
ZÁPISNICA 

ZO ZASADNUTIA RADY ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU  

 

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii  

(bakalársky a magisterský stupeň štúdia) 

16. 2. 2022, 16.00 hod. (prostredníctvom aplikácie MS Teams) 

Prítomní: prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. (hlavná zodpovedná osoba za študijný program 

a predseda rady); prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc.; doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc.; Mgr. 

Juraj Holiš, PhD. (zástupca zamestnávateľov); Mgr. Barbora Hurtuková (zástupkyňa študentov) 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Prerokovanie štruktúry študijných plánov bakalárskeho a magisterského študijného 

programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii 

3. Prerokovanie obsahu informačných listy bakalárskeho a magisterského študijného 

programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii 

4. Prerokovanie opisu študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry 

v kombinácii (bakalársky a magisterský stupeň štúdia) 

5. Schválenie úprav študijných programov 

6. Záver zasadnutia 

 

1. Zasadnutie Rady študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v 

kombinácii otvoril jej predseda prof. Miloslav Vojtech, 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 všetkých členov rady a oboznámil 

ich s programom zasadnutia, ktorý členovia rady schválili. 

2. Prof. Vojtech požiadal všetkých členov Rady študijného programu učiteľstvo 

slovenského jazyka a literatúry v kombinácii, aby sa vyjadrili k štruktúre študijných plánov 

bakalárskeho a magisterského stupňa, ktoré im boli vopred sprístupnené prostredníctvom 

aplikácie MS Teams. V rámci diskusie prof. Orgoňová navrhla preradiť kurz Didaktika 

slovenčiny ako cudzieho jazyka 1 z bloku povinne voliteľných predmetov do bloku výberových 

predmetov, kde je zaradený aj pokračujúci kurz Didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka 2. 

Členovia rady s návrhom zjednotiť zaradenie oboch kurzov do bloku výberových predmetov 

magisterského študijného programu schválili.  

3. Prof. Vojtech požiadal všetkých členov Rady študijného programu učiteľstvo 

slovenského jazyka a literatúry v kombinácii, aby sa vyjadrili k informačným listom 

predmetov bakalárskeho a magisterského stupňa. Prof. Orgoňová upozornila na to, že 

v niektorých informačných listoch predmetov chýba zmienka o sankciách za porušenie 

akademickej etiky. Členovia rady sa jednohlasne zhodli na potrebe doplniť formuláciu 

„Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej 

položke“ do všetkých informačných listov, v ktorých táto formulácia chýba. Viacerí členovia 

rady navrhli v niektorých informačných listoch drobné štylistické úpravy a doplnenia, ktoré 

boli bezprostredne do informačných listov zapracované. 

4. Prof. Vojtech požiadal všetkých členov rady študijného programu slovenský jazyk a 

kultúra, aby sa vyjadrili k opisu študijného programu. Zástupkyňa študentov v rade Mgr. 

Barbora Hurtuková navrhla spresniť v opise bakalárskeho stupňa štúdia formuláciu: „Po získaní 

vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v tomto študijnom programe sa absolvent môže 



uplatniť ako učiteľ slovenského jazyka a literatúry na všetkých typoch škôl, ako 

vedeckovýskumný pracovník, redaktor vo vydavateľstvách a redakciách“ a nahradiť ju 

presnejším znením: „Po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v tomto študijnom 

programe sa absolvent môže uplatniť ako učiteľ slovenského jazyka a literatúry na druhom 

stupni základnej školy a na všetkých typoch stredných škôl, ako vedeckovýskumný pracovník, 

redaktor vo vydavateľstvách a redakciách.“ Členovia rady sa jednohlasne zhodli na úprave 

uvedenej formulácie v opise bakalárskeho študijného programu.  

 5.  Rada študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry 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 učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kominácii (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 učiteľstvo slovenského 

jazyka a literatúry prof. PhDr. Miloslava Vojtecha, PhD., aby návrh úpravy predložil na 

prerokovanie Akreditačnej rade Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

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

študijného programu. 

 

 

V Bratislave 16. 2. 2022 

 

 

 

 

   

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

prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. 

predseda Rady študijného programu       

slovenský jazyk a kultúra 
 

 

 

 


