
Zápisnica zo zasadnutia Rady študijného programu  
Jadrová a subjadrová fyzika,  II. Stupeň, FMFI UK zo dňa 8. 12.2021 

 
Prítomní:  
Členovia RŠP: Jozef Masarik, Stanislav Tokár, Stanislav Antalic, Pavol Bartoš, Tibor Ženiš, Jakub Kvasniak, 
Boris Bobáľ, Jozef Grežďo, Martin Lištiak 
Ďalší prítomní: 
'KJF a doktorandi' <vsetci@dnp.fmph.uniba.sk>; melo@fyzika.uniza.sk; Martin.Listjak@vuje.sk; 
robert.hinca@stuba.sk; 'Slavik' <slavik@vuje.sk>; juraj.klepac@gmail.com; alias.gmuca_savba.sk 
<gmuca@savba.sk>; 'Dubnicka' <dubnicka@savba.sk>; 'ag-e' <ag-e@ag-e.sk>; Mojzeš Andrej 
<andrej.mojzes@uniba.sk>; 'Stubna' <stubna@vuje.sk>; 'Liska' <liska@vuje.sk>; 'Sajter' 
<vit.sajter@szu.sk>; 'Lipka' <jozef.lipka@stuba.sk>; miglierini@stuba.sk; Iveta.Smetanova@savba.sk; Július 
Cirák <julius.cirak@stuba.sk>; ometakova@smu.gov.sk; javornik@smu.gov.sk; blahusiak@smu.gov.sk; 
krivosik@smu.gov.sk; radiochemia@vuvh.sk; j.meresova@gmail.com; alias.vladimir.necas_stuba.sk 
<vladimir.necas@stuba.sk>; 'Sitek' <jozef.sitek@stuba.sk>; 'Slugen' <vladimir.slugen@stuba.sk>; 
marius.pavlovic <marius.pavlovic@stuba.sk>; 'Hascik' <jan.hascik@stuba.sk>; valko@elf.stuba.sk; 
mihaly.branislav@javys.sk; jozef.hutta@centrum.sk; Jozef.Markus@vuje.sk; marian.kristof@ains.sk; 
Galamboš Michal <michal.galambos@uniba.sk>; Krivosudský Lukáš <lukas.krivosudsky@uniba.sk>; 
oi_mato@hotmail.com; palo.suchanek@gmail.com; gerhart.peter@javys.sk; phybler@seznam.cz; 
Slavomir.Holicky@areva.com; mariana.mancikova@seas.sk; radovan.minarcik@seas.sk; 
robert.holy@seas.sk; matej.zachar@vuje.sk; Morvová Marcela <marcela.morvova@fmph.uniba.sk>; 
Prešnajder Peter <peter.presnajder@fmph.uniba.sk>; Plecenik Andrej <andrej.plecenik@fmph.uniba.sk>; 
jozef.leja@protonmail.com; 'Krupa' <krupa@savba.sk>; 'Bohacik' <fyzibohj@savba.sk>; 'Peter Filip' 
<Peter.Filip@savba.sk>; 'Martin Venhart' <mvenhart@cern.ch>; Moczo Peter 
<peter.moczo@fmph.uniba.sk>; Lapin Milan <milan.lapin@fmph.uniba.sk>; FMFI Webmaster 
<webmaster@fmph.uniba.sk>; FMFI Obrazovka <obrazovka@fmph.uniba.sk>; hlavac@savba.sk; 'Blažek 
Tomáš' <blazek.111@gmail.com>; 'Černý Vladimír' <cernyv@gmail.com>; 'Jadrová a subjadrová fyzika FMFI 
UK' <jadrovka@gmail.com>; 'mojmir seliga' <mojmir.seliga@gmail.com>; denisa.nikodemova@szu.sk; 
'Balogh Matúš' <balogh.matus@gmail.com>; 'Čarný Peter' <carnypeter83@gmail.com>; 
miloslava.baginova@email.cz; oze.fmfi@gmail.com; Laginová Eleonóra 
<eleonora.laginova@fmph.uniba.sk>; 'Dvornický Rastislav' <rastonator@gmail.com>; 
jadrova.fyzika2017@gmail.com; 'Jaroslav Priškin' <priskinjaroslav@gmail.com>; Sitarčík Adam 
<adam.sitarcik@fmph.uniba.sk>; martin.kopani@fmed.uniba.sk; 'Fajt Lukáš' <fajtak.l@gmail.com>; 
luciakeszeghova <luciakeszeghova@gmail.com>; Blazena.Bajakova@gmail.com; Dano, Martin 
<martin.dano@fjfi.cvut.cz>; Tóthová Darina <darina.tothova@uniba.sk>; Juračka Dominik 
<dominik.juracka@uniba.sk>; Rosskopfová Oľga <olga.rosskopfova@uniba.sk>; Viglašová Eva 
<eva.viglasova@uniba.sk>; Slimáková Jana <jana.slimakova@uniba.sk>; david.kralovic1996@gmail.com; 
s.vyhnalekova <s.vyhnalekova@gmail.com>; ester.turcaniova@gmail.com; k.cifranicova@icloud.com; 
Durdyová Veronika <durdyova1@uniba.sk>; Igor Gomola <igor.gomola@szu.sk>; RNDr. M. Vičanová, PhD. 
<ba.vicanova@uvzsr.sk>; Andrea Šagátová <andrea.sagatova@stuba.sk>; Bírová Radka 
<radka.birova@fmph.uniba.sk>; Herichová Michaela <michaela.herichova@fmph.uniba.sk>; Khatun Amina 
<amina.khatun@fmph.uniba.sk>; andrej.herzan@savba.sk; Marian Ivanov <marian.ivanov@cern.ch>; 
Marián Ivanov <majo.ivanov@gmail.com>; Mereš Michal michal.meres@fmph.uniba.sk 
 
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Prerokovanie návrhu na zosúladenie študijného programu s Vnútorným systémom kvality UK 
3. Záver 
 
1. Otvorenie. 
 
Rokovanie Rád študijných programov Jadrová a subjadrová fyzika, II. A III. Stupeň, (ďalej RŠP) viedol prof. 
Masarik. Na úvod informoval, že zloženie rady bolo na základe návrhu súčasného garanta študijného 
programu predložené dekanom FMFI UK  VR FMFI UK Toto zloženie bolo schválené na riadnom  zasadnutí 
Vedeckej rady FMFI UK dňa 6.12.2021. V RPŠ pôsobia Jozef Masarik, Stanislav Tokár, Stanislav Antalic, 
Pavol Bartoš, Tibor Ženiš, ktorí zároveň pôsobia ako garantujúca pätica študijného programu. Jozef Masarik 
bol schválený za osobu zodpovednú za študijný program (ďalej garant).  Ako zástupcovia zamestnávateľov v 
radách pôsobia Jozef Grežďo a Martin Lištjak. Zástupcami študentov v RŠP sú Jakub Kvasniak a Boris 
Bobáľ pre II. stupeň a Adam Broniš a Adriana Dohnalová pre III. stupeň. 
Ďalej garant uviedol, že vzhľadom na prepojenosť personálneho obsadenia RŠP, ako aj na potrebu 
nadväznosti programov budú rady pre druhý a tretí stupeň rokovať spoločne.  
 



Rokovanie RŠP prebiehalo v súlade so Štatútom rád študijných programov FMFI UK schváleného Vedeckou 
radou FMFI UK dňa 21.02.2022. Rokovanie prebiehalo dištančnou formou s využitím IKT.  
V záujme zapojenia čo najširšieho okruhu zainteresovaných osôb do prípravy programu zasadnutie sa 
konalo v rámci Nukleárneho seminára, t. j. za účasti zamestnancov KJFB a externých účastníkov seminára 
podľa zoznamu uvedeného vyššie.  
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 
Vedúci katedry a garant prof. Masarik informoval o súčasnom stave akreditácie a o úlohách, ktoré treba 
v najbližšom období plniť.  
Rozhodnuté je: 

1. Zosúlaďovať budeme druhý a tretí stupeň. 

2. Päticu osôb zabezpečujúcu druhý stupeň tvoria: Masarik, Tokár, Antalic, Ženiš, Bartoš. 

3. Päticu osôb zabezpečujúcu tretí stupeň tvoria: Masarik, Tokár, Antalic, Šimkovic, Mullerová 

4. Vymenované sú pre každý program už aj programové rady študijného programu. Tie pozostávajú 

z piatich garantov uvedených v bode 2 a 3. plus dvoch zástupcov študentova dvoch zástupcov 

zamestnávateľov. Pre obidva stupne sú zástupcovia zamestnávateľov naši absolventi Jozef Grežďo 

z OÚ svätej Alžbety a Martin Lištiak z VUJE. Zástupcovia študentov sú Adam Broniš a Adriana 

Dohnalová pre 3. stupeň; Boris Bobáľ a Jakub Kvasniak pre druhý stupeň. 

Zopakoval požiadavky z emailu, ktorý bol zaslaný  1.12. 2021, obsahom ktorého bol aj ďalší postup pri 
príprave programu: 

1. Do prípravy programov chcem zapojiť všetkých zamestnancov a študentov katedry a taktiež 

všetkých kolegov z externého prostredia napojených na nukleárny seminár. 

2. Do pondelka 13. 12. 2021 Vás pozývam všetkých aby ste sa mailom vyjadrili k tomu čo v týchto 

dvoch programoch máme teraz a čo tam treba podľa Vášho názoru zmeniť. Mail pošlite mne, ak 

zvážite, že chcete aby o ňom diskutovala väčšia časť ľudí, tak to pošlite aj im. Mám na mysli pod 

Vaším vyjadrením čo si myslíte, že by programy zlepšilo (napríklad zrušiť nejakú prednášku, dať 

novú, zmeniť časovú dotáciu, vyučujúceho a podobne).  Nemajte obavy sa slobodne vyjadriť, dávam 

verejný prísľub, že nikdy nič nezneužijem proti Vám, dokonca ani keď budete kritizovať mňa. Ide 

nám o to, aby aj v budúcnosti bol náš program atraktívny, aby sme mali študentov a tí aby získali 

užitočné vzdelanie.  

3. V stredu 8.12. o 14.00 bude nukleárny seminár, ktorého obsahom bude diskusia o našich 

programoch, aj na základe toho, aké vyjadrenia od Vás dostanem. Toto sa na tomto zasadnutí práve 

začne diať. 

4. Výsledkom diskusie by mali byť študijné plány pre naše odbory.  

Terajší magisterský je tu: 

https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_mFJF.html 

 

Terajší doktorandský je tu 

https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_dJSF.html 

 

5. Keď sa zhodneme na študijnom pláne, tak bude potrebné urobiť Vedecko pedagogické 

charakteristiky všetkých vyučujúcich. Garanti ich už robia, v prílohe ste dostali vzor - moju 

charakteristika. Termín je do 15.12. 2021. 

6. Do 17.12.2021. bude potrebné urobiť informačné listy k predmetom, ktoré budete vyučovať. Vzor 

Vám pošlem po seminári. V každom liste budú dvaja vyučujúci, tak ak niečo budete učiť treba si 

dohodnúť aj druhého vyučujúceho. Ten aj keby neučil, tak Vás bude zastupovať v prípade, že Vy 

nemôžete, ale čo je novinka, kvôli transparentnosti a objektívnosti na každej skúške musia byť dvaja 

skúšajúci a to budú tí, čo sú uvedení na informačnom liste. 

7. Počas prípravy a kompletizácie programov Vás určite ešte o niečo budeme ako garanti žiadať 

a počítajte s tým, že termíny budú zajtra alebo možno aj včera.  

Po úvodnom slove prof Masarik prešiel podrobne zaslanými pripomienkami.  
 
Následne otvoril diskusiu, kde odzneli ďalšie pripomienky. 
 
 
Uznesenie 1/1 

https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_mFJF.html
https://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_dJSF.html


1) Rady študijných programov 2. a 3 stupňa poverujú garanta študijných programov zapracovaním 

relevantných pripomienok a zosúlaďovaním študijných programov  s Vnútorným systémom kvality.  

2) Garantovi ukladá, aby o výsledku akceptácie pripomienok informoval ich autorov a členov RŠP na 

nasledujúcom zasadnutí RŠP. 

 
3. Záver 
Na záver sa Prof. Masarik poďakoval členom RŠP, zamestnancom katedry, študentom a externým 
spolupracovníkom za pomoc pri príprave programov JaSJF a formuláciu pripomienok.   
 
 
V Bratislave dňa 14. 12.2021 
 
Členovia rád ŠP 
2. stupeň 
prof. J Masarik 
prof. S. Tokár, 
doc. S. Antalic 
RNDr. P. Bartoš 
RNDr. T. Ženiš 
Mgr. J. Kvasniak 
Bc. B. Bobáľ,  
Mgr. J. Grežďo 
Mgr. M. Lištjak 
 
3. stupeň 
prof. J Masarik 
prof. S. Tokár, 
doc. S. Antalic 
prof. F. Šimkovic 
doc. M. Mullerová 
Mgr. J. Grežďo 
Mgr. M. Lištjak 
Mgr. A. Broniš 
Mgr. A. Dohnalová 
 
 


