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Zápisnica z činnosti Rady študijného programu 
Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty, Univerzity 

Komenského 
 
 

Rada študijného programu Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty 
(ďalej len „RŠP RKCMBF UK“) bola zriadená k 18.2.2022 dekanom fakulty vymenovacími 
dekrétmi č. 64/2022 a č. 65/2022. 

Členovia RŠP RKCMBF UK intenzívne pracovali na zosúlaďovaní študijných programov 
katolícka teológia spojený I. a II. stupeň a katolícka teológia III. stupeň od novembra 2021 do 
15.3.2022. Činnosť RŠP RKCMBF UK je podrobne zmapovaná v zápisoch z pracovných 
stretnutí. Stretnutia sa konali minimálne na týždennej báze, väčšinou dvakrát za týždeň. Každý 
týždeň sa konalo jedno pracovné stretnutie (prezenčnou formou) len za prítomnosti členov 
RŠP RKCMBF UK a druhé stretnutie, ktoré prebiehalo online formou, za prítomnosti väčšiny 
členov RŠP RKCMBF UK, rozšírené o účasť dekanov slovenských teologických fakúlt a ich 
spolupracovníkov. Vďaka tejto niekoľko týždňov trvajúcej intenzívnej spolupráci sa podarilo 
nielen skoordinovať činnosť pracovných skupín v oblasti ŠO Teológia naprieč Slovenskom a 
vymeniť si cenné skúsenosti, ale najmä vytvoriť kľúčové dokumenty a koncepty, ktoré môžu 
teologické fakulty spoločne zdieľať v rámci procesu zosúlaďovania so štandardmi. Zápisy 
z jednotlivých stretnutí sú prílohou tejto zápisnice. 

Výsledné materiály, ktoré, v spolupráci so zástupcami ostatných teologických fakúlt, 
RŠP RKCMBF UK vypracovala, boli následne umiestnené na webovom sídle fakulty vo zvláštnej 
časti https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/ s tým, že väčšina dokumentov, vzhľadom na 
osobné údaje v nich obsiahnuté, bola umiestnená v časti https://frcth.uniba.sk/nova-
akreditacia/dokumenty/. 
Všetci členovia RŠP RKCMBF UK boli vyzvaní k ich záverečnej kontrole a prípadnému 
pripomienkovaniu. 
 
Na záver celého procesu všetci členovia RŠP RKCMBF UK hlasovaním per rollam vyjadrili: 
1. súhlas s predloženými materiálmi a  
2. súhlas, aby boli materiály predložené na schválenie Akreditačnej rade RKCMBF UK. 
 
Výsledok hlasovania: za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0. 
 

Predseda RŠP RKCMBF UK, prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. týmto konštatuje, že všetky 
predložené materiály, vypracované v zmysle zverejnených štandardov Slovenskej 
akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, boli RŠP RKCMBF UK schválené. 

Predseda RŠP RKCMBF UK, prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. sa zaviazal, že zabezpečí 
doručenie schválených materiálov na zasadnutie Akreditačnej rady RKCMBF UK. 

Predseda RŠP RKCMBF UK, prof. ThDr. Viliam Judák, 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. 
 
Členovia RŠP RKCMBF UK: 
prof. ThDr. Viliam Judák, PhD., predseda RŠP RKCMBF UK 
doc. ThDr. Tibor Reimer, PhD. 
doc. ThDr. Michal Vivoda, PhD.  
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Mgr. Peter Pajerský, študent III. stupňa ŠP katolícka teológia 
Ing. Martin Gira, študent spojeného I. a II. stupňa ŠP katolícka teológia 
Mgr. Romana Farská, zástupca zamestnancov, študijná referentka a vyučujúca na RKCMBF 
UK 
 
Hostia, ktorí sa aktívne zúčastňovali na procese zosúlaďovania študijných programov na 
RKCMBF UK: 
doc. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD., dekan fakulty 
ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., bývalý dekan fakulty 
 
 
V Bratislave dňa 21.3.2022  

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

Zápisnicu overil: prof. ThDr. Viliam Judák, PhD., predseda RŠP RKCMBF UK, v.r. 


