
Zápisnica č. 1/2022 z druhého zasadnutia Rady študijného programu  
Teória vyučovania informatiky, III. stupeň, FMFI UK zo dňa 25.02.2022 

 
Prítomní:  

prof. I. Kalaš, doc. Kubincová, doc. Tomcsányiová, doc. Jašková, Mgr. Miková, doc. Šnajder, RNDr. 
Spišáková, Mgr. Zatrochová, PaedDr. Zboran 

Ospravedlnení: 
Mgr. Zatrochová 

 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia Uznesenia 1/1/2021 
3. Prerokovanie finálnej verzie návrhu na zosúladenie študijného programu s Vnútorným systémom 

kvality UK 
4. Záver 

1. Otvorenie 

Toto druhé (a prvé v roku 2022) rokovanie Rady študijného programu Teória vyučovania informatiky, 
III. stupeň, (ďalej RŠP) viedol prof. Kalaš. Na úvod informoval, že na riadnych zasadnutiach Vedeckej 
rady FMFI UK, ktoré sa uskutočnili 6.12.2021 a 21.02.2022 bolo schválené zloženie RŠP Teória vyučova-
nia informatiky, a tiež Štatút Akreditačnej rady FMFI UK s prílohami a Štatút rád študijných programov 
FMFI UK. 

Rokovanie RŠP prebiehalo v súlade s predbežným Štatútom RŠP. Rokovanie prebiehalo online formou 
25.02.2022 o 13:00. V súlade s čl. 7, ods. 9, bola z tohto stretnutia vyhotovená táto zápisnica. 

2. Kontrola plnenia Uznesenia 1/1/2021 

Bod 1): Zástupcovia zamestnávateľov a študentov v RŠP zaslali v dohodnutom termíne aj písomnou 
formou svoje vyjadrenie k pripravenej verzii dokumentov súvisiacich so zosúladením programu s Vnú-
torným systémom kvality UK. 

Bod 2): Garant programu prof. Kalaš následne zapracoval všetky odsúhlasené návrhy na 1. zasadnutí 
RŠP do Opisu študijného programu a ďalších dokumentov a opäť ich poskytol členom Rady na preskú-
manie, a to 05.02.2021. 

Bod 3): 25.02.2022 sa konalo ďalšie zasadnutie RŠP, a to online formou. Online prítomní boli všetci 
členovia Rady okrem ospravedlnenej Mgr. M. Zatrochovej. Na zasadnutí informoval prof. Kalaš 
o  dokumentoch prijatých Vedeckou radou, ktoré upravujú prácu RŠP. 

Rada konštatuje, že jednotlivé body Uznesenia 1/1/2021 boli splnené. 

3. Prerokovanie definitívneho znenia návrhu na zosúladenie študijného programu s Vnútorným sys-
témom kvality UK 

Prof. Kalaš informoval, že členom RŠP bol včas poskytnutý návrh materiálov potrebných na vyhodnote-
nie zosúladenia študijného programu s Vnútorným systémom kvality UK (ďalej VSK). Návrh obsahoval 
Opis študijného programu (ďalej OŠP) spolu so všetkými požadovanými náležitosťami, vrátane študij-
ného plánu a jednotlivých informačných listov predmetov, vedecko pedagogické charakteristiky osôb 



zabezpečujúcich program (garantujúca pätica) a ďalších osôb podieľajúcich sa na zabezpečení progra-
mu, 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. Kalaš 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. Všetky pripomienky prerokované na 1. zasadnutí RŠP v novembri 2021 
boli do predloženého návrhu na zosúladenie zapracované. Do 24.02.2022 prebehlo hlasovanie per 
rollam s definitívnym návrhom na zosúladenie študijného programu III. stupňa TVI s Vnútorným 
systémom kvality UK. Prof. Kalaš informoval členov a výsledku hlasovania: 8 za, nikto sa nezdržal, nikto 
nebol proti. Rada teda prijíma jednomyseľne vypracovaný návrh na zosúladenie. 

Členovia RŠP na svojom zasadnutí prijali nasledujúce uznesenie: 

Uznesenie 1/1/2022 

1) Rada študijného programu Teória vyučovania informatiky, III. stupeň, schvaľuje návrh so zapracova-
nými pripomienkami na zosúladenie študijného programu s Vnútorným systémom kvality UK. 

2) Rada študijného programu Teória vyučovania informatiky, III. stupeň, odporúča Akreditačnej rade 
FMFI UK schváliť návrh študijného programu Teória vyučovania informatiky, III. stupeň. 

3) Rada bude spolupracovať pri vypracovaní Vnútornej hodnotiacej správy ŠP. 

Členovia RŠP (včítane členky ospravedlnenej z online zasadnutia Rady) vyjadrili súhlas s obsahom 
zápisnice a finálnym znením návrhu na zosúladenie ŠP. Výsledky hlasovania sú súčasťou tejto zápisnice, 
a to v bode 3. Prerokovanie definitívneho znenia návrhu na zosúladenie študijného programu s 
Vnútorným systémom kvality UK. Vlastné texty stanovísk členov tvoria prílohu tejto zápisnice. 

Na záver prof. Kalaš poďakoval členom RŠP za podporu a formuláciu pripomienok a priebežnú pomoc 
pri skvalitňovaní a zosúlaďovaní ŠP, a tiež za spoluprácu pri vypracovaní Vnútornej hodnotiacej správy 
ŠP.  

V Bratislave dňa 25.02.2022 
 
prof. I. Kalaš 
 
doc. Z. Kubincová, v.r. 
doc. M. Tomcsányiová, v.r. 
doc. Ľ. Jašková, v.r. 
RNDr. M. Spišáková, v.r. 
doc. Ľ. Šnajder, v.r. 
Mgr. K. Miková, v.r. 
Mgr. M. Zatrochová, v.r. 
PaedDr. M. Zboran, v.r. 
 



Príloha: pozvánka a reakcie členov, per rollam hlasovanie členov s návrhom na zosúladenie ŠP 

From: Kalaš Ivan 
Sent: Sunday, February 20, 2022 10:50 PM 
To: Kubincov  Zuzana; Tomcs nyiov  Monika; Jašková Ľudmila; Karolina Mikova; doc. RNDr. Ľubomír  
Šnajder, PhD.; Maria Spisakova; Zatrochová Michaela; Zboran Martin 
Subject:Akreditačné dokumenty - návrh na zosúladenie: do 24.02. a pozvanka 
 
Vážení členovia Rady študijného programu Teória vyučovania informatiky 
 
Dovoľuj si potvrdiť, že všetky dokumenty návrhu o zosúladenie študijného programu Teória vyučovania  
informatiky, III. stupeň, sú všetkým členom Rady naďalej prístupné na  
https://drive.google.com/drive/folders/1Z6phsyDzpS05R2tb_6zvHLkk4i4V6hia?usp=sharing 
Dovoľujem si vás týmto poprosiť o mailový súhlas, nesúhlas alebo ďalší komentár či vyjadrenie k týmito  
dokumentom návrhu. Adresár obsahuje Opis študijného programu, Informačné listy predmetov,  
charakteristiky výstupov tvorivej činnosti garantujúcej pätice, vedecko-pedagogické charakteristiky  
garantujúcej pätice a pedagógov učiacich profilové predmety, a tiež zoznamy citácií garantujúcej pätice.  
O vaše vyjadrenia k dokumentom návrhu vás prosím mailom do 24.02. 24:00. 
Zároveň si dovoľujem vás pozvať na 2. stretnutie našej Rady, a to online formou v piatok 25.02.2022  
o 13:00 na Google Meet, link na pripojenie 
meet.google.com/tye-erum-tdn 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia Uznesenia 1/1/2021 
3. Prerokovanie finálnej verzie návrhu na zosúladenie študijného programu s Vnútorným systémom  
kvality UK 
4. Záver 
Prosím, v svojom maili s vyjadrením k dokumentom mi napíšte aj, či sa budete môcť tohto online  
stretnutia zúčastniť. 
Ďakujem a prajem pekný večer 
Ivan Kalaš 

 
 
From: Jašková Ľudmila 
Sent: Monday, February 21, 2022 11:40 AM 
To: Kalaš Ivan 
Subject:Re: Akreditačné dokumenty - návrh na zosúladenie: do 24.02. a pozvanka 
 
Ahoj Ivan, 
dokumenty som si pozrela a nemám k nim pripomienky. Stretnutia Rady študijného programu TVI, ktoré  
sa bude konať online dňa 25.02.2022 sa zúčastním. 
Ďakujem za Tvoju prácu na dokumentoch, 
Ľudmila 

 
 
From: Karolina Mikova <mikova.karolin@gmail.com> 
Sent: Monday, February 21, 2022 03:26 PM 
To: Kalaš Ivan 
Subject:Re: Akreditačné dokumenty - návrh na zosúladenie: do 24.02. a pozvanka 
 



Vážený vedúci Rady študijného programu  Teória vyučovania informatiky, prof. Kalaš. 
Vyjadrujem súhlas s navrhovanými dokumentami. 
  
S pozdravom 
Karolína Miková 

 
From: Zboran Martin 
Sent: Monday, February 21, 2022 08:44 PM 
To: Kalaš Ivan 
Subject:RE: Akreditačné dokumenty - návrh na zosúladenie: do 24.02. a pozvanka 
 
Súhlasím s navrhovaným znením dokumentov o študijnom programe Teória vyučovania informatiky, III.  
Stupeň. 
 
Teším sa na stretnutie.  
S pozdravom PaedDr. Martin Zboran 
Odoslané z aplikácie Pošta pre Windows 

 
 
From: Kubincov  Zuzana 
Sent: Wednesday, February 23, 2022 10:53 AM 
To: Kalaš Ivan 
Subject:Re: Akreditačné dokumenty - návrh na zosúladenie: do 24.02. a pozvanka 
 
Ahoj Ivko, 
  
potvrdzujem, ze sa v piatok zucastnim online stretnutia Rady.  
  
Tymto sucasne vyjadrujem svoj suhlas s finalnou podobou dokumentov k navrhovanemu  
doktorandskemu studijnemu programu Teoria vyucovania informatiky a navrhujem, aby Rada odporucila  
AR FMFI navrhovany program v oboch verziach (denna aj externa) prijat.  
Zaroven Ti dakujem za velky kus roboty, ktory si pri vytvarani navrhu a jeho zosuladovani s  
kriteriami  Vnutorneho systemu kvality spravil.  
  
Pekny den,  
  Zuzka 

 
 
From: Maria Spisakova <spisakov@gmail.com> 
Sent: Wednesday, February 23, 2022 06:06 PM 
To: Kalaš Ivan 
Subject:Re: Akreditačné dokumenty - návrh na zosúladenie: do 24.02. a pozvanka 
 
Vážený pán profesor Kalaš, 
 
dokumenty študijného programu Teória vyučovania informatiky, III. stupeň som si preštudovala, nemám  
k nim žiadne pripomienky a súhlasím s nimi. 
Online stretnutia Rady študijného programu v piatok 25.2.2022 sa zúčastním. 
 



S pozdravom 
 
 
RNDr. Mária Spišáková, PhD. 
Gymnázium Pavla Horova 
Michalovce 
spisakov@gmail.com 


