
Zápisnica č. 1/2022 zo zasadnutia Rady študijného programu  

Učiteľstvo deskriptívnej geometrie v kombinácii,  II. stupeň, FMFI UK zo dňa 25.2.2022 

 

Prítomní:  

doc. Chalmovianský, doc. Ferko, doc. Macko, Mgr. Babišová, Ing. Macák, Mgr. Mackovová, Mgr. 

Jakubčinová 

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

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

3. Záver 

 

1. Otvorenie. 

Rokovanie Rady študijného programu  Učiteľstvo deskriptívnej geometrie v kombinácii, II. stupeň v 

dvojročnej pokračujúcej aj trojročnej konverznej verzii, (ďalej RŠP) viedol doc. Chalmovianský. 

Zloženie RŠP 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 RPŠ pôsobia doc. 

Chalmovianský, ktorý bol schválený za osobu zodpovednú za študijný program (ďalej garant), doc. 

Ferko, doc. Macko ako tzv. garantujúca trojica učiteľského študijného programu. V rade pôsobia Mgr. 

Babišová a Ing. Macák ako zástupcovia zamestnávateľov. Zástupcami študentov v RŠP sú Mgr. 

Mackovová a Mgr. Jakubčinová.  

 

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 

Doc. Chalmovianský zopakoval, že členom RŠP bol včas poskytnutý návrh materiálov potrebných na 

vyhodnotenie zosúladenia študijného programu s Vnútorným systémom hodnotenia kvality UK. 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 trojica) a ďalších osôb podieľajúcich sa na zabezpečení 

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

členov garantujúcej trojice.   

 

Doc. Chalmovianský od členov RŠP obdržal podporné stanoviská k návrhu ako aj pripomienky, ktoré 

viedli ku skvalitneniu programu, špeciálne ku koordinácii profilových predmetov v konverznom štúdiu 

s predmetmi v pokrčujúcom štúdiu a bakalárskom štúdiu učiteľstva deskriptívnej geometrie. Informoval, 

že všetky pripomienky a návrhy boli zapracované do aktualizovaných materiálov.  Okrem formulačných 

a typografických pripomienok informoval, že obdržal ústne návrhy na presun niektorých predmetov z 

bloku povinne voliteľných predmetov do povinných. Pripomienky boli zapracované. Doc. 

Chalmovianský vyjadril poďakovanie členom RŠP, že komunikácia s jednotlivými členmi rady 

prebiehala dlhodobejšie v písomnej, ústnej, prezenčnej aj dištančnej forme a s pomocou prostriedkov 

IKT. Niektoré písomné časti komunikácie sú uvedené v Prílohe č. 1 k tejto zápisnici alebo sú súčasťou 

akreditačných materiálov. Členovia RŠP prijali nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie 1/1/2022 



1) Rada študijného programu Učiteľstvo deskriptívnej geometrie v kombinácii, II. stupeň, schvaľuje 

návrhy v dvojročnej pokračujúcej aj trojročnej konverznej forme so zapracovanými pripomienkami na 

zosúladenie študijného programu s Vnútorným systémom kvality. 

2) Rada študijného programu Učiteľstvo deskriptívnej geometrie v kombinácii, II. stupeň, odporúča 

Akreditačnej rade FMFI schváliť návrhy študijného programu  Učiteľstvo deskriptívnej geometrie v 

kombinácii, II. stupeň v dvojročnej pokračujúcej aj trojročnej konverznej forme. 

 

3. Záver 

Na záver sa Doc. Chalmovianský poďakoval členom RŠP za pomoc, podporu a formuláciu pripomienok.   

 

 

V Bratislave dňa 25.02.2022 

 

doc. Pavel Chalmovianský 

 

 

doc. Andrej Ferko, v.r. 

doc. Tibor Macko, v.r. 

Mgr, Viera Babišová, v.r. 

Ing. Marek Macák, v.r. 

Mgr. Alžbeta Mackovová, v.r. 

Mgr. Klaudia Jakubčinová, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

From: Pavel.Chalmoviansky@fmph.uniba.sk (Pavel Chalmovianský)  

Subject: Akreditacne materialy magisterského programu 2UDG a 2UDGk na vyjadrenie do 4.2.2022  

Date: Mon, 31 Jan 2022 14:20:39 +0100 (1 week, 3 days, 21 hours ago)  

To: babisova@gamca.sk, marek.macak@stuba.sk,  

    Alžbeta Mackovová <alzbeta.mackovova@gmail.com>,  

    Jakubčinová Klaudia  

 <klaudia.jakubcinova@fmph.uniba.sk>,  



    Andrej Ferko <andrej.ferko@fmph.uniba.sk>,  

    Tibor Macko <tibor.macko@fmph.uniba.sk>  

Attachment: [2. Priloha 2UDG, 2UDGk --- application/zip; Magisterske ucitelstvo deskriptivnej 

geometrie 2UDG,2UDGk.zip]...  

  

Vážené členky a vážení členovia  

Programovej rady magisterského štúdia programu  

Učiteľstvo deskriptívnej geometrie v kombinácii  

  

dovoľujem si  Vám poslať  na vyjadrenie  a odporúčanie  materiály, ktoré  

plánujeme   predložiť  Slovenskej   akreditačnej  agentúre   (SAAVŠ)  na  

schválenie súladu jeho pravidiel so štandardami SAAVŠ.  

  

Prosím o vyjadrenie do piatku  4.2.2022. Ak ho dovtedy nedostanem, budem  

považovať  Váš hlas  za odporúčajúci.  Spis potom  predložíme na  ďalšie  

schválenie Akreditačnej rade FMFI UK.  

  

Všetky materiály sú  v priloženom ZIP súbore a  obsahuje v podadresároch  

pre pokračujúci aj konverzný program:  

1. opis programu v súboroch   

   3_T_Z_OSP_1_2020-Opis-studijneho-programu-2UDG.docx  

   3_T_Z_OSP_1_2020-Opis-studijneho-programu-2UDG_konverzny.docx  

2. jednotlivé informačné listy predmetov v súbore  

   Informačné listy/IL_PREDMETOV_2UDG.PDF  

   Informačné listy/IL_PREDMETOV_2UDG_konverzne.PDF  

3. Vedecko-technické charakteristiky garantujúcej trojice členov Programovej rady  

   adresár VTC/  

4. Vedecko-umelecko-pedagogické charakteristiky učiteľov   

   adresár VUPCH/  

5. Zoznamy citácií garantujúcej trojice členov Programovej rady  

   adresár Zoznamy citácií/  

6. ŽIADOSŤ O UDELENIE AKREDITÁCIE ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU.docx  

  



V ďalšom ešte zostavíme  správu vnútorného hodnotiaceho systému kvality.  

Vaše vyjadrenie a ďalšie poznámky očakávame  najmä k informáciám v 1.  a  

2. týkajúcim sa prevažne obsahovej náplne programu.  

  

Za spoluprácu ďakujem a prajem Vám príjemný deň,  

Pavel Chalmovianský  

  

[2. Priloha 2UDG, 2UDGk --- application/zip; Magisterske ucitelstvo deskriptivnej geometrie 

2UDG,2UDGk.zip]...  

  

  

  

--   

https://flurry.dg.fmph.uniba.sk/webog/sk/chalmoviansky  

https://www.facebook.com/kag.fmfi/  

  

From: Klaudia Jakubčinová <klaudiajakubcinova@gmail.com>  

Subject: Re: Akreditacne materialy magisterského programu 2UDG a 2UDGk na vyjadrenie do 

4.2.2022  

Date: Tue, 1 Feb 2022 14:39:11 +0100 (1 week, 2 days, 20 hours ago)  

To: pavel.chalmoviansky@uniba.sk  

Attachment: [2. text/plain]...  

  

Dobrý deň,   

  

Všetky podklady som si prečítala a nemám žiadne pripomienky.  

  

   

  

S pozdravom   

  

Mgr. Klaudia Jakubčinová  

  



po 31. 1. 2022 o 14:21 Pavel Chalmovianský <Pavel.Chalmoviansky@fmph.uniba.sk> napísal(a):  

  

 Vážené členky a vážení členovia  

 Programovej rady magisterského štúdia programu  

 Učiteľstvo deskriptívnej geometrie v kombinácii  

  

 dovoľujem si  Vám poslať  na vyjadrenie  a odporúčanie  materiály, ktoré  

 plánujeme   predložiť  Slovenskej   akreditačnej  agentúre   (SAAVŠ)  na  

 schválenie súladu jeho pravidiel so štandardami SAAVŠ.  

  

 Prosím o vyjadrenie do piatku  4.2.2022. Ak ho dovtedy nedostanem, budem  

 považovať  Váš hlas  za odporúčajúci.  Spis potom  predložíme na  ďalšie  

 schválenie Akreditačnej rade FMFI UK.  

  

 Všetky materiály sú  v priloženom ZIP súbore a  obsahuje v podadresároch  

 pre pokračujúci aj konverzný program:  

 1. opis programu v súboroch   

    3_T_Z_OSP_1_2020-Opis-studijneho-programu-2UDG.docx  

    3_T_Z_OSP_1_2020-Opis-studijneho-programu-2UDG_konverzny.docx  

 2. jednotlivé informačné listy predmetov v súbore  

    Informačné listy/IL_PREDMETOV_2UDG.PDF  

    Informačné listy/IL_PREDMETOV_2UDG_konverzne.PDF  

 3. Vedecko-technické charakteristiky garantujúcej trojice členov Programovej rady  

    adresár VTC/  

 4. Vedecko-umelecko-pedagogické charakteristiky učiteľov   

    adresár VUPCH/  

 5. Zoznamy citácií garantujúcej trojice členov Programovej rady  

    adresár Zoznamy citácií/  

 6. ŽIADOSŤ O UDELENIE AKREDITÁCIE ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU.docx  

  

 V ďalšom ešte zostavíme  správu vnútorného hodnotiaceho systému kvality.  

 Vaše vyjadrenie a ďalšie poznámky očakávame  najmä k informáciám v 1.  a  



 2. týkajúcim sa prevažne obsahovej náplne programu.  

  

 Za spoluprácu ďakujem a prajem Vám príjemný deň,  

 Pavel Chalmovianský  

  

 --   

 https://flurry.dg.fmph.uniba.sk/webog/sk/chalmoviansky  

 https://www.facebook.com/kag.fmfi/  

  

From: Babišová Viera Mgr. <Viera.Babisova@gamca.sk>  

Subject: RE: Akreditacne materialy magisterského programu 2UDG a 2UDGk na vyjadrenie do 

4.2.2022  

Date: Thu, 3 Feb 2022 08:02:48 +0000 (1 week, 1 day, 2 hours ago)  

To: "pavel.chalmoviansky@uniba.sk" <pavel.chalmoviansky@uniba.sk>  

  

Dobrý deň, pán Chalmovianský,  

Považujte môj hlas za odporúčací.  

S pozdravom   

Viera Babišová  

  

-----Original Message-----  

From: Pavel Chalmovianský <Pavel.Chalmoviansky@fmph.uniba.sk>   

Sent: Monday, January 31, 2022 2:21 PM  

To: Babišová Viera Mgr. <Viera.Babisova@gamca.sk>; marek.macak@stuba.sk;  

Alžbeta Mackovová <alzbeta.mackovova@gmail.com>; Jakubčinová Klaudia  

<klaudia.jakubcinova@fmph.uniba.sk>; Andrej Ferko  

<andrej.ferko@fmph.uniba.sk>; Tibor Macko <tibor.macko@fmph.uniba.sk>  

Subject: Akreditacne materialy magisterského programu 2UDG a 2UDGk na vyjadrenie do 4.2.2022  

  

Vážené členky a vážení členovia  

Programovej rady magisterského štúdia programu Učiteľstvo deskriptívnej geometrie v kombinácii  

  

dovoľujem si  Vám poslať  na vyjadrenie  a odporúčanie  materiály, ktoré  



plánujeme   predložiť  Slovenskej   akreditačnej  agentúre   (SAAVŠ)  na  

schválenie súladu jeho pravidiel so štandardami SAAVŠ.  

  

Prosím o vyjadrenie do piatku  4.2.2022. Ak ho dovtedy nedostanem, budem považovať  Váš hlas  za 

odporúčajúci.  Spis potom  predložíme na  ďalšie schválenie Akreditačnej rade FMFI UK.  

  

Všetky materiály sú  v priloženom ZIP súbore a  obsahuje v podadresároch pre pokračujúci aj 

konverzný program:  

1. opis programu v súboroch   

   3_T_Z_OSP_1_2020-Opis-studijneho-programu-2UDG.docx  

   3_T_Z_OSP_1_2020-Opis-studijneho-programu-2UDG_konverzny.docx  

2. jednotlivé informačné listy predmetov v súbore  

   Informačné listy/IL_PREDMETOV_2UDG.PDF  

   Informačné listy/IL_PREDMETOV_2UDG_konverzne.PDF  

3. Vedecko-technické charakteristiky garantujúcej trojice členov Programovej rady  

   adresár VTC/  

4. Vedecko-umelecko-pedagogické charakteristiky učiteľov   

   adresár VUPCH/  

5. Zoznamy citácií garantujúcej trojice členov Programovej rady  

   adresár Zoznamy citácií/  

6. ŽIADOSŤ O UDELENIE AKREDITÁCIE ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU.docx  

  

V ďalšom ešte zostavíme  správu vnútorného hodnotiaceho systému kvality.  

Vaše vyjadrenie a ďalšie poznámky očakávame  najmä k informáciám v 1.  a 2. týkajúcim sa prevažne 

obsahovej náplne programu.  

  

Za spoluprácu ďakujem a prajem Vám príjemný deň, Pavel Chalmovianský  

  

  

From: Alžbeta Mackovová <alzbeta.mackovova@gmail.com>  

Subject: Re: Akreditacne materialy magisterského programu 2UDG a 2UDGk na vyjadrenie do 

4.2.2022  

Date: Thu, 3 Feb 2022 12:35:12 +0100 (1 week, 22 hours, 58 minutes ago)  

To: pavel.chalmoviansky@uniba.sk  



Attachment: [2. text/plain]...  

  

Ahoj,  

  

Týmto vyjadrujem súhlas s predloženým návrhom magisterského študijného programu učiteľstva 

deskriptívnej geometrie.  

  

Betka  

  

po 31. 1. 2022 o 14:20 Pavel Chalmovianský <Pavel.Chalmoviansky@fmph.uniba.sk> napísal(a):  

  

 Vážené členky a vážení členovia  

 Programovej rady magisterského štúdia programu  

 Učiteľstvo deskriptívnej geometrie v kombinácii  

  

 dovoľujem si  Vám poslať  na vyjadrenie  a odporúčanie  materiály, ktoré  

 plánujeme   predložiť  Slovenskej   akreditačnej  agentúre   (SAAVŠ)  na  

 schválenie súladu jeho pravidiel so štandardami SAAVŠ.  

  

 Prosím o vyjadrenie do piatku  4.2.2022. Ak ho dovtedy nedostanem, budem  

 považovať  Váš hlas  za odporúčajúci.  Spis potom  predložíme na  ďalšie  

 schválenie Akreditačnej rade FMFI UK.  

  

 Všetky materiály sú  v priloženom ZIP súbore a  obsahuje v podadresároch  

 pre pokračujúci aj konverzný program:  

 1. opis programu v súboroch   

    3_T_Z_OSP_1_2020-Opis-studijneho-programu-2UDG.docx  

    3_T_Z_OSP_1_2020-Opis-studijneho-programu-2UDG_konverzny.docx  

 2. jednotlivé informačné listy predmetov v súbore  

    Informačné listy/IL_PREDMETOV_2UDG.PDF  

    Informačné listy/IL_PREDMETOV_2UDG_konverzne.PDF  

 3. Vedecko-technické charakteristiky garantujúcej trojice členov Programovej rady  

    adresár VTC/  



 4. Vedecko-umelecko-pedagogické charakteristiky učiteľov   

    adresár VUPCH/  

 5. Zoznamy citácií garantujúcej trojice členov Programovej rady  

    adresár Zoznamy citácií/  

 6. ŽIADOSŤ O UDELENIE AKREDITÁCIE ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU.docx  

  

 V ďalšom ešte zostavíme  správu vnútorného hodnotiaceho systému kvality.  

 Vaše vyjadrenie a ďalšie poznámky očakávame  najmä k informáciám v 1.  a  

 2. týkajúcim sa prevažne obsahovej náplne programu.  

  

 Za spoluprácu ďakujem a prajem Vám príjemný deň,  

 Pavel Chalmovianský  

  

 --   

 https://flurry.dg.fmph.uniba.sk/webog/sk/chalmoviansky  

 https://www.facebook.com/kag.fmfi/  

  

  

From: Macko Tibor <tibor.macko@fmph.uniba.sk>  

Subject: Re: Akreditacne materialy magisterského programu 2UDG a 2UDGk na vyjadrenie do 

4.2.2022  

Date: Mon, 7 Feb 2022 17:30:16 +0100 (3 days, 18 hours, 3 minutes ago)  

To: Chalmovianský Pavel <pavel.chalmoviansky@fmph.uniba.sk>  

  

Mily Palo,  

  

dakujem za materialy k ziadosti o akreditaciu programu 2UDG a 2UDGk.  

  

Po zhliadnuti odporucam tieto materialy k zaslaniu.  

  

Zdravi Tibor  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



From: Chalmovianský Pavel <pavel.chalmoviansky@fmph.uniba.sk>  

Sent: Monday, January 31, 2022 2:20 PM  

To: babisova@gamca.sk <babisova@gamca.sk>; marek.macak@stuba.sk <marek.macak@stuba.sk>; 

Alžbeta Mackovová <alzbeta.mackovova@gmail.com>; Jakubčinová Klaudia 

<klaudia.jakubcinova@fmph.uniba.sk>; Ferko Andrej <andrej.ferko@fmph.uniba.sk>; Macko Tibor 

<tibor.macko@fmph.uniba.sk>  

Subject: Akreditacne materialy magisterského programu 2UDG a 2UDGk na vyjadrenie do 4.2.2022   

   

Vážené členky a vážení členovia  

Programovej rady magisterského štúdia programu  

Učiteľstvo deskriptívnej geometrie v kombinácii  

  

dovoľujem si  Vám poslať  na vyjadrenie  a odporúčanie  materiály, ktoré  

plánujeme   predložiť  Slovenskej   akreditačnej  agentúre   (SAAVŠ)  na  

schválenie súladu jeho pravidiel so štandardami SAAVŠ.  

  

Prosím o vyjadrenie do piatku  4.2.2022. Ak ho dovtedy nedostanem, budem  

považovať  Váš hlas  za odporúčajúci.  Spis potom  predložíme na  ďalšie  

schválenie Akreditačnej rade FMFI UK.  

  

Všetky materiály sú  v priloženom ZIP súbore a  obsahuje v podadresároch  

pre pokračujúci aj konverzný program:  

1. opis programu v súboroch   

   3_T_Z_OSP_1_2020-Opis-studijneho-programu-2UDG.docx  

   3_T_Z_OSP_1_2020-Opis-studijneho-programu-2UDG_konverzny.docx  

2. jednotlivé informačné listy predmetov v súbore  

   Informačné listy/IL_PREDMETOV_2UDG.PDF  

   Informačné listy/IL_PREDMETOV_2UDG_konverzne.PDF  

3. Vedecko-technické charakteristiky garantujúcej trojice členov Programovej rady  

   adresár VTC/  

4. Vedecko-umelecko-pedagogické charakteristiky učiteľov   

   adresár VUPCH/  

5. Zoznamy citácií garantujúcej trojice členov Programovej rady  



   adresár Zoznamy citácií/  

6. ŽIADOSŤ O UDELENIE AKREDITÁCIE ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU.docx  

  

V ďalšom ešte zostavíme  správu vnútorného hodnotiaceho systému kvality.  

Vaše vyjadrenie a ďalšie poznámky očakávame  najmä k informáciám v 1.  a  

2. týkajúcim sa prevažne obsahovej náplne programu.  

  

Za spoluprácu ďakujem a prajem Vám príjemný deň,  

Pavel Chalmovianský  

  

  

  

From: Andrej Ferko <ferkoaf@gmail.com>  

Subject: Akreditacne materialy magisterského programu 2UDG a 2UDGk na vyjadrenie do 4.2.2022  

Date: Thu, 10 Feb 2022 18:17:53 +0100 (16 hours, 57 minutes, 8 seconds ago)  

To: Pavel Chalmoviansky <pavel.chalmoviansky@fmph.uniba.sk>  

Cc: Andrej Ferko <ferkoaf@gmail.com>  

Attachment: [2. text/plain]...  

  

Dobry den,  

  

posielam ciastocne sa prekryvajuce komentare k 2UDG a  2UDGk   

  

6.  

ŽIADOSŤ O UDELENIE AKREDITÁCIE ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU.docx  

obsahuje autorske pokyny zvyraznene zltou farbou  

napr. VLOŽIŤ ZBALENÉ VŠETKY MATERIǍLY  ONLINE https://is.saavs.sk/  

  

1.  

3_T_Z_OSP_1_2020-Opis-studijneho-programu-2UDG.docx  

2b/   

v      širšom      kontexte napr. >>   v      širšom      kontexte,  napr.    



Teória vyučovania matematiky // asi nebude tak skoro  

   

3a/   

Stroj.fakulte >> Strojníckej fakulte  

Fakulte prírodných vied >> Fakulte prírodných vied UKF  

b/  

Stredná priemyslná >> Stredná priemyselná   

tú - ktorú >> tú-ktorú  

  

 (https://www.minedu.sk/data/files/289_Narodny%20kvalifikacny%20ramec%20SR_final.pdf.  

>> zatvorku pridat alebo ubrat  

  

e/  

cast kreditov ZELENO  

  

4i/ na konci   

V tejto vete pred navestim 5. chyba studijny poradca (cize Chalmo, pozri dalej bod h/) alebo garant a 

navyse je doktorandske  

Problémy týkajúce sa štúdia študenti riešia v súčinnosti s referentkami Referátu doktorandského štúdia, 

so študijnými referentkami, vedúcim študijného oddelenia a s prodekanom pre doktorandské štúdium.  

  

trikrat doc. RNDr. Andrej Ferko, CSc., >> PhD.   

  

Opis študijného programu Učiteľstvo deskriptívnej geometrie v kombinácii, konverzné // opakuju sa tie 

navrhy uprav v nekonverznom i 1UDG  

  

na tretí stupeň vzdelávania buď v oblasti teórie vyučovania  // tu je to lepsie, bez Matematiky  

  

IL 162  

  modeli.Analógie >>  modeli. Analógie    

  

IL 145 Bezier >> Bézier 4-krát  

  Bezierove krivky, vlastnosti zmiešavacích funkcií, modelovanie kriviek a vyčísľovacie algoritmy. 

Geometrická a parametrická spojitosť. Generovanie splajnových kriviek interpolačných (Hermitov 



splajn, kardinálny splajn) a aproximačných (Bezierov splajn, Beta-splajn, B-splajn). Segmenty plochy 

– geometrické vytvorenie a  

analytický opis plôch určených okrajovými krivkami (Coosove a Hermitove záplaty) a riadiacou sieťou 

(Bezierove plochy    

  

IL 145 Bezier >> Bézier 2-krát  

  

  3D Computer Graphics / Pearson Education Limited, third edition, 2000  

>> // chyba autor  

Alan Watt    3D Computer Graphics / Pearson Education Limited, third edition, 2000  

  

Zaver  

  

Vsetky prekontrolovane subory su prehladne strukturovane, myslienkovo adekvatne a predstavuju 

uceleny, uz desatrocia uspesny studijny program, ktoreho dolezitost v ere digitalizacie, aditivnej vyroby 

a/alebo 3D tlace bude len narastat.   

  

Uvedene drobne pripomienky pomozu odstranit drobne preklepy alebo nezrovnalosti, no myslim, ze 

obitri spisy mozno v danom stave uz podat. V sortimente suborov chyba este Zapisnica a prehlady 

publikacnej cinnosti vsetkych vyucujucich, podla najnovsich poziadaviek od pana prodekana Jajcaya.   

  

Zelam vsetko naj,  

Andrej Ferko  

  

Vážené členky a vážení členovia  

Programovej rady magisterského štúdia programu  

Učiteľstvo deskriptívnej geometrie v kombinácii  

  

dovoľujem si  Vám poslať  na vyjadrenie  a odporúčanie  materiály, ktoré  

plánujeme   predložiť  Slovenskej   akreditačnej  agentúre   (SAAVŠ)  na  

schválenie súladu jeho pravidiel so štandardami SAAVŠ.  

  

Prosím o vyjadrenie do piatku  4.2.2022. Ak ho dovtedy nedostanem, budem  

považovať  Váš hlas  za odporúčajúci.  Spis potom  predložíme na  ďalšie  



schválenie Akreditačnej rade FMFI UK.  

  

Všetky materiály sú  v priloženom ZIP súbore a  obsahuje v podadresároch  

pre pokračujúci aj konverzný program:  

1. opis programu v súboroch   

   3_T_Z_OSP_1_2020-Opis-studijneho-programu-2UDG.docx  

   3_T_Z_OSP_1_2020-Opis-studijneho-programu-2UDG_konverzny.docx  

2. jednotlivé informačné listy predmetov v súbore  

   Informačné listy/IL_PREDMETOV_2UDG.PDF  

   Informačné listy/IL_PREDMETOV_2UDG_konverzne.PDF  

3. Vedecko-technické charakteristiky garantujúcej trojice členov Programovej rady  

   adresár VTC/  

4. Vedecko-umelecko-pedagogické charakteristiky učiteľov   

   adresár VUPCH/  

5. Zoznamy citácií garantujúcej trojice členov Programovej rady  

   adresár Zoznamy citácií/  

6. ŽIADOSŤ O UDELENIE AKREDITÁCIE ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU.docx  

  

V ďalšom ešte zostavíme  správu vnútorného hodnotiaceho systému kvality.  

Vaše vyjadrenie a ďalšie poznámky očakávame  najmä k informáciám v 1.  a  

2. týkajúcim sa prevažne obsahovej náplne programu.  

  

Za spoluprácu ďakujem a prajem Vám príjemný deň,  

Pavel Chalmovianský  

  

 




