
ZÁPISNICA 

ZO ZASADNUTIA RADY ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU  

 

História  (bakalársky a magisterský stupeň štúdia) 

1. 2. 2022, 20.00 hod. (prostredníctvom aplikácie MS Teams) 

Prítomní: prof. PhDr. Roman Holec, DrSc. (hlavná zodpovedná osoba za študijný program 

a predseda rady); doc. Mgr.  Martin Vašš, PhD., prof.Martin Homza, Dr., prof. Eduard 

Nižňanský, CSc.; Mgr. Martin Posch, PhD. (zástupca zamestnávateľov); Bc. Dorota Tóthová 

(zástupca študentov), Mgr. Peter Benka, PhD.; Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD.  

ospravedlnení: Prof. PhDr. Miroslav Daniš, CSc. – poslal písomné stanovisko k opisu, 

študijnému plánu a k informačným listom št. programu história  

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Prerokovanie opisu študijného programu história (bakalársky a magisterský stupeň štúdia) 

3. Prerokovanie štruktúry študijných plánov bakalárskeho a magisterského študijného 

programu história  

4. Prerokovanie obsahu informačných listy bakalárskeho a magisterského študijného 

programu história  

5. Schválenie úprav študijných programov 

6. Záver zasadnutia 

 

 

1. Zasadnutie Rady študijného programu história  otvoril jej predseda prof. R. Holec,   ktorý 

ho 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. Privítal 

prítomných členov a členky rady, ospravedlnil neprítomnosť prof. Daniša, pričom uviedol, že 

jeho písomné stanovisko k predkladaným materiálom bolo pre ostatných členov rady 

k dispozícii v rámci materiálov uložených v tíme  MSTeams zriadeného pre tieto účely.   

Oboznámil ich s programom zasadnutia, ktorý členovia rady schválili. 

 

2. Prof. Holec najskôr uviedol pripomienky prof. Daniša k opisu študijného programu. 

Ten navrhol zvýšiť kapacitu študijného programu o jednu tretinu. Ale vzhľadom k tomu,  že 

plánované počty prijímaných študentov na akademický rok sú podľa zákona o vysokých 

školách schválené Akademickým senátom FiF UK, na už schválenom počte študentov sa nič 

meniť nebude. Prof. Holec potom vyzval jednotlivých členov rady, aby  predniesli svoje 

pripomienky a prípadné návrhy na úpravu opisov bakalárskeho a magisterského stupňa. Sám sa 

pozastavil pri zozname úspešných  absolventov študijného programu. Spolu s ostatnými členmi 

rady sa zhodli, že pri výbere úspešných absolventov treba  zdôrazniť  dlhú kontinuitu a bohatú 

tradíciu štúdia histórie na Filozofickej fakulte UK a zároveň poukázať na pestrosť možností 

uplatnenia sa našich absolventov tak na Slovensku ako aj v zahraničí. Navrhol, aby sa medzi 

indikované povolania absolventov zaradilo aj uplatnenie  v diplomatických službách. S týmto 

návrhom členovia RŠP súhlasili.  Z ostatných členov rady sa k opisu ešte vyjadril doc. Vašš, 

ktorý poskytol dr. Benkovi a dr. Hrnčiarovej, ktorí pripravovali textovú podobu opisu, zoznam 



drobných chýb a preklepov, ktoré bolo potrebné opraviť. Aj prof. Holec poskytol 

obommenovaným podobný zoznam drobných chýb, ktoré sa týkali predložených materiálov,  

aby mohli byť  zapracované do textu opisu študijného programu.   

 

3. Prof. Holec požiadal členov rady, aby sa vyjadrili k štruktúre študijných plánov 

bakalárskeho a magisterského stupňa, ktoré im boli vopred sprístupnené prostredníctvom 

aplikácie MS Teams. V rámci diskusie prof. Nižňanský vyjadril nespokojnosť s kreditovou 

dotáciou predmetov zabezpečovaných profesormi a uvítal by, keby sa pri tvorbe štruktúry 

študijného plánu zobrali do úvahy skúsenosti a erudovanosť  členov profesorského zboru 

podobne, ako je tomu napr. na zahraničných univerzitách. S týmto návrhom súhlasili aj prof. 

Holec a prof. Homza,ale po krátkej diskusii nakoniec členovia rady dospeli k záveru, že 

vytvorená štruktúra študijného programu zostane v predloženej podobe a že o možných  

zmenách v študijnom pláne, ktoré by napr. aj kreditovou dotáciou odlíšili predmety 

zabezpečované  profesormi, treba viesť širšiu diskusiu na pôde fakulty. Doc. Vašš sa vyjadril 

pozitívne o predloženej štruktúre magisterského štúdia, ktorá sa osvedčila zo svojím 

diferencovaným prístupom modulového delenia podľa zamerania diplomovej práce   na staršie 

a novšie  dejiny. K štruktúre študijného plánu sa vyjadrila aj zástupkyňa študentov D. Tóthová. 

Pripomenula, aby sa pri zostavovaní konkrétneho rozvrhu z pomerne bohatej ponuky povinne 

voliteľných predmetov  na mgr. stupni nezabúdalo na proporčné zastúpenie predmetov zo 

slovenských a všeobecných dejín. Aby mali študenti dostatočne pokryté obdobia 

a oblastivýskumu  podľa  zamerania svojej záverečnej práce. D. Hrnčiarová ako študijná 

poradkyňa KVD navrhla, aby sa v prípade, že majú študenti záujem o otvorenie konkrétneho 

kurzu, obrátili na vyučujúcich, ktorí vďaka prejavenému záujmu študentov môžu flexibilnejšie 

reagovať na ich preferencii.    

V štruktúre študijného programu na bakalárskom stupni došlo k návratu k pôvodne 

akreditovanému študijného plánu, kde jadro tvoria propedeutické predmety, cyklus 

chronologicky radených prednášok,  ktoré pokrývajú slovenské i európske (svetové) dejiny 

a jazykovú prípravu (latinský jazyk). K povinným predmetom bol pridaný nový predmet 

s názvom Metódy a techniky práce historika, ktorý bol zaradený do zimného semestra 3. 

ročníka, aby umožnil študentom pri príprave svojej záverečnej práce využiť nové technológie 

a informačné zdroje.  Prof. Homza vyzdvihol skúsenosti a poznatky vyučujúcej Mgr. Stanislavy 

Kuzmovej, MA, PhD., ktorá kurz bude viesť. Členovia rady odsúhlasili aj vybrané profilové 

predmety  na oboch stupňoch štúdia.  

 

4. Prof. Holec požiadal všetkých členov Rady študijného programu, aby sa vyjadrili 

k informačným listompredmetov bakalárskeho a magisterského stupňa. Pripomienky, ktoré 

spísal prof. Holec, sa týkali aj konkrétnych informačných listov. Prof. Homza sa vyjadril 

príprave anglického prekladu informačných listov a kládol dôraz najmä na  dôslednú kontrolu 

predovšetkým odbornej terminológie. Žiadne ďalšie pripomienky k informačným listom  oboch 

stupňov neodzneli.    

  

5.  Rada študijného programu odporúča katedrám realizujúcim študijné programy 

bakalárskeho a magisterského štúdia (Katedre slovenskýchdejín a Katedre všeobecných dejín  

FiF UK) zapracovať všetky schválené úpravy do dokumentácie študijného programu.  

 

Na záver sa prítomní členovia rady jednohlasne uzniesli, že schvaľujú predložený návrh 

úpravy študijného programu história (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   história   prof.   PhDr.   Romana   Holeca,  DrSc.,  aby   návrh   



upravy predlozil na prerokovanie Akreditacnej rade Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenskeho v Bratislave. 

6. Prof Holec sa pod'akoval pritomnym za licasf na stretnuti a ukoncil zasadnutie rady 
studijneho programu. 

V Bratislave 1.2. 2022 

Zapisala: Mgr. Daniela Hrnciarova, PhD. 

prof PhDr. Roman Holec, DrSc. 
predseda Rady studijneho programu historia 


