
ZÁPISNICA 

ZO ZASADNUTIA RADY ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU  

 

Slovenský jazyk a literatúra (bakalársky a magisterský stupeň štúdia) 

16. 12. 2021, 13.00 hod. (prostredníctvom aplikácie MS Teams) 

Prítomní: prof. PhDr. O. Orgoňová, CSc. (hlavná zodpovedná osoba za študijný program 

a predsedníčka rady); prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.; doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc.; 

doc. Mgr. A. Bohunická, PhD.; Mgr. Martin Dzúr, PhD. (zástupca zamestnávateľov); Mgr. M. 

Zoller (zástupca študentov) 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Prerokovanie štruktúry študijných plánov bakalárskeho a magisterského študijného 

programu slovenský jazyk a literatúra 

3. Prerokovanie obsahu informačných listy bakalárskeho a magisterského študijného 

programu slovenský jazyk a literatúra 

4. Prerokovanie opisu študijného programu slovenský jazyk a literatúry (bakalársky 

a magisterský stupeň štúdia) 

5. Schválenie úprav študijných programov 

6. Záver zasadnutia 

 

1. Zasadnutie Rady študijného programu slovenský jazyk a literatúra otvorila jej 

predsedníčka prof. Oľga Orgoňová, 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. Prof. Orgoňová požiadala všetkých členov rady študijného programu slovenský jazyk a 

literatúra, aby sa vyjadrili k štruktúre študijných plánov bakalárskeho a magisterského stupňa, 

ktoré im boli vopred sprístupnené prostredníctvom aplikácie MS Teams. V rámci diskusie dr. 

Martin Dzúr upozornil na disproporciu v počte kreditov v bloku povinne voliteľných predmetov 

v bakalárskom študijnom programe. Väčšina povinne voliteľných predmetov má dotáciu 3 

kredity, v študijnom pláne sú však zaradené aj dva predmety s dotáciou 5 kreditov (Česká 

literatura 1, Česká literatura 2) a predmet s dotáciou 2 kredity (Gramatické cvičenia zo 

slovenského jazyka). Navrhol zjednotenie kreditovej dotácie za všetky povinne voliteľné 

predmety na 3 kredity. Členovia Rady ŠP sa jednohlasne zhodli na tom, že je užitočné zjednotiť 

kreditovú dotáciu PV predmetov na 3 kredity. Táto úprava bola následne vykonaná v študijnom 

pláne a informačných listoch predmetov. Dr. M. Dzúr sa v rámci diskusie informoval o 

možnosti využitia prerekvizít pri vzájomne nadväzujúcich predmetoch, ktoré si vyžadujú 

vedomosti z predchádzajúcich kurzov. V diskusii sa zrekapitulovali dôvody zrušenia tohto 

nástroja, ktorý sa využíval v minulosti (najmä predĺženie štandardnej dĺžky štúdia kvôli 

opakovaniu predmetu, čo vedie aj k poplatkom za štúdium). Na základe diskusie sa členovia 

rady jednohlasne zhodli na tom, že prerekvizity sa nebudú vyžadovať pri žiadnych kurzoch. 

Prof. Orgoňová upozornila na potrebu vymeniť doktoranda Mgr. Viktora Suchého (ktorý je 

v poslednom ročníku doktorandského štúdia) pri výberovom predmete Tvorivé písanie 

v študijných plánoch, informačných listoch predmetov a v opisoch študijných programov na 

akademický rok 2022/2023. Rada sa jednohlasne zhodla na personálnej zmene pri predmete 

a zmena bola zapracovaná do dokumentácie študijného programu. Doc. Zuzana Kákošová 



upozornila na nezrovnalosť údajov o vyučujúcich pri povinne voliteľných predmetoch  na 

magisterskom  stupni Textový seminár z literatúry 9. – 18. storočia (ako vyučujúci sú uvedení 

dr. Koliová, Doc. Kákošová, dr. Fülöpová a prof. Vojtech)  a Textový seminár zo slovenskej 

literatúry 19. storočia (ako vyučujúca je uvedená iba dr. Koliová). Členovia rady sa jednohlasne 

zhodli na oprave personálneho zabezpečenia (v predmete Textový seminár z literatúry 9. – 18. 

storočia  ako vyučujúce ponechať len dr. Koliovú a doc. Kákošovú a v predmete Textový 

seminár zo slovenskej literatúry 19. storočia  ako vyučujúcich uviesť prof. Vojtecha, dr. 

Fülöpovú a dr. Koliovú). 

3. Prof. Orgoňová požiadala všetkých členov Rady študijného programu Slovenský jazyk 

a literatúra, aby sa vyjadrili k informačným listom predmetov bakalárskeho a magisterského 

stupňa. Sama upozornila na to, že je nesúlad vo formulovaní výsledkov vzdelávania vo 

viacerých informačných listoch s pokynmi prodekanky pre štúdium, teda že výsledky 

vzdelávania nemajú byť formulované ako popis toho, čo sa stane počas absolvovania predmetu, 

ale toho, čo nastane PO jeho absolvovaní. Tiež upozornila na to, že vo viacerých informačných 

listoch za slovenskú literatúru chýba zmienka o sankciách v prípade porušenia etických zásad, 

na čo sa odvoláva príslušná časť opisu ŠP. Členovia rady sa zhodli na tom, že tento spôsob 

formulácie nie je zásadný pre akreditáciu a výsledky vzdelávania sa v informačných listoch 

nebudú preformulovávať, zostanú v súčasnej podobe. Príslušná katedra zabezpečí doplnenie 

zmienky o sankciách za porušenie etických zásad do informačných listov kurzov vo svojej 

gescii. Viacerí členovia rady upozornili na doposiaľ nevyplnené informačné listy k predmetu 

Slovenčina ako cudzí jazyk C1 (pokračujúci). Prof. Vojtech upozorní príslušnú vyučujúcu na 

potrebu dôsledne vyplniť informačné listy predmetov. Vyučujúca bola kontaktovaná hneď po 

ukončení zasadnutia rady a prisľúbila nápravu. Prof. Orgoňová navrhla v informačnom liste 

k  predmetu štátnej skúšky Obhajoba bakalárskej práce zrušiť formuláciu o vypočítaní 

výsledného hodnotenia štátnicového predmetu z aritmetického priemeru z posudkov vedúceho 

záverečnej práce a oponenta, z hodnotenia skúšobnej komisie a z odpovedí na dve komisiou 

zvolené otázky. Všetci členovia rady ŠP sa zhodli na potrebe preformulovania tejto klauzuly 

tak, aby neobsahovala výpočet z aritmetického priemeru. Navrhovaná formulácia: „Vo 

výslednom hodnotení sa zohľadnia hodnotenia zo školiteľského a oponentského posudku, 

hodnotenie obhajoby záverečnej práce komisiou a hodnotenie odpovedí na dve komisiou 

zvolené otázky“.  

4. Prof. Orgoňová požiadala všetkých členov Rady študijného programu Slovenský jazyk 

a literatúra, aby sa vyjadrili k opisu študijného programu. Prof. Vojtech poznamenal, že je 

potrebné doplniť vyučujúcich cudzích neslovanských aj slovanských jazykov v bode 7 opisu.  

Prof. Orgoňová vyjadrila pochybnosť, či je v poriadku nepomer profilových predmetov za časť 

slovenský jazyk a za časť slovenská literatúra v bode 4. c). Profesor Vojtech navrhol doplniť 

profilové predmety za časť slovenský jazyk. Všetci členovia rady ŠP sa zhodli na tom, že sa 

doplnia profilové predmety za časť slovenský jazyk. 

5.  Rada študijného programu slovenský jazyk a literatúra odporúča katedrám realizujúcim 

študijné programy bakalárskeho a magisterského štúdia (Katedre slovenského jazyka a Katedre 

slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK) zapracovať všetky schválené úpravy do 

dokumentácie študijného programu.  

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

študijného programu slovenský jazyk a literatúra (bakalársky a 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 slovenský jazyk a literatúra prof. PhDr. 

Oľgu Orgoňovú, CSc., aby návrh úpravy predložila na prerokovanie Akreditačnej rade 

Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 



6. Prof. Orgoňová sa poďakovala prítomným za účasť na stretnutí a ukončila zasadnutie 

rady študijného programu. 

 

V Bratislave 16. 12. 2021 

 

 

 

 

Zapísala: Doc. Alena Bohunická, PhD.   

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

prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc. 

predsedníčka Rady študijného programu 

slovenský jazyk a literatúra 
 

 

 

 


