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ZÁPISNICA 

ZO ZASADNUTIA RADY ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU  

 

Religionistika (bakalársky stupeň štúdia) 

Religionistika (magisterský stupeň štúdia) 

28.2.2022, 9.00 hod. (prostredníctvom aplikácie MS Teams) 

Prítomní: prof. Mgr. Milan Kováč, PhD. (hlavná zodpovedná osoba a predseda rady), doc. 

Mgr. Attila Kovács,  PhD., doc. Mgr. Dušan Deák, PhD., doc. PhDr. Radoslav Hlúšek, PhD., 

Mgr. Ivica Štelmachovič Bumová, PhD., Mgr. Lenka Horáková, PhD. (zástupca 

zamestnávateľov), Bc. Vanesa Bohunská (zástupkyňa študentov), Mgr. Jakub Špoták, PhD. 

(zapisovateľ) 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Prerokovanie novej štruktúry študijných plánov bakalárskeho a magisterského programu 

religionistika  

3. Prerokovanie modifikácie kurzov 

4. Prerokovanie opisu študijného programu religionistika (bakalársky a magisterský stupeň 

štúdia) 

5. Schválenie úprav študijných programov 

6. Záver zasadnutia 

 

1. Zasadnutie Rady študijného programu Religionistika (bakalársky stupeň štúdia) otvoril jej 

predseda prof. Milan Kováč, ktorý ho zvolal 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. Privítal všetkých členov a členky rady a oboznámil ich s programom 

zasadnutia, ktorý členovia rady schválili. 

 

2. Prof. Kováč požiadal všetkých členov rady študijného programu religionistika (oba stupne), 

aby sa vyjadrili k štruktúre študijných plánov bakalárskeho a magisterského stupňa. Členovia 

Rady ŠP sa zhodli na tom, že je potrebné zmeniť štruktúru študijného plánu pre bakalársky aj 

magisterský stupeň. Zhodli sa, že je potrebné zosystematizovať ponuku špecializovaných 

kurzov a integrovať  zamerané na prax a kurzy vyvolané personálnymi zmenami. Rada ŠP sa 

zhodla na postupnom navyšovaní ponuky povinných predmetov v priebehu troch rokov. 

Navrhnutá nová štruktúra študijného plánu má priamo odzrkadľovať profil absolventa a jeho 

uplatnenie v praxi. Dr. Horáková, ako zástupca zamestnávateľa, sa zmienila o potrebe 

zabezpečenia kurzov, ktoré by kládli dôraz na interdisciplinaritu. 

 

3. Doc. Deák, otvoril tému modifikácie rozsahu kurzov a ich kreditového ohodnotenia 

vzhľadom na reálnu prácu študenta. Rada ŠP sa zhodla na upravení rozsahu niektorých 

profilových kurzov a vzhľadom na ich náročnosť sa prispôsobila aj výška kreditov, ktorá by 

mala odzrkadľovať priemerné zaťaženie 25-30 hodín za 1 kredit.  

 

4. Prof. Kováč požiadal všetkých členov Rady študijného programu religionistika, aby sa 

vyjadrili k opisu študijného programu. 
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5.  Rada študijného programu religionistika rozhodla zapracovať všetky schválené úpravy do 

dokumentácie študijného programu.  

Prebehla diskusia k profilovým predmetom a spôsobe ich výberu. Prevládla zhoda na 

výbere takých profilových predmetov, ktoré majú dopad na absolventa a jeho následnú 

uplatniteľnosť. 

 

Na záver sa členovia rady jednomyseľne uzniesli, že schvaľujú predložený návrh úpravy 

bakalárskeho študijného programu religionistika a magisterského študijného 

programu religionistika a podľa ustanovení čl. 35. ods. 2 Vnútorného predpisu č. 21/2021 

Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Univerzite 

Komenského v Bratislave poverujú predsedu Rady študijného programu prof. Mgr. Milana 

Kováča, PhD., aby návrh úpravy predložil na prerokovanie Akreditačnej rade Filozofickej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

6. Prof. Kováč sa poďakoval prítomným za účasť na stretnutí a ukončil zasadnutie rady 

študijného programu. 

 

V Bratislave, 28.2.2022 

 

 

Zapísal: Mgr. Jakub Špoták, PhD.   

 

 

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

prof. Mgr. Milan Kováč, PhD. 

predseda Rady študijného programu 

religionistika 
 

Súhlas s uvedeným znením zápisnice vyjadrujú aj ostatní členovia Rady svojim popisom 

alebo elektronickým hlasovaním per rollam. 

 

Doc. Mgr. Attila Kovács, PhD............................................................. ..................................... 

Doc. Mgr. Dušan Deák, PhD. ................................................................................................... 

Doc. PhDr. Radoslav Hlúšek, PhD............................................................................................ 

Mgr. Ivica Štelmachovič Bumová, PhD. .................................................................................. 

Mgr. Lenka Horáková, PhD. (zástupca zamestnávateľov)........................................................ 

Bc. Vanesa Bohunská (zástupkyňa študentov).......................................................................... 

 

Schválené per rollam 28.2. 2022 


