky požadované náležitosti, 

vrátane študijného plánu a jednotlivých informačných listov predmetov, vedecko-pedagogické 

charakteristiky osôb zabezpečujúcich program (garantujúca pätica) a ďalších osôb podieľajúcich sa 

na zabezpečení programu, prehľad výstupov tvorivej činnosti (VTC) a prehľad publikačnej činnosti 

a odoziev na práce členov garantujúcej pätice. Všetky informácie boli predložené v slovenskej i 

anglickej verzii.  

 

Doc. Kornoš informoval, že do 23. 2. 2022 prebehla rozsiahla mailová a osobná komunikácia 

s členmi RŠP a do študijných programov (Mgr. a PhD.) boli zahrnuté všetky relevantné 

pripomienky. Išlo najmä o 

- úpravy formulácie  a doplnenie textu 

- študentský návrh k Phd. programu týkajúci sa seminára, bol návrh zrušiť účasť na seminári v 4. 

ročníku – rozhodli sme sa ponechať aj seminár v zimnom semestri, aby sa nenarušila kontinuita 

v príprave na obhajoby záverečnej práce 

- študentský návrh k Phd. programu týkajúci sa možnosti pozorovať na AsÚ SAV – ide 

o technickú záležitosť a dohodu s vedením ústavu. 

 

Prof. Mach informoval, že doc. Kornoš ako vedúci Oddelenia astronómie a astrofyziky KAFZM na 

seminári oddelenia 23.2.2022 predstavil študentom a pracovníkom oddelenia navrhované zmeny a 

úpravy Mgr. a PhD. programu Astronómia a astrofyzika a prebehla diskusia. Študenti sa hlavne 



zaujímali, ako bude prebiehať dobeh štúdia a či im nebudú chýbať kredity. Boli ubezpečení, že 

prípadné zmeny počtu kreditov neohrozia ich úspešné ukončenia štúdia, pretože sa rozšírila 

možnosť získať kredity viacerými výberovými predmetmi a praktickou časťou výučby. Svoje 

pripomienky a návrhy majú možnosť predkladať cez svojich študentských zástupcoch v RŠP ako aj 

priamo vyučujúcim, či garantovi a spolugarantom štúdia. 

 

Prof. Mach informoval, že od členov RŠP obdržal podporné stanoviská k návrhu ako aj 

pripomienky, ktoré viedli ku skvalitneniu programu. Informoval, že všetky pripomienky a návrhy 

boli zapracované do aktualizovaných materiálov.  Okrem formulačných a typografických 

pripomienok informoval, že od zástupcov študentov obdržal pripomienku týkajúcu sa úpravy počtu 

kreditov za absolvované povinne voliteľných predmetov v rámci praktickej časti štúdia. Táto i 

ďalšie pripomienky boli zapracované. Pripomienky a návrhy sú súčasťou Prílohy č. 1 k tejto 

zápisnici. Členovia RŠP prijali nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie 1/1/2022 

1) Rada študijného programu Astronómi a astrofyzika, Mgr. a PhD. program, schvaľuje návrh so 

zapracovanými pripomienkami na zosúladenie študijného programu s Vnútorným systémom kvality 

UK. 

2) Rada študijného programu Astronómi a astrofyzika, Mgr. a PhD. program, odporúča Akreditačnej 

rade FMFI  UK schváliť návrh študijného programu Astronómi a astrofyzika, II. a III. stupeň. 

 

Členovia RŠP vyjadrili súhlas s obsahom zápisnice hlasovaním formou per-rollam. 

 

Na záver sa Prof. Mach poďakoval členom RŠP za pomoc, podporu a formuláciu pripomienok.   

 

 

V Bratislave dňa 24.02.2022 

 

prof. P. Mach 

 

 

doc. L. Kornoš, v.r. 

doc. J. Klačka, v.r. 

doc. J. Tóth, v.r. 

dr. P. Matlovič, v.r. 

doc. E. Dzifčáková, v.r. 

dr. Š. Mackovjak, v.r. 

Mgr. A. Pisarčíková, v.r. 

Mgr. M. Zigo, v.r. 

  

 


