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ZÁPISNICA ZO SPOLOČNÉHO ZASADNUTIA  

RADY ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU Filozofia (bakalársky a magisterský stupeň)  

a 

RADY ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU Učiteľstvo filozofie v kombinácii (bakalársky 

a magisterský stupeň)  

2. 12. 2022, 13:00 (prostredníctvom aplikácie MS TEAMS) 

 

Prítomní z RŠP Filozofia: prof. Michal Chabada (hlavná zodpovedná osoba za študijný 

program a predseda rady), prof. PhDr. Emil Višňovský; doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.; 

doc. Lukáš Bielik, PhD.; doc. Richard Sťahel, PhD. (zástupca zamestnávateľov); Mgr. Katarína 

Dženisa Rajtíková (zástupca študentov); Mgr. Róbert Maco, PhD. (pozvaný hosť, študijný 

poradca) 

Neprítomný: prof. PhDr. František Gahér, PhD. 

Prítomní z RŠP Učiteľstvo filozofie v kombinácii: prof. Michal Chabada (hlavná zodpovedná 

osoba za študijný program a predseda rady), doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.; doc. Lukáš 

Bielik, PhD.; Mgr. Katarína Dženisa Rajtíková (zástupca študentov); Mgr. Róbert Maco, PhD. 

(pozvaný hosť, študijný poradca) 

Neprítomný: Ján Machaj, PhD. (zástupca zamestnávateľov) 

Program:  

1. Otvorenia zasadnutia 

2. Informácie z obsahu školenia študentských zástupcov v systéme zabezpečovania kvality 

3. Výzvy vyplývajúce zo školenia pre študentskú zástupkyňu  

4. Určenie konkrétnych krokov riešenia nastolených výziev 

5. Diskusia 

1. Spoločné zasadnutie Rady študijného programu Filozofia a Rady študijného programu 

Učiteľstvo filozofie v kombinácii otvoril ich predseda prof. Michal Chabada, ktorý privítal 

všetkých členov a členky oboch rád a oboznámil ich s programom zasadnutia, čo členovia 

oboch rád schválili. 

2. Zástupkyňa študentov oboch rád študijných programov Mgr. Katarína Dženisa Rajtíková 

oboznámila členov a členky oboch rád s obsahom a najdôležitejšími informáciami, ktoré 

odzneli na školení UKvalita: 2. školenie študentských zástupcov v systéme zabezpečovania 

kvality.  

Školenie bolo organizované Akreditačnou radou Univerzity Komenského v Bratislave (AR 

UK), Študentskou časťou Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave (ŠČA 

UK v BA) a oddelením kvality UK v spolupráci s univerzitnými zástupcami študentov Mgr. 

Dominikom Juračkom a Mgr. Adrianou Jariabkovou. 
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3. Zástupkyňa študentov informovala o výzvach, ktorým je nutné čeliť v súvislosti zo 

zabezpečovaním kvality ŠP, ide o štyri výzvy: 

a)  Zviditeľnenie zástupcu študentov ŠP filozofia 

Študenti by mali vedieť, kto je ich študijný zástupca pre ich ŠP v systéme kvality. 

Vedomosť a aktívne zbieranie spätnej väzby od študentov budú pracovné skupiny 

z akreditačnej agentúry, ktoré začnú na univerzity chodiť, u  študentov overovať. Cieľom 

získavania spätnej väzby od študentov je udržiavanie kvality ŠP s ohľadom na potreby 

študentov. 

 

b) Vysvetlenie systému zabezpečovania kvality študentom 

Študenti by mali nielen poznať svojho študentského zástupcu v systéme zabezpečovania 

kvality, ale by mali byť oboznámení o samotnom systéme a poznať svoje možnosti v podieľaní 

sa na kvalite študijného programu. Ak chcú  niečo zlepšovať vo svojom študijnom programe, 

môžu participovať oslovením študijného zástupcu so svojimi návrhmi.  

 

c) Určenie nasledovníka, ktorý prevezme funkciu zástupcu študentov 

Nakoľko aktuálna zástupkyňa študentov Mgr. Rajtíková bude v tomto akademickom 

roku (2022/23) končiť svoje doktorandské štúdium, je potrebné nájsť ďalšieho zástupcu 

študentov, odovzdať mu agendu a zároveň ho pripraviť na akreditačný proces, ktorý čaká, teda 

stretnutie s pracovnými skupinami z akreditačnej agentúry. 

 

d) Príprava študentskej zástupkyne na stretnutie s pracovnou skupinou 

Ďalšou a zároveň poslednou výzvou je príprava aktuálnej zástupkyne alebo jej 

nasledovníka ako zástupcu študentov na stretnutie s pracovnou skupinou, s čím sa spája úloha 

zistiť čo najviac informácií potrebných k adekvátnej príprave. 

 

4. Rada študijného programu Filozofia a Rada študijného programu Učiteľstvo filozofie v 

kombinácii sa zhodli na tom, že: 

a) sa usporiada informačné stretnutie so študentami, na ktorom vystúpi zástupkyňa študentov 

s nasledovníkom, ktorý po skončení jej doktorandského štúdia prevezme funkciu zástupcu 

v akademickom roku 2023/24 a spolu oboznámia študentov s vnútorným systémom 

zabezpečovania kvality a miestom študentov v tomto systéme.  

Termín informačného stretnutia bude stanovený na začiatok marca. Predtým je potrebné 

vytvoriť plagát o informačnom stretnutí, informovať študentov o ňom prostredníctvom 

všetkých komunikačných kanálov Katedry filozofie a dejín filozofie a Katedry logiky 

a metodológie vied a to aspoň 2 týždne pred samotným stretnutím. 

b) aktuálna zástupkyňa študentov Mgr. Katarína Rajtíková osloví doktorandku KFDF Mgr. 

Sklutovú s cieľom ponúknuť jej funkciu študentskej zástupkyne na AR 2023/2024. Oficiálne 

osloví túto študentku začiatkom kalendárneho roka 2023 aj predseda oboch rád prof. Michal 

Chabada, PhD. 
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5. Doc. Bielik upozornil, že pri prezentovaní systému zabezpečenia kvality na informačnom 

stretnutí študentov by bolo vhodné uviesť aj limity, ktorými sú študenti obmedzení vo svojich 

možnostiach participácie a v návrhoch na zmeny v danom študijnom programe.  

V tejto súvislosti sa obe rady dohodli, že aktuálna zástupkyňa študentov sa stretne s predsedom 

oboch rád prof. M. Chabadom a spoločne identifikujú limity toho, čo je zo strany študentov 

možné aktívne meniť v študijných programoch. Stretnutie sa dohodne na začiatku januára 2023. 

Tieto limity sa zapracujú do obsahu informačného stretnutia so študentami.  

Pozvaný hosť, Dr. R. Maco upozornil, že na webstránke Katedry filozofie a dejín filozofie 

v časti „Členovia“  by mohla byť uvedená pri mene zástupkyne študentov Mgr. Kataríny 

Rajtíkovej jej funkcia. Hoci nie je potrebné tento údaj uvádzať na webovej stránke katedry, lebo 

je uvedený na webovej stránke študijných programov, obe rady sa dohodli, že táto informácia 

sa kvôli lepšej informovanosti doplní. Prof. M. Chabada touto úlohou poveril tajomníka 

Katedry filozofie a dejín filozofie PhDr. Ladislava Sabelu, PhD. 

 

Zapísala: Mgr. Katarína Dženisa Rajtíková  Overil: prof. Michal Chabada, PhD. 

 

V Bratislave, 9. 12. 2022 


