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Predhovor
Dlhodobý zámer Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej RKCMBF UK) na obdobie rokov
2014 – 2024 stanovuje ciele na nasledujúcich desať rokov. Vychádza z jej
poslania, analýzy súčasného stavu, predchádzajúcich dlhodobých zámerov, ako
aj z dlhodobého zámeru Univerzity Komenského v Bratislave.
Naša fakulta vďaka dlhoročnej tradícii vo vzdelávacej a vedecko-výskumnej
činnosti patrí k dôležitým súčastiam univerzity a ašpiráciou predložených
zámerov je nielen zachovať, ale aj zvýrazniť jej postavenie v časovom horizonte
stanovenom týmto dlhodobým zámerom.
Pre úspešné splnenie cieľov dlhodobého zámeru je rozhodujúce, aby si ich
osvojili členovia akademickej obce fakulty a aktívne participovali na ich
realizácii. Hlavnými úlohami fakulty sú poskytovanie najvyššieho vzdelania
a uskutočňovanie vedecko-teologického výskumu, pričom ostatné činnosti na
fakulte sú nástrojmi na podporu a dosahovanie týchto cieľov. Takto vytvorené
hodnoty sú službou pre celú spoločnosť.
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Poslanie fakulty
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
poslania vzdelávacej, vedeckej i formačnej inštitúcie.

napĺňa

program

Poslaním fakulty je vedeckou metódou bádať poznatky teologickej katolíckej
náuky, systematicky ich spracovávať a vysvetľovať, aby boli formujúcim
činiteľom tých, ktorí v oblasti teologickej vedy pôsobia, ale aj tých, ktorí
vedeckou a teologickou formáciou smerujú ku kňazstvu, alebo sa pripravujú na
špeciálne služby tak v Cirkvi, ako i v celej spoločnosti.
Fakulta v spolupráci s jednotlivými pracoviskami uskutočňuje vedeckoteologický výskum. Usiluje sa o to svojou vlastnou vedeckou metódou
s dôkladným chápaním katolíckej náuky, ktorú s najväčšou starostlivosťou
čerpá z Božieho zjavenia a systematicky ju vysvetľuje.
Fakulta, majúc ambíciu byť vysokoškolskou inštitúciou s medzinárodnou
orientáciou, sa snaží trvalo udržiavať a rozvíjať svoju identitu vzdelávacej
a vedeckej ustanovizne medzinárodnej úrovne.
Hlavná úloha fakulty je pripravovať svojich absolventov tak, aby predstavovali
nielen najvyšší stupeň osobnej a profesionálnej kvality, ale i kresťanských
postojov a princípov.
Medzi strategické ciele fakulty patrí aj rozvíjanie vedeckých poznatkov vo
všetkých oblastiach súvisiacich s katolíckou teológiou.
Fakulta sa taktiež podieľa aj na permanentnej formácii a ďalšom vzdelávaní
svojich absolventov a na celoživotnom vzdelávaní.
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Oblasť vzdelávania
Fakulta ako vzdelávacia inštitúcia orientovaná na študenta a jeho potreby:
sa bude snažiť o profiláciu a adaptáciu študijného programu katolícka
teológia, reflektujúceho aktuálnu situáciu v spoločnosti a v Cirkvi;
zameria vzdelávací proces k interdisciplinárnemu a medzináboženskému
dialógu;
pripraví a otvorí nové študijné programy:
bakalárske a magisterské štúdium v odbore katolícka teológia externou
formou, určené pre laikov
magisterský študijný program učiteľstvo predmetov náboženskej
výchovy a etickej výchovy v kombinácii s ďalším predmetom;
bude pokračovať v aktivitách celoživotného vzdelávania – Univerzita
tretieho veku na svojich pracoviskách - Teologickom inštitúte v Nitre a
Teologickom inštitúte v Badíne; zapojí svojich pedagógov do UTV
uskutočňovaného na UK v Bratislave;
sa v oblasti ďalšieho vzdelávania zameria na:
vytvorenie a realizáciu programu permanentnej formácie kňazov
v spolupráci s diecézami západnej slovenskej cirkevnej provincie;
prípravu
a otvorenie
vzdelávacieho
programu
kontinuálneho
vzdelávania pre učiteľov náboženskej výchovy v spolupráci s diecéznymi
katechetickými úradmi;
prípravu a realizáciu kurzov zameraných na vzdelávanie a formáciu
riadiacich pracovníkov v cirkevných organizáciách;
Fakulta ako vzdelávacia inštitúcia orientovaná na študenta a jeho potreby:
zvyšuje formáciu študentov tak, aby sa stali kriticky uvažujúcimi,
schopnými prevziať zodpovedné úlohy v Cirkvi a spoločnosti;
napomáha formovaniu študentov,
komunikačných schopností;

zameraného

na

zlepšovanie

sa aktívne zapája do prezentácie Cirkvi a náboženstva v mediálnom
prostredí;
bude zvyšovať snahu o zakomponovanie výsledkov zahraničných –
celosvetovo uznávaných – najnovších výsledkov v oblasti biblických vied do
prednáškovej aktivity pedagógov;
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bude usmerňovať pedagógov, aby v prednáškovej činnosti venovali viac
priestoru oboznamovaniu študentov s výsledkami vlastného výskumu;
sa zameria na prehlbovanie vedecko-pedagogickej spolupráce pedagógov
Katedry biblických vied na všetkých troch pracoviskách; v kooperácii
dekana s moderátormi teologických inštitútov vytvorí podmienky vzájomnej
výmeny pedagógov na pracoviskách počas semestra (jedna až dve
prednášky počas semestra), čím umožní študentom spoznať iné prístupy
pedagógov a pedagógom prezentovať vlastné prístupy či výsledky svojho
bádania; zároveň bude vyhodnocovať a zvažovať možnosti ďalšieho
rozšírenia alebo modifikácie takéhoto druhu spolupráce;
bude podporovať aktívnejšiu spoluprácu pedagógov Katedry biblických
vied s pedagógmi z oblasti historických vied a patrológie, ktorá sa zameria
na význam a dôležitosť interpretácie biblických textov v dejinách
kresťanstva.
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Oblasť vedy a výskumu
RKCMBF ako miesto bádania bude:
aktívnejšie predkladať a získavať nové grantové projekty VEGA v oblasti
katolíckej teológie;
predkladať a získavať nové grantové projekty KEGA v oblasti rozvoja
katechézy a náboženskej výchovy na Slovensku;
rozvíjať a podporovať fakultné časopisy ACTA a Studia Biblica Slovaca;
pokračovať a snažiť sa o úspešné zavŕšenie procesu zaradenia časopisu Studia
Biblica Slovaca do kategórie karentovaných časopisov;
ponúkať Študentskú vedeckú a odbornú činnosť (ŠVOČ) na rozvoj tvorivého
potenciálu študentov všetkých troch pracovísk;
systémovo podporovať vedeckú činnosť všetkých pedagogických a vedeckých
zamestnancov;
zlepšovať podmienky
pedagógov;

pre

vedecko–výskumnú

a

publikačnú

činnosť

pokračovať v príprave textologických, filologických a exegetických podkladov
k eventuálnym korekciám slovenského prekladu textov Starého a Nového
zákona;
pripravovať materiály k unifikácii terminológie aplikovanej v textoch celého
Svätého písma;
pokračovať v tvorbe doplňujúcich komentárov („poznámky pod čiarou“ vo
vydaní Biblie) k biblickým textom do budúcich vydaní Svätého písma;
prostredníctvom pracovníkov Katedry biblických vied pokračovať v príprave
pôvodných slovenských komentárov k biblickým knihám v spolupráci s inými
teologickými fakultami na Slovensku;
organizovať vedecké konferencie v spolupráci s domácimi a zahraničnými
vedeckými inštitúciami;
efektívnejšie zapájať členov katedry cirkevných dejín do medzinárodnej
vedeckej spolupráce s akademickými a vedeckými inštitúciami na Slovensku
i v zahraničí
rozvíjať spoluprácu s Nitrianskym diecéznym múzeom v oblasti historického
výskumu;
zriadi medziodborové vedecké pracovisko, ktoré by systematicky vytváralo
podmienky interným doktorandom, pedagogickým a vedeckým zamestnancom
na prácu na grantových projektoch.
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Oblasť zahraničných vzťahov
Fakulta bude rozvíjať svoje medzinárodné postavenie:
aktívnou vedeckou spoluprácou s univerzitami a teologickými fakultami,
resp. teologickými inštitútmi v zahraničí, pápežskými univerzitami a inými
zahraničnými vedeckými inštitúciami;
spoluprácou na významných medzinárodných vedeckých projektoch,
organizovaním a aktívnou účasťou na medzinárodných vedeckých
podujatiach;
zabezpečovaním
pracovníkov;

prednášok

zahraničných

odborníkov

a vedeckých

rozvíjaním spolupráce s Pápežským slovenským ústavom sv. Cyrila
a Metoda v Ríme, najmä v oblasti spoločných projektov.
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Oblasť informačných technológií
Fakulta bude zvyšovať
v nasledujúcich oblastiach.

efektivitu

využitia

informačných

technológií

Fakultná knižnica:
pokračovaním v elektronickej katalogizácii knižničného fondu;
systematickou zmenou katalogizácie knižničného fondu podľa príslušných
odborov;
pokračovaním v unifikácii informačného systému a vo vzájomnom prepojení
knižníc na jednotlivých pracoviskách v Bratislave, Nitre a Badíne;
budovaním prepojenia slovenských teologických knižníc s možnosťou
multidatabázového vyhľadávania;
zlepšovaním technického vybavenia a zvyšovaním informačnej gramotnosti
pracovníkov knižnice;
skvalitnením
publikáciách;

vyhľadávania

ohlasov

v zahraničných

a domácich

vytvorením systému využitia informačných technológií pre vedeckú prácu a
rýchlu výmenu informácií v oblasti vedeckého výskumu;

IIKS:
zvýšenie rýchlosti internetového pripojenia fakulty v Bratislave;
modernizácia aktívnych prvkov sieťovej infraštruktúry na jednotlivých
pracoviskách;
rozširovanie pokrytia priestorov fakulty a inštitútov wifi signálom;
migrácia webových stránok fakulty na nový web;
realizácia parciálnych informačných webstránok pre viaceré projekty fakulty
a seminárov;
využitie celouniverzitného e-learningového systému Moodle v rámci výučby
na fakulte;
rozširovanie využívania IKT v rámci pedagogického a vedecko-výskumného
procesu;
pokračovať v rozširovaní možností využívania počítačového vybavenia
fakulty pre denných aj externých študentov;
obnova hardvérového vybavenia niektorých pracovísk fakulty a jej súčastí;
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implementácia privátnych cloudových technológií pre efektívny manažment
dát;
implementácia nových celouniverzitných služieb IT pre podporu
pedagogického a vedeckého procesu, ako aj administratívneho zabezpečenia
chodu fakulty;
participácia na celouniverzitných projektoch rozvoja IIKS UK.
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Oblasť ľudských zdrojov, riadenia, organizácie a infraštruktúry
Fakulta v oblasti ľudských zdrojov, riadenia, organizácie a infraštruktúry sa
zameria na:
reštrukturalizáciu pedagogických zamestnancov tak, aby sa minimalizoval
počet vyučujúcich bez 3. stupňa vysokoškolského vzdelania; zvyšovanie
pedagogickej kvalifikácie vyučujúcich;
postupné zavádzanie krokov vedúcich k zvyšovaniu produktivity práce;
vytvorenie podmienok na stabilizáciu vyučujúcich a prevádzkových
pracovníkov;
zabezpečovanie zdrojov pre dostatočnú finančnú motiváciu kľúčových
profesií;
podporu vynikajúcich mladých vedeckých pracovníkov v ich kariérnom
raste a dlhodobej stabilizácii v akademickom prostredí;
systematickú aplikáciu princípov hodnotenia a zvyšovania kvality vo
všetkých oblastiach života fakulty – vzdelávanie, vedecká činnosť a riadenie;
aktívne vyhľadávanie kvalifikovaných
kľúčových administratívnych pozícií.

zamestnancov

pre

obsadenie

Fakulta bude naďalej vykonávať aktivity za účelom zviditeľnenia sa a rozvíjania
vzťahov s verejnosťou, a to najmä:
zabezpečovaním prezentácie výsledkov pedagogických a výskumných
pracovníkov pre širšiu verejnosť;
motivovaním pedagogických a výskumných pracovníkov fakulty k snahe
o väčší prienik do printových i elektronických médií;
pravidelným organizovaním Dní otvorených dverí, liturgických slávností,
mládežníckych letných táborov;
komunikáciou prostredníctvom sociálnych sietí, fakultných a seminárskych
webových stránok;
propagáciou štúdia v masovokomunikačných prostriedkoch.
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Záver
Dlhodobý zámer Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK
bol vytvorený s cieľom stimulovať zamestnancov na rozvíjanie doterajších
pozitívnych výsledkov a na dosiahnutie potrebných zmien vedúcich
k skvalitneniu úloh, vyplývajúcich z poslania fakulty.
Fakulta ako vzdelávacia inštitúcia mieni aktívne vstupovať do verejného diania
a prispievať k rozvoju občianskej spoločnosti formovaním spoločenstva učiteľov
a študentov, ktoré je nielen odborne, ale aj osobnostne a mravne na vysokej
úrovni.

11

