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Zápisnica zo spoločného pracovného stretnutia členov KRVŠ 

a Študentskej rady KRVŠ dňa 10. 2. 2016 

Neprítomní: Mgr. Irina Dulebová, PhD. 

Program: 

1. Vyhlásenie štrajkového výboru IVU 

2. Riešenie otázok otvorených na predchádzajúcom pracovnom 

stretnutí (15. 9. 2015) 

3. Ceremónia odovzdávania ceny VEaPLA 

4. Časopis Visegrad Partnership Literary Review 

5. Rôzne 

6. Podnety členov Študentskej rady 

 

 Vyhlásenie štrajkového výboru IVU 

Pracovné stretnutie otvoril vedúci katedry doc. Mgr. Ľubor Matejko, PhD., ktorý 

oboznámil prítomných s vyhlásením štrajkového výboru Iniciatívy 

vysokoškolských učiteľov (IVU). V tejto súvislosti sa obrátil na členov katedry 

s prosbou, aby z organizačných dôvodov čo najskôr nahlásili, či vstupujú do 

štrajku alebo nie. Zároveň vyzval aj členov Študentskej rady, aby vedenie KRVŠ 

z organizačných dôvodov informovali v tom prípade, ak by sa zo strany 

študentov chceli k štrajku pripojiť celé ročníky. V diskusii prof. PhDr. Anton 

Eliáš, PhD., pripomenul, že ak by táto situácia (štrajk študentov) nastala  

a univerzita by nevstúpila do komplexného štrajku, bude potrebné riešiť 

problém s absenciami.  

 

 Riešenie otázok otvorených na predchádzajúcom pracovnom 

stretnutí (15. 9. 2015) 
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V súvislosti s otázkami, ktoré boli otvorené na poslednom pracovnom stretnutí 

členov KRVŠ a Študentskej rady (15. 9. 2015), vedúci katedry doc. Mgr. Ľubor 

Matejko, PhD. informoval o nasledovnom: 

 

A) Otvorenie čitárne projektu VEaPLA  

Čitáreň projektu VEaPLA s knižnicou, ktorej fond je orientovaný na najnovšiu 

literárnu produkciu v krajinách Východného partnerstva, je otvorená a študenti 

sú vítaní. 

 

B) Exkurzia 

Na predchádzajúcom pracovnom stretnutí sa vedúci katedry obrátil na členov 

Rady s návrhom, aby uskutočnili prieskum medzi spolužiakmi, na základe 

ktorého by sa dalo zistiť, koľko študentov má záujem o predmet Exkurzia a aké 

destinácie sú pre nich zaujímavé. Tento návrh doc. Mgr. Ľubor Matejko, PhD. 

ešte raz pripomenul, pričom zdôraznil, že návrhy destinácií a predbežný zoznam 

študentov, ktorí by mali o exkurziu záujem, je potrebné dodať do 20.2.2016. 

 

C) Workshop projektu VEaPLA 

Dňa 16.10. o 14.00 sa na KRVŠ uskutočnil workshop projeku Visegrad Eastern 

Partnership Literary Award, ktorého súčasťou bolo predstavenie nominácií na 

knihu roka 2016. Študenti boli na workshop srdečne pozvaní. V súvislosti 

s tým, že nikto zo študentov sa podujatia nezúčastnil, vedúci katedry vyjadril 

želanie, aby sa študenti viac zaujímali o mimoštudijné aktivity katedry. 

 

D) Bakalárske štátne záverečné skúšky  

 

V súvislosti so zmenou systému štátnych skúšok na bakalárskom stupni bola 

na predchádzajúcom stretnutí otvorená otázka predmetu Obhajoba bakalárskej 

práce. V súčasnosti je IL predmetu dostupný v systéme Ais. Otázky boli 

sformulované nasledovne: Teoretické aspekty spracovania témy; Historická 

a kultúrna kontextualizácia spracovanej témy. V diskusii, ktorá prebehla, bolo 
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zdôraznené, že je želateľné, aby školitelia v rámci konzultácií venovali pozornosť 

otázkam, ktoré by si diplomant mal osvojiť, senzitivizovali študentov pre otázky 

kľúčových postupov, ktoré budú aplikovať v práci. Zároveň bolo zdôraznené, že 

otázky bude môcť položiť každý z členov štátnicovej komisie.  

 

E) Študentská anketa 

Podobne ako na predchádzajúcom pracovnom stretnutí vedúci katedry aj 

tentokrát vyzval členov ŠR, aby aktivizovali väčšiu účasť študentov na vypĺňaní 

ankety, ktorej nevenujú študenti pozornosť v dostatočnej miere. Len tak bude 

mať anketa lepšiu vypovedaciu schopnosť. 

 

F) Rozvrhové spájanie predmetu Základy konzekutívneho 

tlmočenia 1 

V súvislosti s otázkou rozvrhového spájania predmetu Základy konzekutívneho 

tlmočenia 1, ktorá bola otvorená na prechádzajúcom pracovnom stretnutí, 

KRVŠ zaujala nasledovné stanovisko:   

 

 Delenie študentov na dve skupiny je z hľadiska efektívnosti a kritérií 

financovania možné a účelné v prípade, že celkový počet študentov 

presiahne 25. 

 Externá spolupracovníčka KRVŠ, Mgr. Z. Lorková, PhD., ktorá vedie 

Základný kurz KT 1, sa vyjadrila, že požiadavky na kurz nepresahujú 

úroveň jazykových kompetencií vyžadovanú pre poslucháčov obidvoch 

programov. Vzhľadom na to nie je opodstatnené kurzy pri nižšom počte 

poslucháčov rozvrhovo rozdeľovať.   

 KRVŠ bude pri tvorbe rozvrhu presadzovať zaraďovanie voliteľných 

predmetov programu RVŠ zameraných na rozvíjanie jazykovej 

kompetencie v takom čase, aby sa rozvrhovo nekryli s predmetmi 

programu OPT, a teda, aby si ich mohli v prípade, že budú pociťovať 

potrebu, zapísať.  
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G) Testovanie jazykových kompetencií v rámci kurzu Základný 

kurz konzekutívneho tlmočenia 1 

V súvislosti s otázkou testovania jazykových kompetencií v rámci kurzu 

Základný kurz konzekutívneho tlmočenia 1, ktorá bola otvorená na 

prechádzajúcom pracovnom stretnutí, KRVŠ zaujala nasledovné stanovisko:   

Testovanie jazykových kompetencií poslucháčov nie súčasťou 

hodnotenia predmetu Základný kurz KT 1, ale nevyhnutnou 

podmienkou získania hodnotenia. KRVŠ zabezpečí 

poslucháčom možnosť vykonať testovanie podľa vlastného 

rozhodnutia v 2. týždni semestra, aby sa v prípade 

neúspešného výsledku mohli poslucháči z predmetu odhlásiť. 

Poslucháči, ktorí sa nerozhodnú pre testovanie v 2. týždni 

semestra a využijú časový priestor na zvýšenie úrovne svojich 

jazykových kompetencií, ho povinne absolvujú v 13. týždni. 

 

V tejto súvislosti otvorila zástupkyňa 1mpRU bc. Magdaléna Jurkemíková 

otázku prípravy na testovanie v rámci predmetu Jazykové cvičenia a tlmočila 

stanovisko ročníka, že v rámci predmetu Jazykové cvičenia neboli študenti 

špeciálne pripravovaní na test.  

Vedúci katedry v reakcii na podnet zástupkyne 1mpRU pripomenul 

zodpovednému pedagógovi Mgr. Slavenskému, ako aj všetkým vyučujúcim, 

ktorí vedú kurzy, kde je absolvovanie testovania nevyhnutnou podmienkou pre 

získanie hodnotenia, že je nevyhnutné, aby navzájom obsah kurzov 

koordinovali a prispôsobili ho aj požiadavkám testovania. Zároveň poveril Mgr. 

Ninu Cingerovú, PhD., aby doplnila informácie o predmetoch (a testovaní) 

zverejnené na stránke katedry ohľadne novo akreditovaných programov. 

 

H) Rozvrhové spájanie predmetov s rôznym kreditovým 

hodnotením  
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V otázke rôzneho kreditového hodnotenia predmetov, ktoré absolvujú 3bpRU 

s 3boRV (Ruská literatúra 20. storočia a Jazyk komerčných textov) a ktorá bola 

otvorená na predchádzajúcom stretnutí, boli podniknuté nasledovné kroky: 

 

- Študenti smeru OPT mali v rámci kurzu určité zadania len ako 

dobrovoľné, pričom študenti smeru RVŠ ich mali ako povinné. 

 

V tejto súvislosti vedúci katedry poznamenal, že študenti sa v podobných 

prípadoch môžu aktívne obrátiť aj priamo na konkrétneho pedagóga, a to, 

v ideálnom prípade, na začiatku semestra. 

 

I) Otvorenie výberového predmetu Doplnková odborná činnosť 

 

Katedra schválila návrh Študentskej rady a zaradí do ponuky programov RVŠ a 

PT výberové predmety Doplnková odborná činnosť 1 (v bc. stupni) a Doplnková 

odborná činnosť 2 (v mgr. stupni) s dotáciou 2 kredity. Náplňou predmetov 

budú doplnkové odborné a spoločenské aktivity priamo súvisiace 

so vzdelávacím obsahom študijného programu Ruské a východoeurópske 

štúdiá, resp. Prekladateľstvo a tlmočníctvo (v kombinácii s ruštinou). Do tejto 

kategórie patria napr. nasledovné aktivity: publikačná činnosť, aktívna účasť 

na projektoch a podujatiach KRVŠ ako workshopy, konferencie, ŠVOK a pod., 

spoluúčasť na projektoch občianskych združení, MVO a pod. súvisiacich 

s areálom východnej Európy a Ruska, účasť v mimoškolských prekladateľských 

súťažiach, dobrovoľnícke (bezplatne vykonávané) aktivity súvisiace s areálom 

východnej Európy a Ruska. Poslucháč, ktorý má záujem o kurz, predloží v 1. 

týždni semestra na schválenie projekt svojej činnosti pedagógovi, ktorý kurz 

vedie. Na základe realizácie projektu poslucháč získa hodnotenie.  

 

3. Aktivity KRVŠ plánované na LS 2015/16 
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 13. apríla 2016 sa v Moyzesovej sieni uskutoční slávnostné odovzdanie 

ceny VEaPLA azerbajdžanskému spisovateľovi Ajkramovi Ajlilsimu.  

 V rámci sprievodných podujatí sa bude 12. – 13. apríla konať 

medzinárodná vedecká konferencia Literatúra a dejiny slavistiky. Záver 

konferencie je naplánovaný na tak, aby sa účastníci konferencie mohli 

večer zúčastniť na slávnostnom odovzdávaní ceny VEaPLA.  

 Ďalším sprievodným podujatím bude prehliadka východoeurópskych 

filmov a filmov o východnej Európe. V tejto súvislosti bude prof. J. 

Poliščuk a Mgr. K. Kondratenková participovať na výbere súčasných 

ukrajinských filmov. Akékoľvek návrhy ohľadom programu festivalu zo 

strany študentov či pedagógov sú vítané! Prehliadka sa uskutoční v kine 

Lumiere. Premietanie by malo byť uvádzané odborným komentárom, 

resp. spojené s besedou k filmom. Návrhy na filmových kritikov, ktorí by 

sa mohli zhostiť tejto úlohy, sú vítané!  

 Druhé číslo časopisu Eastern Partnership Literary Review za rok 2015 je 

zatiaľ v štádiu prípravy, a to z dôvodu meškania prekladov. V tejto 

súvislosti bol Mgr. Danslav Slavenskoj vyzvaný, aby čo najskôr dodal 

preklady redakčnej rade časopisu. 

 

4. Podnety Študentskej rady 

Zástupkyňa 1mpRU bc. Magdaléna Jurkemíková navrhla prehodnotiť 

opodstatnenosť prerekvizitovania predmetov Konzekutívne tlmočenie 2 

a Konzekutívne tlmočenie 3 predmetom Jazykové cvičenia, v rámci ktorého je 

nevyhnutné absolvovať úspešne testovanie jazykovej kompetencie. Návrh bol 

podporený zástupkyňou 2mpRU bc. Inkou Sečíkovou. V tejto súvislosti bolo 

zdôraznené, že predmety konzekutívneho tlmočenia predstavujú pre študenta, 

ktorý neuspel v testovaní jazykovej kompetencie, možnosť rozvíjať svoje 

zručnosti, a tak zvyšujú jeho šance na jeho absolvovanie pri opakovanom 

zápise predmetu Jazykové cvičenia. Vedúci katedry konštatoval, že vážnym 

argumentom v prospech prísneho prerekvizitovania je, že pri prijímaní na mgr 
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stupeň štúdia sa nerobia jazykové testy a do 1. ročníka teda môžu nastúpiť 

poslucháči, ktorí nemajú primeranú úroveň jazykových kompetencií.  

V prípade, že majú poslucháči pochybnosti o spravodlivosti hodnotenia 

predmetu, možno sa ním zaoberať v širšom kolégiu členov katedry. Poslucháči, 

ktorí takéto pochybnosti majú, sa môžu písomne obrátiť na vedúceho katedry 

so zdôvodnením svojej žiadosti o kolokviálne posúdenie hodnotenia.  

V súvislosti s otázkou opodstatnenosti prerekvizít, ktorá bola predmetom 

podnetu zástupkyne 1mpRU členovia KRVŠ rozhodli nasledovne: 

-         Konzekutívne tlmočenie 2, ktoré sa realizuje v LS 1. ročníka 

magisterského stupňa štúdia OPT, bude aj naďalej prerekvizitované 

predmetom Jazykové cvičenia realizovanom v ZS 1. ročníka 

magisterského stupňa štúdia OPT. Dôvod: kurz Konzekutívne tlmočenie 2 

predpokladá určitú úroveň jazykovej kompetencie, ktorá sa rozvíja 

a následne testuje v rámci kurzu Jazykové cvičenia. Skúškové obdobie, 

ktoré je medzi ZS a LS, predstavuje príliš krátku dobu na to, aby sa 

študent zdokonalil do takej miery, aby mohol adekvátne participovať na 

kurze Konzekutívne tlmočenie 2.  

-         Konzekutívne tlmočenie 3 sa realizuje v ZS 2. ročníka magisterského 

stupňa štúdia OPT, a teda existuje reálny predpoklad, že študent 

dosiahne primeranú úroveň jazykových kompetencií. Prerekvizitovanie 

tohto predmetu predmetom Jazykové cvičenia teda možno zrušiť. Návrh 

na zrušenie prerekvizity predloží Mgr. Nina Cingerová, PhD. ŠO 

v primeranom predstihu. 

5. Rôzne 

 Vedúci katedry vyzval pedagógov, aby nezabúdali na svoju povinnosť a v 

prvý týždeň semestra informovali študentov o podmienkach absolvovania 

predmetov. 
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 Vedúci katedry informoval o tom, že KRVŠ pripravila na LS 2015/16 dva 

nové voliteľné kurzy zabezpečované externými spolupracovníkmi katedry: 

Súčasná ukrajinská literatúra (prof. J. Poliščuk) a Ekonomické aspekty 

vývinu východnej Európy po r. 1991 (Ing. Juraj Lazový, PhD.) a vyzval 

členov ŠR, aby ich propagovali. 

 

 

Zápisnicu vyhotovila: Mgr. Nina Cingerová, PhD. 

 

 

 

 

 

 


