
ZÁPISNICA 

ZO ZASADNUTIA RADY ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU  

Chorvátsky jazyk a kultúra (v kombinácii), bakalársky a magisterský stupeň štúdia 

 

11. 04. 2022, 14.00 hod. (prostredníctvom aplikácie MS Teams) 

Prítomní členovia Rady ŠP Chorvátsky jazyk a kultúra (v kombinácii):  

prof. PhDr. Miroslav Dudok, DrSc. (hlavná zodpovedná osoba za študijný program a predseda 

rady); doc. Pavel Krejčí, Ph.D.; doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD.; Mgr. Andrej Solár (zástupca 

zamestnávateľov); Mgr. Ľudmila Červená (zástupkyňa študentov)  

Hostia: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc. (vedúca Katedry slovanských filológií FiF UK 

v Bratislave), Mgr. Svetlana Kmecová, PhD. (študijná poradkyňa Katedry slovanských filológií 

FiF UK v Bratislave, zapisovateľka) 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Prerokovanie hodnotiacich správ AR FiF UK, týkajúcich sa bakalárskeho a magisterského 

stupňa študijného programu Chorvátsky jazyk a kultúra (v kombinácii)  

3. Schválenie, resp. neschválenie navrhovaných úprav 

4. Záver zasadnutia 

 

1. Zasadnutie Rady študijného programu Chorvátsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (ďalej 

len RŠP) otvoril jej predseda prof. Miroslav Dudok, 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 členov RŠP a oboznámil ich 

s jednotlivými bodmi programu.  

 

2. Prof. Dudok požiadal členov RŠP, aby sa vyjadrili k hodnotiacim správam AR FiF UK, 

s ktorými boli vopred oboznámení. Zo zápisnice riadneho zasadnutia AR FiF UK, ktoré sa 

konalo dňa 11. 3. 2022, vyplýva, že spravodajca prof. PhDr. Anton Eliaš, PhD., odporúča:  

a) do informačných listov predmetov doplniť odporúčaný semester, v ktorom sa má výučba 

predmetov realizovať, 

b) jasne špecifikovať, že predmet s rovnakým názvom označený jednotkou je predpokladom 

zápisu predmetu označeného dvojkou (teda zvážiť v týchto prípadoch zavedenie prerekvizít).  

  

Dr. Kmecová k bodu a) spresnila, že spravodajca mal na mysli zrejme ročník, nie semester 

štúdia, a že vo väčšine prípadov tu ide o povinne voliteľné predmety, ktoré si študenti môžu 

zapísať v ktoromkoľvek ročníku, preto konkrétne ročníky neboli vo všetkých prípadoch 

v študijných plánoch uvedené. Na odporúčanie spravodajcu prof. PhDr. Anton Eliaša, PhD., 

ich však do študijných plánov doplní, ak s tým RŠP bude súhlasiť. Členovia RŠP s doplnením 

súhlasili. 

 

Medzi členmi RŠP prebehla diskusia k bodu b), teda o zavedení prerekvizít pri predmetoch 

s rovnakým názvom, označených číslami. Dr. Kmecová uviedla, že prerekvizity sú stanovené 

na bakalárskom stupni pri predmetoch Chorvátsky jazyk 1 – 5, preto by ich bolo treba 

analogicky uviesť aj na magisterskom stupni pri predmetoch Chorvátsky jazyk v praxi 1 – 3,  

s čím členovia RŠP súhlasili. Členovia RŠP sa zhodli na tom, že prerekvizity nie je potrebné 

uvádzať pri predmetoch Chorvátska literatúra 1 – 3, kde nadväznosť jednotlivých preberaných 



tém nie je taká markantná ako pri jazykových kurzoch a jednotlivé témy sa navzájom natoľko 

nepodmieňujú.  

 

3. Členovia RŠP sa jednohlasne zhodli na akceptácii úprav uvedených v bode 2. Rada 

študijného programu Chorvátsky jazyk a kultúra (v kombinácii) odporúča Katedre slovanských 

filológií FiF UK zapracovať schválené úpravy do dokumentácie študijného programu. Študijné 

plány ŠP Chorvátsky jazyk a kultúra (v kombinácii na bakalárskom i magisterskom stupni, 

upraví dr. Kmecová v zmysle bodu 2 tejto zápisnice.  

 

4. Prof. Dudok poďakoval prítomným za účasť na stretnutí a ukončil zasadnutie Rady 

študijného programu Chorvátsky jazyk a kultúra (v kombinácii). 

 

 

 

V Bratislave 11. 4. 2022 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Svetlana Kmecová, PhD.  

Overila: prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc. 

 

 

 

 

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

prof. PhDr. Miroslav Dudok, DrSc. 

predseda Rady študijného programu 

Chorvátsky jazyk a kultúra (v kombinácii) 
 

 


