
Zápisnica č. 1/2021 zo zasadnutia Rady študijného programu  
Teória vyučovania informatiky, III. stupeň, FMFI UK zo dňa 26.11.2021 

 
Prítomní:  

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

Ospravedlnení: 
doc. Tomcsányiová, doc. Jašková 

 
 
Program: 
1. Otvorenie 
2. Prerokovanie návrhu pracovných verzií dokumentov súvisiacich so zosúladením programu s Vnútor-

ným systémom kvality UK 
3. Záver 

1. Otvorenie 

Toto prvé a ustanovujúce rokovanie Rady študijného programu Teória vyučovania informatiky, III. stu-
peň, (ďalej RŠP) viedol prof. Kalaš. Na úvod informoval, že zloženie rady bolo na základe návrhu Infor-
matickej sekcie VR FMFI UK navrhnuté dekanom FMFI UK na schválenie na riadnom zasadnutí Vedec-
kej rady FMFI UK, ktorá sa má uskutočniť dňa 6.12.2021. RŠP bola na rokovanie VR predložená v zlo-
žení prof. Kalaš, ktorý má byť zároveň schválený za osobu zodpovednú za študijný program (ďalej ga-
rant), a tiež doc. Kubincová, doc. Jašková, doc. Tomcsányiová a Mgr. Miková (v pozícii funkčný docent 
na FMFI UK v Bratislave), ktorí budú zároveň pôsobiť ako spolugaranti študijného programu. Ako zá-
stupcovia zamestnávateľov v Rade pôsobia doc. Šnajder a RNDr. Spišáková. Zástupcami študentov v 
RŠP sú Mgr. Zatrochová a PaedDr. Zboran. 

Rokovanie RŠP prebiehalo v súlade s predbežným znením Štatútu rád študijných programov FMFI UK, 
ktorý bude prerokovaný Vedeckou radou FMFI UK dňa 21.02.2022. Rokovanie prebiehalo zmiešanou 
formou s využitím video konferencie v prostredí MS Teams. V súlade s čl. 7, ods. 9, bola z tohto stret-
nutia vyhotovená táto zápisnica.  

2. Prerokovanie pracovných verzií dokumentov súvisiacich so zosúladením programu s Vnútorným 
systémom kvality UK 

Prof. Kalaš všetkým členom RŠP vopred poskytol návrh materiálov súvisiacich s vlastným obsahom 
úprav študijného programu. Tieto dokumenty obsahujú návrh Opis študijného programu (ďalej OŠP) 
so všetkými požadovanými náležitosťami, vrátane študijného plánu a jednotlivých informačných listov 
predmetov, a tiež 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. Tieto informácie 
boli členom predložené v slovenskej i anglickej verzii.  

Na zasadnutí prebehla diskusia o predložených dokumentoch a o všetkých úpravách, ktoré navrhli čle-
novia Rady. Z diskusie vyplynula zhoda s potrebou niektorých úprav programu, ktoré v nasledujúcich 
dňoch do dokumentov zapracuje garant prof. Kalaš. 



Prof. Kalaš požiadal zástupcov zamestnávateľov v Rade doc. Šnajdera a RNDr. Spišákovú, a tiež zástup-
cov študentov v RŠP Mgr. Zatrochovú a PaedDr. Zborana, aby najneskôr do 5.12.2021 zaslali svoje vy-
jadrenia k diskusii a pripravovaným dokumentom, špeciálne aj k vlastnému študijnému plánu a štúdiu 
III. stupňa v programe Teória vyučovania informatiky. Vyjadrenia a odsúhlasené návrhy garant prof. Ka-
laš zapracuje do príslušných dokumentov a opäť sprístupní členom Rady. Návrhy a vlastné vyjadrenia 
garant použije v definitívnom Opise študijného programu. O definitívnom znení všetkých dokumentov 
prebehne vo februári hlasovanie Rady formou per rollam. 

Členovia RŠP prijali nasledujúce uznesenie: 

Uznesenie 1/1/2021 
1) Zástupcovia zamestnávateľov a študentov v RŠP zašlú do 5.12.2021 aj písomnou formou svoje vy-
jadrenie k pripravenej verzii dokumentov súvisiacich so zosúladením programu s Vnútorným systé-
mom kvality UK. 
2) Garant programu prof. Kalaš následne zapracuje všetky odsúhlasené návrhy do Opisu študijného 
programu a ďalších dokumentov a opäť ich poskytne členom Rady na preskúmanie, a to v decembri 
2021. 
3) Vo februári 2022, teda po riadnom zasadnutí VR dňa 21.02.2022, prebehne formou per rollam hla-
sovanie Rady o definitívnom návrhu na zosúladenie študijného programu s Vnútorným systémom kva-
lity UK.  

Členovia RŠP (včítane členom ospravedlnených z online zasadnutia Rady) vyjadrili súhlas s obsahom 

zápisnice hlasovaním formou per rollam. Na záver prof. Kalaš poďakoval členom RŠP za pomoc, 

podporu a formuláciu pripomienok.  

 
v Bratislave dňa 26.11.2021 
 
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 1: Vyjadrenie k uplatneniu sa v praxi absolventov SP TVI, doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. 

 



Príloha 2: Vyjadrenie k uplatneniu sa v praxi absolventov SP TVI, RNDr. Mária Spišáková, PhD. 

 



 
  



Príloha 3: Z chatových a mailových vyjadrení zástupcov študentov 

Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu (meno a kontakt).  

Mgr. Michaela Zatrochová, študentka 1. ročníka programu Teória vyučovania informatiky, 
michaela.zatrochova@fmph.uniba.sk.  
PaedDr. Martin Zboran, študent 2. ročníka programu Teória vyučovania informatiky, 
martin.zboran@fmph.uniba.sk 

 

Mgr. M. Zatrochová: Zloženie študijného programu Teória vyučovania informatiky považujem za veľmi 
dobre vyvážené. Program študentom poskytuje dostatočnú flexibilitu na všetkých predmetoch, čo 
zároveň podporuje ich vlastný výskum a rozvoj. 
 
PaedDr. Martin Zboran: Študijný plán je nastavený tak, že dokáže ponúknuť študentovi predmety, ktoré 
zahŕňajú komplexnú prípravu pre jeho výskum. Predmety, ktoré sú v ňom zahrnuté, sa dajú flexibilne 
upravovať pre potreby študenta, aby sa vedel čo najlepšie pripraviť na realizáciu výskumu 
a pedagogickej praxi. 
 

 

Príloha 4: Prípravná komunikácia s členmi RSP 

From: Kalaš Ivan <ivan.kalas@fmph.uniba.sk>  
Sent: Tuesday, November 23, 2021 10:59:43 PM  
To: mb Maya mb <spisakov@gmail.com>; doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. <lubomir.snajder@upjs.sk>;  
Zatrochová Michaela <michaela.zatrochova@fmph.uniba.sk>; Zboran Martin  
<martin.zboran@fmph.uniba.sk>  
Subject: stretnutie Rady študijného programu  
  
Milí kolegovia, členovia Rady študijného programu Teória vyučovania informatiky 
  
Ďakujem vám všetkým za pozitívnu odpoveď a súhlas s členstvom, veľmi si túto pomoc vážim. Naďalej  
uistujem, že vám tento záväzok nezoberie veľa času. Napriek tomu považujem myšlienku vytvoriť takúto  
radu za prospešnú a významnú. V nasledujúcich dňoch by som veľmi potreboval sa s vami krátko  
stretnúť, ale kvôli bláznivej situácii s akreditáciou (ktorá je už vo finiši, hurá) a kvôli semestru (ktorý je už  
tiež vo finiši, hurá) to vôbec nie je jednoduché. Je to však dôvod, prečo sa ozývam na poslednú chvíľu...  
Od Ľuba už viem, že sa mu veľmi nehodí piatok ani pondelok, slečna Zatrochová sa zasa dnes necíti Ok  
kvôli ďalšej dávke vakcíny. Tak sa zatiaľ opatrne pýtam na štvrtok --- ale ja sám už viem, že nemôžem  
medzi 13:00 a 19:00... Neviem, Ľubo, kedy v piatok učíš... ja by som mohol kedykoľvek po 12:00. Potom  
v pondelok by som mohol do 12:30, a opäť po 17:00, v utorok zasa po 14:00... Veľmi mi to ľúto, že vás  
takto obmedzujem. Ale prosím, napíšte mi, kedy v týchto intervaloch by ste mohli. Hádam sa nám podarí  
nájsť neprázdny prienik. Myslím si, že nepotrebujeme viac, ako 30 až 45 minút. 
Ďakujem a prajem pekný večer 
Ivan 

 
From: doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. <lubomir.snajder@upjs.sk> 

Sent: Friday, November 26, 2021 10:07 AM 
To: Kalaš Ivan; mb Maya mb; Zatrochová Michaela; Zboran Martin 
Subject:Re: tabuľka s programom 
Attachments: lubomir_snajder.vcf 

mailto:michaela.zatrochova@fmph.uniba.sk
mailto:martin.zboran@fmph.uniba.sk


 
Dňa 26. 11. 2021 o 10:03 Kalaš Ivan napísal(a): 
Milí kolegovia 
  
Posielam sľúbenú tabuľku a Ďakujem za spoluprácu. 
Buďte zdraví, majte sa pekne 
Ivan 
Ahoj Ivko, 
ďakujem za zaslanie tabuľky. Je tam malý preklepík: obdorný -> odborný 
Teším sa na spoluprácu s Tebou a všetkými členmi tejto rady. 
So srdečným pozdravom 
Ľubo 
doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. 
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav  
informatiky 
Jesenná 5, 041 54 Košice 
Phone (office): ++421 55 234 2448 
Videoconference (Cisco EX90): 1127@tuke.sk 
E-mail, Skype: lubomir.snajder@upjs.sk 
Web: http://ics.upjs.sk/~snajder/ 
--  
Assoc. prof. Ľubomír Šnajder, PhD. 
P. J. Šafárik University in Košice, Faculty of Science, Institute of Computer  
Science 
Jesenná 5, 041 54 Košice, Slovak Republic 

 
From: Zboran Martin 
Sent: Wednesday, November 24, 2021 07:44 AM 
To: Kalaš Ivan 
Subject:Re: stretnutie Rady študijného programu 
 
Ahoj, ja môžem každý deň po 15:00.  Keby ste chceli nejaký špecifický čas, skúsil by som si to vybaviť v  
robote. Tento týždeň by to išlo skôr, keďže máme nejaké triedy v karantény. 
 
Pekný deň. 
 
S pozdravom Martin 

 


