
Zápisnica č. 1/2022 zo zasadnutia Rady študijného programu  

Physics of the Earth,  II. Stupeň, FMFI UK zo dňa 18.2.2022 

 

Prítomní:  

členovia RŠP: 

prof. Moczo, doc. Kristek, doc. Gális, prof. Bokelmann (UWien), prof. Meurers- (UWien), dr. 

Pažák (zam.), Mgr. Valovčan (študent), Ethan Malone (študent) 

hosť: 

dr. Kovačičová (prorektorka UK), dr. Kysel (tajomník AR FMFI UK) 

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie nutných a možných zmien v študijnom programe 

3. Záver 

 

1. Otvorenie 

Rokovanie RŠP  viedol prof. Moczo, ktorý privítal prorektorku UK pre vzdelávanie a sociálne veci 

dr. Kovačičovú. Konštatoval, že z RŠP chýba len riaditeľ Ústavu vied o Zemi SAV dr. Madarás, 

zástupca zamestnávateľov. 

 

 

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

UK 

Prof. Moczo konštatoval, že je potrebné prerokovať 5 dôležitých aspektov študijného programu: 

a. záujem Univerzity Viedeň pokračovať v spoločnom programe, 

b. príprava a schválenie novej zmluvy medzi UK a UW, 

c. zmenu v štruktúre prednášok, 

d. zmenu uvedenia získaného titulu, 

e. hľadanie právneho kompromisu pre podmienky ukončenia štúdia. 

 

a. 

Aj UK aj UW prejavili záujem pokračovať v spoločnom študijnom programe. Pokračovanie 

podporila aj prorektorka Kovačičová. 

 

b. 

Dr. Kysel pripraví v najkratšom možnom čase návrh zmluvy medzi UK a UW v súlade 

s existujúcou legislatívou v SR. 

 

Prof. Moczo a dr. Kysel pripravia návrh listu, ktorým sa obráti UK na UW. 

 

c. 

Profesori Bokelmann a Meurers súhlasia s návrhom z UK, aby bol vytvorený blok výberových 

predmetov zo súčasných dvoch blokov povinne voliteľných predmetov. Vytvorenie bloku 

výberových predmetov podporili všetci účastníci porady. Tým je vyhovené anonymnej požiadavke 

študentov. 

 

Prof. Moczo vyjadril údiv a sklamanie nad tým, prečo sa takýto podnet realizuje anonymne, keď je 

tak ľahké, prirodzené a kolegiálne vzniesť akýkoľvek návrh otvorene. 

Pôvodne, v roku 2015, neboli výberové predmety vyčlenené, keďže šlo o vzájomný konsenzus 

vedcov a učiteľov UK a UW z vážneho dôvodu: špecificky zameraného študijného programu, ktorý 

zohľadnil spoločenské a ekonomické potreby Slovenskej republiky a Rakúska. Študenti však majú 



svoje dôvody pre zriadenie výberových predmetov. V snahe pokročiť v príprave akreditácie, sme 

takéto predmety zriadili. 

 

d. 

V súlade s našou legislatívou bude na diplome uvedený titul Magister (Mgr.) a v riadku pod týmto 

titulom bude uvedený Master of Science ako anglický ekvivalent. 

 

e. 

Pre partnerov z UW nie je prijateľné udeliť za záverečnú prácu len 22 kreditov. Na UW je 

štandardné nekonať štátnicové skúšky. Nekonanie štátnicovej skúšky mimo obhajoby záverečnej 

práce je aj v súlade s našou legislatívou. Je tu teda možnosť dohodnúť možnosť ukončenia štúdia 

obhajobou záverečnej práce spojenou s rozpravou na základe záverečnej práce. 

 

 

Uznesenie 1/1/2022 

1) RŠP poveruje relevantných členov realizovať úlohy na základe bodov a. – d. 

2) RŠP sa opäť stretne po dokončení návrhu zmluvy medzi UK a UW, keďže táto je právnym 

základom pre finalizáciu návrhu študijného programu. 

 

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

 

3. Záver 

Prof. Moczo poďakoval prítomným za konštruktívne rokovanie.  

 

 

V Bratislave dňa 21.02.2022 

 
 


