
ZÁPISNICA 
ZO ZASADNUTIA RADY ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU  

 
Grécky jazyk a kultúra (magisterský stupeň štúdia) 

1.2. 2022, 14.00 hod. (prostredníctvom aplikácie MS Teams) 
 

Prítomní členovia RŠP: doc. Mgr. J. Grusková, PhD. (hlavná zodpovedná osoba za študijný 
program a predsedníčka rady); doc. Mgr. M. Andoková, MA, PhD.; Mgr. B. Machajdíková, 
PhD.; doc. Mgr. Ľ. Eliášová Buzássyová, PhD.; PhDr. T. Hamar, PhD. (zástupca 
zamestnávateľov); S. Jakičová (zástupca študentov) 
 
Ďalší prítomní, vyučujúci programu: Mgr. I. Lábaj, PhD.; Mgr. R. Mokošová 
 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Prerokovanie štruktúry študijného plánu magisterského študijného programu grécky jazyk 
a kultúra 
3. Prerokovanie obsahu informačných listov bakalárskeho študijného programu grécky jazyk 
a kultúra  
4. Prerokovanie opisu študijného programu  
5. Schválenie úprav študijného programu  
6. Záver zasadnutia 
 

1. Zasadnutie Rady študijného programu grécky jazyk a kultúra otvorila jej predsedníčka 
doc. J. Grusková, ktorá ho zvolala z poverenia dekana Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave podľa ustanovení čl. 25. ods. 1 Vnútorného predpisu č. 21/2021 
Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Univerzite 
Komenského v Bratislave. Privítala všetkých členov a členky rady a oboznámila ich 
s programom zasadnutia, ktorý členovia rady schválili. 

2. Doc. Grusková požiadala všetkých členov rady študijného programu grécky jazyk 
a kultúra magisterského stupňa, aby sa vyjadrili k štruktúre študijného plánu, ktorý im bol 
vopred sprístupnený. V krátkosti predstavila študijný plán, vyzdvihla profilové predmety 
programu a upozornila na to, že povinne voliteľné predmety sú rozdelené do dvoch blokov, 
pričom študenti si musia vybrať predmety z každého z nich. Vysvetlila, prečo blok B obsahuje 
latinské predmety. Doc. Eliášová Buzássyová doplnila informácie o obsahu týchto predmetov. 
Doc. Grusková ďalej poukázala na nový predmet Textová tradícia gréckej literatúry 
a predstavila jeho ciele a obsah. Ďalej odôvodnila potrebu výučby novogréckeho jazyka aj na 
magisterskom stupni štúdia, ktorú bude v budúcnosti potrebné personálne zabezpečiť 
kvalifikovaným novogrécistom. Vhodnou kandidátkou by mohla byť po úspešnom absolvovaní 
doktorandského štúdia na KKSF interná doktorandka Mgr. Renáta Mokošová, ktorá 
v posledných rokoch viedla predmety Novogrécky jazyk 1–4. Zatiaľ ich budú zabezpečovať B. 
Machajdíková a J. Grusková. 

3. Doc. Grusková požiadala všetkých členov Rady študijného programu grécky jazyk 
a kultúra magisterského stupňa, aby sa vyjadrili k informačným listom predmetov. K tomuto 
bodu nikto zo zúčastnených pripomienky nemal. 

4. Doc. Grusková požiadala všetkých členov Rady študijného programu grécky jazyk 
a kultúra magisterského stupňa, aby sa vyjadrili k opisu študijného programu. Zástupca 
zamestnávateľov z Ústavu cudzích jazykov LF UK, dr. T. Hamar, uviedol, že by bolo vhodné 
zakotviť do opisu študijného programu skutočnosť, že gréčtinári sú po absolvovaní predmetov 
latinského jazyka, rímskej literatúry a kultúry schopní učiť latinčinu na stredných školách. Po 



diskusii sa rada uzniesla na formulácii: „Po absolvovaní magisterského stupňa štúdia 
a doplnkového pedagogického štúdia bude absolvent schopný pôsobiť aj ako: učiteľ gréckeho 
jazyka, literatúry a kultúry (ako aj základov latinského jazyka a kultúry)“. Pádnym argumentom 
pre toto rozhodnutie bol aj fakt, že v rámci štúdia je predmet Lektúra latinských textov zaradený 
ako profilový. Z diskusie vyplynulo aj zaradenie predmetu Filologická analýza gréckych 
textov: filozofi medzi profilové predmety. 

5. Rada študijného programu grécky jazyk a kultúra odporúča katedre realizujúcej študijný 
program magisterského štúdia (Katedre klasickej a semitskej filológie FiF UK) zapracovať 
všetky schválené úpravy do dokumentácie študijného programu. 

Na záver sa členovia rady jednohlasne uzniesli, že schvaľujú predložený návrh úprav 
študijného programu grécky jazyk a kultúra (magisterský stupeň) a podľa ustanovení čl. 
35. ods. 2 Vnútorného predpisu č. 21/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania na Univerzite Komenského v Bratislave poverujú predsedníčku 
Rady študijného programu grécky jazyk a kultúra, doc. Mgr. J. Gruskovú, PhD., aby návrh 
úpravy predložila na prerokovanie Akreditačnej rade Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave. 

6. Doc. Grusková sa poďakovala prítomným za účasť na stretnutí a ukončila zasadnutie 
rady študijného programu. 
 

 
 

V Bratislave 1. 2. 2022 
 

          
 
Zapísala: Mgr. Renáta Mokošová 

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

 doc. Mgr. Jana Grusková, PhD. 
predsedníčka Rady študijného programu grécky jazyk a kultúra 


