
ZÁPISNICA 

ZO ZASADNUTIA RADY ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU  

 

estetika (bakalársky a magisterský stupeň štúdia)14. 12. 2021, 9.00 hod. (prostredníctvom 

aplikácie MS Teams) 

Prítomní: prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc. (hlavná zodpovedná osoba / garant, predseda 

Rady), prof. PhDr. Oliver Bakoš, CSc. (spolugarant), doc. PhDr. Michal Babiak, CSc. 

(spolugarant), doc. Mgr. Juraj Hamar, PhD. (spolugarant), doc. Mgr. Vladimír Marko, PhD. 

(spolugarant), doc. Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD. (zástupca zamestnávateľov);  

Bc. Kristína Žilinčárová (zástupkyňa študentov);. 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Prerokovanie štruktúry študijných plánov bakalárskeho a magisterského študijného 

programu estetika 

3. Prerokovanie obsahu informačných listy bakalárskeho a magisterského študijného 

programu estetika 

4. Prerokovanie opisu študijného programu estetika (bakalársky a magisterský stupeň štúdia) 

5. Schválenie úprav študijných programov 

6. Záver zasadnutia 

 

1. Zasadnutie Rady študijného programu estetika otvoril predseda rady prof. PhDr. Peter 

Michalovič, PhD.,  ktorý ju zvolal z poverenia dekana Filozofickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave podľa ustanovení čl. 25. ods. 1 Vnútorného predpisu č. 23/2021 

Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Univerzite 

Komenského v Bratislave. Prof. Michalovič privítal všetkých členov rady a oboznámil ich 

s programom zasadnutia, ktorý členovia rady schválili. 

2. Predseda rady, prof. Michalovič informoval prítomných o filozofii a stratégii 

vypracovania študijných plánov bakalárskeho a magisterského stupňa. Študijné plány, podľa 

neho, zohľadňujú potrebu ponuky relatívne širokého horizontu kurzov k historickej 

a teoretickej problematike, viažucej sa k estetike; na strane druhej predložený študijný plán 

zohľadňuje aj aktuálne požiadavky, ktoré na strane jednej zdôrazňujú potrebu reflektovania 

tradičných druhov umenia (literatúra, výtvarné umenie, hudba, dramatické umenia, film atď.), 

no na strane druhej aktívne pristupujú aj k reflexii a následnému osvojovaniu si poznatkov v  

oblasti nových druhov umenia (alternatívne, marginalizované atď. umelecké formy). 

V následnej diskusii, ktorej sa zúčastnila väčšina prítomných, sa ocenil a podporil tento zámer. 

Ako prínosné pre štruktúru študijných plánov je vnímaná aj skutočnosť, že viacero kurzov, na 

ktorých sa podieľajú mladší členovia katedry, nadobudlo rozmer posilnenia aktuálneho 

diskurzu o umení a reflektovania najnovších tendencií v západnej estetike a umení. 

3. V súvislosti s problematikou informačných listov, prof. Michalovič konštatoval, že tieto 

boli vypracované podľa pokynov, ktoré katedra obdržala. Upozornil na potrebu aktualizácie 

niektorých odborných titulov, resp. v literatúre k jednotlivým kurzom treba zohľadňovať 

najnovšie poznatky k téme – v súlade s vývinom myslenia a reflektovania danej problematiky. 

Tento návrh bol jednomyseľne schválený. V následnej diskusii sa upresnili zásady 

vypracovania informačných listov v anglickom jazyku a zdôraznila sa potreba zjednotenia 

terminológie. 

4. Prof. Michalovič otvoril diskusiu v súvislosti s problematikou opisu študijného 

programu. Prítomní členovia rady sa zhodli, že predložený opis zodpovedá stanoveným cieľom 

a filozofii študijného programu estetika: poskytuje zásadný rámec informácií k teoretických 



a historickým problémom a ponúka široké spektrum orientácií na jednotlivé druhy umenia, 

ktoré si následne študent dokáže prispôsobiť svojim osobným afinitám a záujmom. 

5.  Rada študijného programu estetika odporúča katedre estetiky, ktorá realizuje študijné 

programy bakalárskeho a magisterského štúdia zapracovať uvedené schválené úpravy do 

dokumentácie študijného programu.  

Členovia rady sa jednohlasne uzniesli, že schvaľujú predložený návrh úpravy 

študijného programu estetika (bakalársky a magisterský stupeň) a podľa ustanovení čl. 35. 

ods. 2 Vnútorného predpisu č. 23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania na Univerzite Komenského v Bratislave poverujú predsedu Rady 

študijného programu estetika prof. PhDr. Petra Michaloviča, PhD., aby návrh úpravy predložil 

na prerokovanie Akreditačnej rade Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

6. Predseda rady, prof. Michalovič sa poďakovala prítomným za účasť na stretnutí a 

ukončila zasadnutie rady študijného programu. 

 

V Bratislave 14. 12. 2021 

 

 

 

 

Zapísal: Doc. Michal Babiak, PhD.   

................................................................... 

      prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc. 

 

 

 


