
ZÁPISNICA 
ZO ZASADNUTIA RADY ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU  

 
politológia (bakalársky a magisterský stupeň štúdia) 

19/1/2022, 13:00, zasadnutie sa uskutočnilo online formou  
v prostredí MS Teams 

 
 
 
 
Prítomní: prof. Jozef Bátora, PhD. (hlavná zodpovedná osoba za študijný program 
a predseda rady); prof. Darina Malová, PhD.; doc. Matúš Mišík, PhD., doc. Daniel Klimovský, 
PhD., doc. Erik Láštic, PhD., Mgr. Matej Uhlík (zástupca zamestnávateľov); Bc. Michaela 
Rošková (zástupkyňa študentov) 
 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Informácia o novom procese akreditácie na UK a jeho požiadavkách 
3. Prerokovanie štruktúry študijných plánov, obsahu informačných listov a opisu 
bakalárskeho študijného programu politológia 
4. Prerokovanie štruktúry študijných plánov, obsahu informačných listov a opisu 
magisterského študijného programu politológia  
5. Schválenie predloženej verzie predložených dokumentov v znení úprav 
6. Záver zasadnutia 
 
 
 
1. Zasadnutie Rady študijného programu politológia otvoril jej predseda prof. Jozef Bátora, 
ktorý ho zvolal na základe 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. 
Privítal a predstavil všetkých členov a členky rady a oboznámil ich s programom zasadnutia. 
Doc. Láštic požiadal o nahrávanie záznamu zo zasadnutia za účelom spracovania zápisnice. 
Tento návrh bol schválený a doc. Láštic bol súčasne poverený prípravou zápisnice, ktorá 
bude po schválení členmi Rady predložená ako súčasť akreditačnej dokumentácie.  
 
2. Z poverenie predsedu Rady informoval Doc. Láštic, vedúci Katedry politológie FiF UK, 
o doterajšom procese prípravy akreditačných materiálov v roku 2021. Podrobnejší 
informačný materiál, v ktorom bol proces detailne vysvetlený bol súčasťou materiálu, ktorý 
dostali členovia Rady k dispozícii pred zasadnutím Rady, vrátane jednotlivých dokumentov 
k Bc. a Mgr. študijnému programu. Niektoré z pripomienok a otázok k materiálu vzniesli 
členovia Rady pred jej zasadnutím v rámci emailovej komunikácie, niektoré zazneli počas 
zasadnutia.  
 
3. Členovia Rady vzali na vedomie predloženú štruktúru študijných plánov, obsahu 
informačných listov a opisu bakalárskeho študijného programu politológia. Doc. Láštic 



vysvetlil dôvody pre niektoré zmeny v štruktúre Bc. programu. Prvou zmenou je zníženie 
počtu povinných kurzov Angličtina pre politológov (zo štyroch na tri). Táto zmena vyplynula 
z novej štruktúry Bc. programu, ktorá implementuje návrh v rámci Bc. štúdia vytvoriť 
stabilný priestor pre zahraničnú mobilitu študentov v 2. roku štúdia, letnom semestri. 
V rámci novej štruktúry bude povinný kurz ponúkaný iba v troch semestroch, avšak za 
zvýšenej hodinovej a kreditovej dotácie. Do štruktúry študijného plánu tiež pribudne druhý 
cudzí jazyk v podobe voliteľného predmetu. Zachovaný tiež zostáva rozsah kurzov 
Výskumná stáž, ktoré umožňujú študentom získavanie praxe v rámci odboru na pracovnom 
trhu.  
 
Po upozornení členov Rady bude potrebné ešte v rámci definitívnej podoby študijného 
plánu identifikovať profilové predmety. Tieto majú byť zabezpečované podľa inštrukcií 
jednotlivými garantami. Prof. Bátora sa zaujímal o ponuku, resp. absenciu ponuky 
niektorých teritoriálnych kurzov. V tomto momente je táto ponuka ovplyvnená 
personálnymi a kapacitnými možnosťami. V niektorých prípadoch sú tak niektoré z týchto 
kurzov ponúkané ako výberové a počas obmedzeného času. To vedie k tomu, že sú 
sprístupnené študentom Bc. aj Mgr. štúdia. Doc. Láštic prisľúbil, že do budúcnosti budeme 
ponuku týchto kurzov vyvažovať, pričom sa pokúsime ju rozšíriť aj o nové kurzy, ktoré 
v ponuke doteraz neboli. Rada upozornila, že je potrebné v rámci opisu študijného 
programu dopracovať časť 2 a 3. Chýbajúce časti opisu budú poskytnuté na vyjadrenie 
členom Rady v priebehu januára 2022.    
 
4. Členovia Rady vzali na vedomie predloženú štruktúru študijných plánov, obsahu 
informačných listov a opisu magisterského študijného programu politológia. Doc. Láštic 
poukázal aj na predchádzajúcu diskusiu o časti 3. opisu študijného programu, v rámci ktorej 
je možné identifikovať významných absolventov programu. Nakoľko nebolo zrejmé, či je 
táto časť dokumentácie po jej schválení verejnej prístupná, Rada sa dohodla, že túto otázku 
uzavrie prostredníctvom elektronickej komunikácie po konzultácii s prodekanom Prof. 
Vojtechom. Na jej základe sa Rada rozhodla, že sekcia opisu v bode 3.2. (významní 
absolventi) bude obsahovať iba všeobecný odkaz na verejne dostupný zoznam absolventov 
študijných programov politológie.  
 
Niektorí členovia Rady navrhli, aby do zoznamu indikovaných povolaní boli pridané 
pracovné pozície v rámci územnej samosprávy a medzinárodných organizácií. V rámci 
diskusie o uplatnení absolventov študijného programu sa otvorila aj otázka dostupnosti 
relevantných dát. V rámci pripraveného opisu študijného programu budú niektoré dáta 
doplnené na základe oficiálne dostupných zdrojov.  
 
V rámci tejto časti členovia Rady otvorili diskusiu o možnostiach systematickejšieho 
využitia kontaktov na absolventov študijného programu. Doc. Láštic informoval o vzniku 
Kariérneho centra KPOL, ktoré začalo pôsobiť v novembri 2021 s cieľom a) pomôcť 
študentom Mgr. štúdia so vstupom na pracovný trh, b) vytvoriť sieť absolventov 
pôsobiacich v jednotlivých oblastiach trhu práce, ktorí budú poskytovať mentoring 
študentom Mgr. štúdia; c) zdieľanie pracovných a kariérnych príležitostí. Dlhodobou 
ambíciou bude niektoré aktivity Kariérneho centra začleniť do študijných plánov.  
 



5. Na záver zasadnutia sa členovia rady jednohlasne uzniesli, že schvaľujú predložený návrh 
úpravy študijného programu politológia (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 politológia prof. Jozefa Bátoru, PhD. aby návrh úpravy 
po zapracovaní pripomienok, ktoré vyplynuli z rokovania Rady predložil na prerokovanie 
Akreditačnej rade Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.  
 
 
V Bratislave 19/1/2022 
 
 
 
 
Zapísal: Doc. Erik Láštic, PhD.   

................................................................ 
prof. Jozef Bátora, PhD.  
predseda Rady študijného programu 
politológia 

 
 


