
ZÁPISNICA 

ZO ZASADNUTIA RADY ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU 

Učiteľstvo estetickej výchovy v kombinácii 
 

14. 12. 2021, 10.30 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), Mgr. Jana Trúsiková, PhD. (zástupca zamestnávateľov); Kamila Klamová 

(zástupkyňa študentov). 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Prerokovanie štruktúry študijného programu Učiteľstvo estetickej výchovy v kombinácii 

(magisterský stupeň). 

3. Prerokovanie obsahu informačných listy magisterského študijného programu estetika 

4. Prerokovanie opisu študijného programu Učiteľstvo estetickej výchovy v kombinácii 

(magisterský stupeň štúdia) 

5. Schválenie úprav študijného programu 

6. Záver zasadnutia 

 

1. Zasadnutie Rady študijného programu Učiteľstvo estetickej výchovy v kombinácii 

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 magisterského stupňa príslušného študijného programu. 

Študijný plán na jednej strane zohľadňuje potrebné penzum ponuky vo vzťahu k aprobácii 

s estetikou, (historická a teoretická problematika), na strane druhej poskytuje študentom 

primerané teoretické zázemie pre ich perspektívne uplatnenie v praxi. Upozornil aj na potrebu 

užšieho prepojenia potrieb stredoškolského štúdia s výchovou absolventov na našej katedre 

(napr. v minulosti bol predmet estetická výchova, dnes ho nahradil predmet Umenie a kultúra). 

To znamená, že vieme reagovať na dopyt s konkrétnym profilom nášho absolventa učiteľstva 

estetickej výchovy, ale musíme o ňom vedieť. 

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 danej problematiky, ale aj s ohľadom na 

aktuálne požiadavky praxe (potenciálni zamestnávatelia) o ktorých sa zmieňuje v bode 2. Tento 

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

informačných listov v anglickom jazyku. 

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 Učiteľstvo estetickej výchovy v kombinácii. Doc. Hamar 

v širšom kontexte upozornil na potrebu jednoznačnej artikulácie požiadaviek našej fakulty 

ohľadom učiteľského štúdia v aprobácii s estetikou (striedali sa obdobia kedy to fakulta 

vyžadovala, neskôr to bolo príťažou a pod., niekedy bol veľký záujem zo strany študentov, 



neskôr takmer žiadny a pod.). Výsledkom týchto nejasností je aj fakt, že predpokladaný počet 

študentov v akreditovanom akademickom roku bude celkom 3. 

5.  Rada študijného programu Učiteľstvo estetickej výchovy v kombinácii odporúča 

katedre estetiky, ktorá realizuje študijný program magisterského štúdia schváliť. 

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. 

 

 

 


