
Zápisnica č. 1/2022 zo zasadnutia Rady študijného programu  

Aplikovaná matematika,  III. Stupeň, FMFI UK zo dňa 22.2.2022 

 

Prítomní:  

prof. Ševčovič, doc. Halická, doc. Trnovská, doc. Harman, doc. Guba, doc. Witkovský, Mgr. 

Kotian, Mgr. Fulová, Mgr. Hrdina 

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

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

3. Záver 

 

1. Otvorenie. 

Rokovanie Rady študijného programu  Aplikovaná matematika, III. Stupeň, (ďalej RŠP) viedol 

prof. Ševčovič. Na úvod informoval, že zloženie rady bolo na základe návrhu Matematickej sekcie 

VR FMFI UK navrhnuté dekanom FMFI UK a bolo schválené na riadnom  zasadnutí Vedeckej rady 

FMFI UK dňa 6.12.2021. V RŠP pôsobia prof. Ševčovič, doc. Halická, doc. Trnovská, doc. 

Harman, doc. Guba, ktorí zároveň pôsobia ako tzv. garantujúca pätica študijného programu. Prof. 

Ševčovič bol schválený za osobu zodpovednú za študijný program (ďalej garant).  Ako zástupcovia 

zamestnávateľov v rade pôsobia doc. Witkovský a Mgr. Kotian. Zástupcami študentov v RŠP sú 

Mgr. Fulová a Mgr. Hrdina.  

 

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. Ševčovič informoval, že členom RŠP bol včas 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.  

 

Prof. Ševčovič 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 povinné predmety v rámci prednáškovej 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 Aplikovaná matematika, III. stupeň, schvaľuje návrh so 

zapracovanými pripomienkami na zosúladenie študijného programu s Vnútorným systémom kvality 

UK. 



2) Rada študijného programu Aplikovaná matematika, III. stupeň, odporúča Akreditačnej rade 

FMFI  UK schváliť návrh študijného programu Aplikovaná matematika, III. Stupeň, a to v internej i 

externej forme štúdia v slovenskom i anglickom jazyku. 

 

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

 

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

 

 

V Bratislave dňa 22.02.2022 

 

prof. D. Ševčovič 

 

 

doc. M. Halická, v.r. 

doc. M. Trnovská, v.r. 

doc. R. Harman, v.r. 

doc. P. Guba, v.r. 

doc. V. Witkovský, v.r. 

Mgr. J. Kotian, v.r. 

Mgr. T. Fulová, v.r. 

Mgr. J. Hrdina, v.r. 

  

  



 

Príloha č. 1 Vyjadrenia a stanoviská členov RŠP k návrhu študijného programu 

 
Subject: Akreditacne materialy pre PhD studium dAPM (prosim vyjadrenie do 18.1.) 
Date: 2022-01-12 09:43 
From: Daniel Sevcovic <sevcovic@fmph.uniba.sk> 
To: danielsevcovicfmphunibask <daniel.sevcovic@fmph.uniba.sk>, halicka <halicka@fmph.uniba.sk>, 
harman <harman@fmph.uniba.sk>, Peter Guba <Peter.Guba@fmph.uniba.sk>, Maria Trnovska 
<trnovska@fmph.uniba.sk>, Hrdina8 <hrdina8@uniba.sk>, Terezia Fulova 
<terezia.fulova@gmail.com>, Witkovsky@savba.sk, Juraj.Kotian@rrz.sk 
Reply-To: sevcovic@fmph.uniba.sk 
 
Vážené členky a členovia Programovej rady doktorandského študijného programu Aplikovaná 
matematika, 
 
dovoľujem si vám poslať na vyjadrenie a odporúčanie materiály, ktoré budem predkladať Slovenskej 
akreditačnej agentúre (SAAVŠ) na schválenie jeho súladu s pravidlami štandardov ŠAAVŠ. 
 
V zip súbore nájdete: 
1) Hlavný materiál: OSP_MAM_Phd_FMFI_SK.docx a jeho anglickú mutáciu 
OSP_MAM_Phd_FMFI_EN.docx 
   obsahuje Opis študijného programu, študijný plán, iniformácie o garantujúcej pätici a ďalšie 
informácie o zosúladení ŠP so štandardami 
 
2) Master head tlačivo: Ziadost o udelenie akreditacie stud programu_MAM.docx 
   obsahuje predvyplnený formulár žiadosti o akreditáciu, na základe ktorého sa bude copy-paste 
vkladať vaše VUPCH a VTC, opis ŠP a ďalšie materiály do systému https://is.saavs.sk/  (to bude robiť 
centrálne jeden zamestnanec z fakulty). Kedže ste vo vašich VTC neuvádzali názvy článkov, musel som 
ich stiahnuť z crepč. 
 
3) Adresáre: 
   Informačné listy v SK a EN verzii 
   VUPCH charakteristiky osôb zabezpečujúcich program 
   VTC - výstupy tvorivej činnosti - garantujúcej pätice 
   Zoznamy citácii garantujúcej pätice 
 
Ďalej je priložený záverečný súbor draft-VHS-dAPM.docx obsahujúci samohodnotiacu správu za tento 
program. Toto je v štádiu rozpracovania, posielam len pre informáciu. Vy sa vyjadrujete prednostne k 
Opisu ŠP. 
 
Prosím vaše prípadné komentáre do 18.1.2021. Ak ich dovtedy nedostanem budem to považovať za 
váś súhlas a predložim spis na vyjadrenie Akreditačnej rade FMFI, potom to postúpi fakulta veľkej 
Akreditačnej rade UK a napokon SAAVŠ. Taký je proces všetkých európskych akreditačných agentúr a 
musíme ho dodržať. 
 
 
Ďakujem a pozdravujem vás všetkých, 
Daniel Ševčovič 
garant dAPM 
 
 
Subject: Re: Akreditacne materialy pre PhD studium dAPM (prosim vyjadrenie do 18.1.) 
Date: 2022-01-18 21:18 
From: Harman Radoslav <radoslav.harman@fmph.uniba.sk> 
To: Ševčovič Daniel <daniel.sevcovic@fmph.uniba.sk> 
  



  
Ahoj, Dano,  
  
ja som len chcel napísať, že som letmo prešiel aj tútu 
aktualizovanú verziu Opisu a nezbadal som tam žiadne závažnejšie 
problémy, len nejaké drobnosti. (Napríklad v 1k nie je uvedená 
kapacita programu a padli mi do oka ešte dva preklepy "výkonostných" 
a "kónicou". Tiež niektoré anglické zvraty sú zlepené, napríklad 
"Bellmanequationsforoptimalallocationproblems". Ale to sú detaily, 
ktoré sa asi už neoplatí opravovať.)  
  
Tiež som námatkovo prešiel aj ostatné dokumenty a nenatrafil som na 
vážnejšie chyby, len opäť nejaké drobné preklepy, ktoré sa 
neoplatí opravovať.  
  
Píšem Ti tento mail len takto neformálne, lebo si nemyslím, že je 
to potrebné tak formálne ako Viktor (ak áno, daj mi vedieť a 
napíšem aj formálnu "pochvalu").  
  
Čo sa týka dokončenia materiálov pre mPMS a bPMA, tak tie už máme 
s Katkou prakticky hotové od 30.11.2021, ale ešte ich prezrieme a 
doplníme o dokumenty, ku ktorým písal Robo Jajcay, že k nim ešte 
pošle vzor (t.j. "master head tlačivo" a "samohodnotiacu správu"), 
takže zatiaľ s Katkou čakáme na to. Robím už aj na preklade mPMS 
do anglickej verzie; asi by bolo dobré mPMS akreditovať aj v 
angličtine.  
  
Pekný večer, veľa síl prajem,  
Rado 
 
 
 
Date: 2022-01-17 11:27 
From: Margaréta Halická <halicka1@uniba.sk> 
To: sevcovic@fmph.uniba.sk, danielsevcovicfmphunibask <daniel.sevcovic@fmph.uniba.sk>, halicka 
<halicka@fmph.uniba.sk>, harman <harman@fmph.uniba.sk>, Peter Guba 
<Peter.Guba@fmph.uniba.sk>, Maria Trnovska <trnovska@fmph.uniba.sk>, Hrdina8 
<hrdina8@uniba.sk>, Terezia Fulova <terezia.fulova@gmail.com>, Witkovsky@savba.sk, 
Juraj.Kotian@rrz.sk 
 
Vážený pán garant, 
 
ďakujem za prípravu Akreditačného spisu PhD programu Aplikovaná matematika. Všetky drobné 
formálne pripomienky, ktoré som mala k programu ešte v priebehu je spracovávania, boli do 
materiálov zapracované. V terajšej podobe považujem  návrh programu za vyvážený a plne v súlade s 
vnútorným systémom kvality prijatým na UK. Odporúčam jeho predloženie Akreditačnej rade fakulty, 
Akreditačnej rade UK a SAAVŠ. 
 
S pozdravom, 
Margaréta Halická 
 
 
Subject: Re: Akreditacne materialy pre PhD studium dAPM (prosim vyjadrenie do 18.1.) 
Date: 2022-01-18 20:53 
From: Hrdina Jakub <jakub.hrdina@fmph.uniba.sk> 
To: Ševčovič Daniel <daniel.sevcovic@fmph.uniba.sk> 



  
  
Dobrý deň,  
  
materiály som si preštudoval. K informačným listom nemám žiadne 
pripomienky.  
  
Mám však pripomienku/otázku k: "počet kreditov za povinne 
voliteľné predmety študijnej časti potrebných na riadne skončenie 
štúdia/ ukončenie časti štúdia, aspoň 40 (maximálne 70)" – 
pôvodne sa mi zdalo, že ten počet bol "aspoň 20". Bude sa týkať 
toto pravidlo o 40 kreditoch aj nás, ktorí sme nastúpili v roku 2020? 
Ide o to, aby som vedel, ako si mám zapísať predmety v ďalších 
semestroch.  
  
Vďaka za odpoveď.  
  
S pozdravom  
Jakub Hrdina 
 
 
Subject: Re: Akreditacne materialy pre PhD studium dAPM (prosim vyjadrenie  do  18.1.) 
Date: 2022-01-15 20:57 
From: Maria Trnovska <trnovska@fmph.uniba.sk> 
To: sevcovic@fmph.uniba.sk 
 
Ahoj Dano, 
 
vsimla som si, ze informacny list k predmetu Moderne metody konvexnej optimalizacie, nezodpoveda 
aktualizovanemu informacnemu listu, ale skor sa podoba na Gretkin stary informacny list. 
 
M 
 
 
Subject: Re: Akreditacne materialy pre PhD studium dAPM (prosim vyjadrenie do 18.1.) 
Date: 2022-01-14 14:32 
From: Terézia Fulová <terezia.fulova@gmail.com> 
To: sevcovic@fmph.uniba.sk 
 
Vážený garant študijného programu dAPM, 
 
ďakujem za materiál pre akreditáciu Vášho programu.  Ako 
zástupkyňa študentov v Programovej rade študijného programu a 
študentka 3. ročníka  študijného programu dAPM oceňujem najmä 
možnosť širokého výberu disciplín výskumu a aktuálnosť 
vypísaných dizertačných prác.  
 
 Vzhľadom k vyššie uvedenému mám pripomienku k podmienkam 
absolvovania študijného programu v časti e), kde jedna z podmienok 
znie 
 
 "počet kreditov za povinne voliteľné predmety študijnej časti 
potrebných na riadne skončenie štúdia/ ukončenie časti štúdia, 
aspoň 40 (maximálne 70)" 
 
Oceňujem explicitné zahrnutie tejto podmienky v študijnom pláne, 



nakoľko doteraz boli ohľadom tohto pravidla medzi doktorandmi z dAPM 
nezhody. Vzhľadom na súčasnú ponuku povinne voliteľných predmetov 
však navrhujem, aby sa tento počet kreditov upravil na 20, čo by v 
súčte s povinnými predmetmi predstavovalo 40 kreditov za študijnú 
časť. Väčšina súčasných študentov má vo svojom individuálnom 
pláne nanajvýš tri takéto predmety, ktoré považujú za prínosné 
vo svojej oblasti výskumu. Pre získanie 40 kreditov by boli nútení 
absolvovať aj predmety z inej oblasti, čo neodporúčajú ani 
niektorí školitelia. Lepšou voľbou je venovať sa vo väčšej miere 
vedeckej činnosti, alebo si zapísať výberové predmety z oblasti 
záujmov študenta.  
 
V prípade ponechania uvedenej požiadavky by som privítala aspoň 
prechodné obdobie medzi akreditáciami, aby súčasní študenti dAPM 
neboli nútení meniť svoj individuálny študijný plán.  
 
S pozdravom, 
Terézia Fulová 
 
 
Subject: RE: Akreditacne materialy pre PhD studium dAPM (prosim vyjadrenie do  18.1.) 
Date: 2022-01-12 15:23 
From: "Viktor Witkovsky" <umerwitk@savba.sk> 
To: <sevcovic@fmph.uniba.sk>, "'danielsevcovicfmphunibask'" <daniel.sevcovic@fmph.uniba.sk>, 
"'halicka'" <halicka@fmph.uniba.sk>, "'harman'" <harman@fmph.uniba.sk>, "'Peter Guba'" 
<Peter.Guba@fmph.uniba.sk>, "'Maria Trnovska'" <trnovska@fmph.uniba.sk>, "'Hrdina8'" 
<hrdina8@uniba.sk>, "'Terezia Fulova'" <terezia.fulova@gmail.com>, <Witkovsky@savba.sk>, 
<Juraj.Kotian@rrz.sk> 
Reply-To: <witkovsky@savba.sk> 
 
Vážení kolegovia, 
 
ďakujem za materiál pre akreditáciu PhD študijného programu Aplikovaná matematika - dAPM na 
FMFI UK, ktorý som si so záujmom preštudoval (pre SAV je tu veľa inšpiratívnych momentov). 
 
Z môjho pohľadu je tento materiál, vrátane jeho príloh, veľmi dobre pripravený (navrhujem urobiť len 
drobné typografické úpravy pri zalamovaní textu).  
 
Obsahovo aj časovo je študijný program dobre nastavený, je moderný, dobre odráža potreby praxe 
(predovšetkým pre oblasť vedy a pokročilých high-tech aplikácii), je dostatočne náročný a 
konkurencieschopný v porovnaní s podobnými programami na iných univerzitách (v EU aj vo svete) ...  
 
Odporúčam predložiť tento materiál Slovenskej akreditačnej agentúre (SAAVŠ) na schválenie jeho 
súladu s pravidlami štandardov ŠAAVŠ. 
 
Verím, že sa podarí dosiahnuť úspešnú akreditáciu - schválenie SAAVŠ pre študijný program dAPM na 
FMFI UK. 
 
Prajem veľa úspechov a srdečne všetkých pozdravujem, 
 
Viktor 
 


