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Zápisnica z činnosti a zo zasadnutia Akreditačnej rady 
Univerzity Komenského v Bratislave, Rímskokatolíckej cyrilometodskej 

bohosloveckej fakulty 
 
 

Personálne zloženie Akreditačnej rady Univerzity Komenského v Bratislave, 
Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty (ďalej len „AR RKCMBF UK“) bolo 
prerokované a schválené Vedeckou radou Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej 
fakulty na jej riadnom zasadnutí dňa 28.4.2021. Zriadenie a činnosť fakultných akreditačných 
rád upravuje vnútorný predpis Univerzity Komenského v Bratislave č. 23/2021 Vnútorný 
systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania UK. Keďže fakulta nepodávala na 
akreditáciu žiadny nový študijný program, nebolo potrebné iniciovať zasadnutie AR fakulty. 

AR RKCMBF UK bola zriadená k 25.3.2022 dekanom fakulty vymenovacími dekrétmi 
pod spoločným číslom č. SD 113/2022 v nasledovnom personálnom zložení, ktoré je totožné 
so zložením schváleným VR fakulty: 

doc. ThDr. Tomáš Gális, PhD. – diecézny biskup, zástupca zamestnávateľov, nie je členom 
akademickej obce UK 

prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. – Teologická fakulta, Trnavská Univerzita v Trnave, pre 
oblasť teológie  

prof. ThDr. Michal Vojtáš, SDB – profesor a vicerektor Pontificia Università Salesiana, 
Rím, pre oblasť pedagogických vied, zástupca zo zahraničia 

prof. PhDr. Rastislav Nemec, PhD. – Teologická fakulta, Trnavská Univerzita v Trnave, pre 
oblasť filozofie 

ThLic. Andrej Filin – denný doktorand, zástupca študentov 3. stupňa, člen akademickej 
obce UK 

Mgr. Martin Surový – denný študent, zástupca študentov magisterského stupeň, člen 
akademickej obce UK 

Členovia AR RKCMBF UK boli priebežne informovaní o príprave akreditačných 
materiálov a o činnosti Rady študijného programu RKCMBF UK (ďalej len „RŠP RKCMBF UK“). 
Po vypracovaní materiálov členmi RŠP a inými spolupracujúcimi osobami, vyjadrili všetci 
členovia RŠP RKCMBF UK súhlasné stanovisko s ich obsahom a zároveň súhlas, aby boli 
materiály predložené na prerokovanie v AR RKCMBF UK. Predseda RŠP dal následne pokyn, 
aby materiály boli predložené na rokovanie AR RKCMBF UK. Všetky procesy z činnosti 
a hlasovania RŠP RKCMBF UK sú zdokumentované v zápisnici o činnosti RŠP RKCMBF UK, ktorá 
je v listinnej podobe prístupná na fakulte a v elektronickej forme sa nachádza na príslušnom 
mieste webového sídla fakulty. 

Výsledné materiály vypracované RŠP RKCMBF UK boli umiestnené na webovom sídle 
fakulty v časti https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/ s tým, že väčšina dokumentov, 
vzhľadom na osobné údaje v nich obsiahnuté, bola umiestnená v rezervovanej časti 
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/dokumenty/. Tieto dokumenty sú prístupné každému 
pod uvedeným prepojením, ktoré však nie je uvedené v menu. 

Členovia Akreditačnej rady RKCMBF UK boli následne informovaní o tom, že všetky 
materiály sú pripravené na prerokovanie v AR RKCMBF UK. Vzhľadom na aktuálnu 
epidemiologickú situáciu spôsobenú masívnym šírením vírusu SARS-Cov 2 a taktiež vzhľadom 
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na geografickú vzdialenosť jednotlivých členov, komunikácia medzi členmi prebiehala 
elektronicky v dňoch od 31.3.2022 do 9.4.2022. Všetci členovia sa s materiálmi podrobne 
oboznámili a po ich preštudovaní sa k ich obsahu vyjadrili na hlasovacom lístku s týmto 
znením: 

 
„K predloženým materiálom o študijných programoch, zosúladených so štandardmi pre 
študijné programy, ktoré sa nachádzajú na web stránkach https://frcth.uniba.sk/nova-
akreditacia/  a https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/dokumenty/, vyjadrujem nasledovné 
stanoviská (prosím jasne vyznačiť, napr. podčiarknutím): 

Študijný program katolícka teológia spojený I. a II. stupeň (Mgr.), denná forma: 
súhlasím 
súhlasím s týmito pripomienkami...... 
nesúhlasím 

Študijný program katolícka teológia III. stupeň (PhD.), denná forma: 
súhlasím 
súhlasím s týmito pripomienkami...... 
nesúhlasím 

Študijný program katolícka teológia III. stupeň (PhD.), externá forma: 
súhlasím 
súhlasím s týmito pripomienkami...... 
nesúhlasím.“ 

  
Výsledok hlasovania per rollam: 
doc. ThDr. Tomáš Gális, PhD.: súhlasím 

prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th.: súhlasím 

prof. ThDr. Michal Vojtáš, SDB: súhlasím 

prof. PhDr. Rastislav Nemec, PhD.: súhlasím 

ThLic. Andrej Filin: súhlasím 

Mgr. Martin Surový: súhlasím 

Hlasovacie lístky sú k nahliadnutiu v sídle fakulty.  
 
Dekan RKCMBF UK doc. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD. týmto vyjadruje vďaku všetkým, 

ktorí sa podieľali na procese zosúlaďovania študijných programov katolícka teológia spojený I. 
a II. stupeň a katolícka teológia III. stupeň a najmä členom AR RKCMBF UK za prerokovanie 
a pozitívne posúdenie predložených materiálov. 
 
 
V Bratislave dňa 11.4.2022  

Zapísal: ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., v.r. 

Zápisnicu overil: doc. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD. dekan RKCMBF UK, v.r. 
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