
Vnútorná hodnotiaca správa vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania RKCMBF UK 2022 

1. Na vyhodnocovanie plnenia štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality (ďalej len 
„štandardy VS“) pracovné skupiny a zamestnanci agentúry používajú kritériá na vyhodnocovanie 
štandardov pre vnútorný systém – VS kritériá. 

2. Kritériá na vyhodnocovanie štandardu VS 2 Politiky na zabezpečovanie kvality (čl. 2 štandardov 
pre vnútorný systém)  

VS 2.1.1. Vysoká škola stanovila a uplatňuje politiky na zabezpečovanie kvality ako súčasť 
strategického riadenia školy.  

Samohodnotenie plnenia: Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská 
bohoslovecká fakulta (ďalej len „RKCMBF“) uplatňuje politiky na 
zabezpečenie kvality, ktoré sú stanovené predovšetkým v Dlhodobom 
zámere rozvoja Univerzity Komenského na roky 2021 – 2027 a jeho 
konkretizácia (ďalej len „DZR UK“) a vo Vnútornom  predpise Vnútorný 
systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania 
Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „VP VSK č. 23/2021“ a 
„UK“), ktorý vydala UK v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. a 
zákonom č. 269/2018 Z. z. 
 
VP VSK č. 23/2021 je vydaný v súlade so štandardmi pre Vnútorný 
systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a 
štandardmi pre študijné programy (ďalej len „ŠP“), vydanými 
Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo (ďalej len 
„SAAVŠ“). 
 
RKCMBF prijíma VP VSK č. 23/2021 ako fakultný vnútorný systém 
kvality; RKCMBF teda stanovuje a uplatňuje politiky na 
zabezpečovanie kvality v znení VP VSK č. 23/2021. RKCMBF stanovila 
politiky a stratégie fakulty v oblasti zabezpečovania kvality aj v 
ďalšom strategickom dokumente, ktorým je Dlhodobý zámer rozvoja 
RKCMBF UK na roky 2021 – 2027 a jeho konkretizácia (ďalej len „DZR 
RKCMBF“). 
 
Legislatívne zakotvenie: 
 
Zákon č. 131/2002 Z. z. 
 
Zákon č. 269/2018 Z. z. 
 
DZR UK 
 
 
DZR RKCMBF (1.1, 1.2, 2.3, 2.4, 3.1) 
 
 
 
VP VSK č. 23/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/131/ 
 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/269/ 
 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_
UK_2021-2027.pdf 

 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_202
1-2027_final.pdf 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 

VS 2.1.2. Vysoká škola prijala primárnu zodpovednosť za kvalitu poskytovaného vzdelávania na 
všetkých súčastiach vysokej školy, na všetkých úrovniach a vo všetkých aspektoch.  

Samohodnotenie plnenia:  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF prijala svoju zodpovednosť za kvalitu poskytovaného 
vzdelávania na všetkých súčastiach, všetkých úrovniach a vo 
všetkých aspektoch podľa svojho DZR RKCMBF tým, že na fakulte 
pôsobí Rada pre kvalitu RKCMBF, ktorá spolupracuje s Radou pre 
kvalitu UK. Okrem toho na fakulte pôsobí Rada študijného programu 
UK RKCMBF (ďalej len „Rada ŠP“ ) a Akreditačná rada UK RKCMBF 
(ďalej len „Akr. rada fakulty“) , ktorá spolupracuje s Akreditačnou 
radou UK. 
 
Legislatívne zakotvenie: 
 
VP VSK č. 23/2021 
 
DZR RKCMBF (1.1, 1.2, 2.3, 2.4, 3.1) 

Rada pre kvalitu: 
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/vnutorny-system-kvality/ 
 
Rada ŠP, Akr. rada: 
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/dokumenty 
 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-
2027_final.pdf 
 
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/131/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/269/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/vnutorny-system-kvality/
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf


VS 2.2.1. Vysoká škola má vo svojich strategických dokumentoch, najmä v dlhodobom zámere, jasne 
vymedzené poslanie.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má jasne vymedzené svoje poslanie vo svojich strategických 
dokumentoch. Poslanie RKCMBF je zadefinované v čl. Štatútu 
RKCMBF UK v Bratislave (ďalej len “Štatút RKCMBF”) v súlade 
s poslaním UK podľa Štatútu UK. Realizáciu poslania RKCMBF 
detailnejšie rozpracováva a konkretizuje DZR RKCMBF (najmä časť 
Úvod). 
 
Legislatívne zakotvenie: 
 
Štatút UK (VP č. 1/2022, Poslanie) 
 
Štatút RKCMBF  (čl. 2) 
 
DZR UK (Hlavné poslanie) 
 
DZR RKCMBF (Hlavné poslanie) 

 
 
 

 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2022/Vp_2022_01.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Statut_RKCM
BF_2017_final_schvaleny_AS_25.10.2017.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_
UK_2021-2027.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_202
1-2027_final.pdf 
 

VS 2.2.2. Vysoká škola napĺňa svoje poslanie vymedzené vo svojich strategických dokumentoch.
  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF dôsledne napĺňa svoje poslanie, ktoré sú vymedzené 
v strategických dokumentoch (Štatút a DZR RKCMBF). 
RKCMBF podáva pravidelné odpočty spôsobu, ako napĺňa svoje 
poslanie vo výročných a v hodnotiacich správach – v správe o 
vzdelávacej činnosti, vedecko-výskumnej činnosti, o hospodárení, a 

výročnej správe RKCMBF za každý kalendárny rok. 
 
Legislatívne zakotvenie: 
 
Štatút RKCMBF 
 
DZR RKCMBF 
 
Výročné správy RKCMBF 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Statut_RKCM
BF_2017_final_schvaleny_AS_25.10.2017.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_202
1-2027_final.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/vyrocne_spravy/Vyrocna
_sprava_2020.pdf 

VS 2.3.1. Vysoká škola má vo svojich strategických dokumentoch, najmä v dlhodobom zámere, jasne 
určené strategické ciele z hľadiska ňou uskutočňovaných vzdelávacích činností, tvorivých činností a 
ďalších súvisiacich aktivít.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má v DZR RKCMBF jasne určené strategické ciele v oblasti 
vzdelávacej činnosti (s. 4 – 10), v oblasti vedecko-výskumnej 
činnosti (s. 11 – 14), v oblasti riadenia ľudských zdrojov a 
infraštruktúry (s. 15) a v oblasti spoločenskej zodpovednosti (s. 16). 
 
Legislatívne zakotvenie: 
 
DZR RKCMBF 
 

 
 
 
 
 
 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-
2027_final.pdf 
 

VS 2.3.2. Strategické ciele vysokej školy v strategických dokumentoch sú v súlade s jej poslaním. 
Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
Strategické ciele RKCMBF definované v DZR RKCMBF sú v súlade s 
poslaním a cieľmi RKCMBF, ktoré sú uvedené v jej štatúte v oblasti 
vzdelávacej činnosti (čl. 2, 17, 19, 21 – 26), v oblasti vedecko-
výskumnej činnosti (čl. 2, 15, 18, 22), v oblasti riadenia ľudských 
zdrojov a infraštruktúry (čl. 2, 5, 14, 20, 27, 28) a v oblasti 
spoločenskej zodpovednosti (čl. 2, 16, 24). 
 
Legislatívne zakotvenie: 
 
Štatút RKCMBF  (čl. 2) 
 
DZR RKCMBF (Hlavné poslanie) 

 
 
 
 
 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Statut_RKCM
BF_2017_final_schvaleny_AS_25.10.2017.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_202
1-2027_final.pdf 
 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2022/Vp_2022_01.pdf
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https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
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VS 2.4.1. Vysoká škola má formalizované a zavedené politiky na zabezpečovanie kvality a dôsledne 
sa nimi riadi.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má formalizované a zavedené politiky na zabezpečovanie 
kvality a dôsledne sa nimi riadi. 
Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 
vzdelávania na RKCMBF sa vykonáva prostredníctvom VP VSK č. 
23/2021, v ktorom sú stanovené štruktúry a politiky. Ich 
prostredníctvom má fakulta formalizované zavedené politiky, ktorými 
zabezpečuje zvyšovanie kvality vo vymedzených oblastiach 
vnútorného systému. 
Poslanie, organizačnú štruktúru, spôsob realizácie akademickej 
samosprávy a princípy riadenia a hospodárenie RKCMBF rámcovo 
vymedzuje Štatút RKCMBF. Poradným orgánom dekana fakulty pre 
zabezpečovanie kvality je Rada pre kvalitu RKCMBF, ktorá sa riadi čl. 
17 VP VSK č. 23/2021. 
 
Legislatívne zakotvenie: 
 
VP VSK č. 23/2021 (čl. 17) 
 
Štatút RKCMBF 
 
Organizačný poriadok RKCMBF (čl. 11) 
 

 
 
 
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/vnutorny-system-kvality/ 

 
 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Statut_RKCM
BF_2017_final_schvaleny_AS_25.10.2017.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/Organizacny_poriado
k_RKCMBF_UK_2022.pdf 
 

VS 2.4.2. Vysoká škola má vytvorené vhodné štruktúry koherentného vnútorného systému 
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania pre celú inštitúciu.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má vytvorené vhodné štruktúry koherentného vnútorného 
systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania pre 
celú inštitúciu podľa VP VSK č. 23/2021.  Na fakulte pôsobí Rada pre 
kvalitu (podľa čl. 17 VSK č. 23/2021), Rada ŠP (podľa čl. 23 – 24 VP 
VSK č. 23/2021) a Akr. rada (podľa čl. 19 VP VSK č. 23/2021), študijný 
poradca, študentský študijný poradca, koordinátor pre študentov so 
špecifickými potrebami čl. 39 – 42 VP VSK č. 23/2021). 
 
Legislatívne zakotvenie: 
 
VP VSK č. 23/2021 
 
Ostatné zdroje: 
 
Rada pre kvalitu RKCMBF 
 
Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami RKCMBF 
 
Študijný poradca RKCMBF 
 
Študentský študijný radca RKCMBF 
 

 
 
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/vnutorny-system-kvality/ 

 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 

 
 
 
 
https://frcth.uniba.sk/sluzby/podpora-studentov-so-specifickymi-
potrebami/ 
 
 
 https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/sluzby/ 
 
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/sluzby/ 
 

VS 2.4.3. Vysoká škola má vytvorené procesy koherentného vnútorného systému zabezpečovania 
kvality vysokoškolského vzdelávania pre celú inštitúciu.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má vytvorené efektívne procesy koherentného VS 
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania pre celú fakultu 
(a ako súčasť Univerzity Komenského v Bratislave aj vysokej školy) vo 
svojom sídle v Bratislave a v súčasti v Nitre (Kňazský seminár sv. 
Gorazda), ako to je ukotvené v jej vnútorných predpisoch. 
Rada pre kvalitu RKCMBF riadi procesy hodnotenia kvality (čl. 7 VP 
VSK č. 23/2021,) a spolupracuje s Radou pre kvalitu UK (čl. 3-6 VP VSK 
č. 23/2021). 
Akreditačná rada RKCMBF riadi procesy akreditácie ŠP (čl. 9 – 19 VP 
VSK č. 23/2021) a je podriadená Akreditačnej rade UK (čl. 9-18 VP VSK 
č. 23/2021, čl. 9-18 VP VSK č. 23/2021). 
Rada ŠP riadi procesy zosúlaďovania, tvorby a úprav ŠP (čl. 23 – 31 VP 
VSK č. 23/2021). Na RKCMBF je zriadená jedna rada pre všetky ŠP. 
Na RKCMBF sú určené osoby zodpovedné za zabezpečovanie ŠP: 
garant a spolugaranti  (čl. 20 – 22 VP VSK č. 23/2021), študijný 
poradca, študentský študijný poradca a koordinátor pre študentov so 
špecifickými potrebami, študijný poradca a koordinátor pre študentov 
so špecifickými potrebami (čl. 39 – 44 VP VSK č. 23/2021), učitelia 
zabezpečujúci profilové predmety ŠP (čl. 46 VP VSK č. 23/2021), 

Rada ŠP, Akr. rada: 
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/dokumenty 

 
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/vnutorny-system-kvality/ 
 
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/disciplinarna-komisia/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/vnutorny-system-kvality/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Statut_RKCMBF_2017_final_schvaleny_AS_25.10.2017.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Statut_RKCMBF_2017_final_schvaleny_AS_25.10.2017.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/Organizacny_poriadok_RKCMBF_UK_2022.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/Organizacny_poriadok_RKCMBF_UK_2022.pdf
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/vnutorny-system-kvality/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
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https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/vnutorny-system-kvality/
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/disciplinarna-komisia/


učitelia zabezpečujúci predmety ŠP (čl. 47 VP VSK č. 23/2021), vedúci 
záverečných prác (čl. 49 – 53 VP VSK č. 23/2021). 
Na RKCMBF sú zabezpečené požiadavky na rozsah tvorivej činnosti 
učiteľov (čl. 84 – 86 VP VSK č. 23/2021). 
Na RKCMBF je zabezpečená etická zodpovednosť zamestnancov a 
študentov fakulty (čl. 66 – 83 VP VSK č. 23/2021) prostredníctvom 
činnosti Disciplinárnej komisie. 
 
Legislatívne zakotvenie: 
 
VP VSK č. 23/2021 
 
Disciplinárny poriadok pre študentov UK (VP č. č. 13/2018) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_13.pdf  

 
 

VS 2.4.4. Vysoká škola vo vnútornom systéme vymedzila právomoci, pôsobnosť a zodpovednosť 
jednotlivých štruktúr, vedúcich zamestnancov, ďalších zamestnancov a iných zainteresovaných strán 
za zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania a súvisiacich činností.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
Na RKCMBF sa uplatňuje VS zabezpečovania kvality VŠ vzdelávania 
UK, v ktorom sú vymedzené právomoci, pôsobnosť a zodpovednosť 
jednotlivých štruktúr, osôb a strán za zabezpečenie VŠ vzdelávania. 
Vo  vn. predpise VSK UK č. 213/2021 a v štatúte fakulty sú presne 
stanovené právomoci, pôsobnosť a zodpovednosť jednotlivých 
orgánov. Práva, povinnosti a úlohy študentov, učiteľov a ďalších 
zamestnancov sú vymedzené v Organizačnom a Študijnom poriadku 
fakulty. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
VP VSK č. 23/2021 
 
Štatút RKCMBF 
 
Študijný poriadok RKCMBF 
 
Organizačný poriadok RKCMBF 
 

Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave (VP č. 
20/2019) 

 

Dodatok č. 1 k VP č. 20/2019 Študijný poriadok UK (VP č. 5/2021) 

 

 
 
 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Statut_RKCM
BF_2017_final_schvaleny_AS_25.10.2017.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/as/2020/20200527/04d_Studijny_poriadok
_RKCMBF_UK.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/Organizacny_poriado
k_RKCMBF_UK_2022.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf  
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_05.pdf  
 

VS 2.5.1. Vysoká škola má na fungovanie vnútorného systému vyčlenené dostatočné personálne 
zdroje, ktoré zodpovedajú jej veľkosti a rozsahu uskutočňovaných vzdelávacích, tvorivých a ďalších 
súvisiacich činností. 

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má vytvorené vhodné štruktúry koherentného vnútorného 
systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania pre 
celú inštitúciu podľa VP VSK č. 23/2021.  Na fakulte pôsobí Rada pre 
kvalitu (čl. 17 VSK č. 23/2021), Rada pre ŠP (čl. 23 – 24 VP VSK č. 
23/2021) a Akreditačná rada (čl. 19 VP VSK č. 23/2021), študijný 
poradca, študentský študijný poradca, koordinátor pre študentov so 
špecifickými potrebami čl. 39 – 42 VP VSK č. 23/2021). 
 
Legislatívne zakotvenie: 
 
VP VSK č. 23/2021 
 
Ostatné zdroje: 
 
Rada pre kvalitu RKCMBF 
 
Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami RKCMBF 
 
Študijný poradca RKCMBF 
 
Študentský študijný radca RKCMBF 
 

 
 
 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 

 
 
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/vnutorny-system-kvality/ 
 
 
https://frcth.uniba.sk/sluzby/podpora-studentov-so-specifickymi-
potrebami/ 
 
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/sluzby/ 
 
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/sluzby/ 
 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_13.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Statut_RKCMBF_2017_final_schvaleny_AS_25.10.2017.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Statut_RKCMBF_2017_final_schvaleny_AS_25.10.2017.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/as/2020/20200527/04d_Studijny_poriadok_RKCMBF_UK.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/as/2020/20200527/04d_Studijny_poriadok_RKCMBF_UK.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/Organizacny_poriadok_RKCMBF_UK_2022.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/Organizacny_poriadok_RKCMBF_UK_2022.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_05.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/vnutorny-system-kvality/
https://frcth.uniba.sk/sluzby/podpora-studentov-so-specifickymi-potrebami/
https://frcth.uniba.sk/sluzby/podpora-studentov-so-specifickymi-potrebami/
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/sluzby/
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/sluzby/


VS 2.5.2. Vysoká škola má na fungovanie vnútorného systému vyčlenené dostatočné finančné zdroje, 
ktoré zodpovedajú jej veľkosti a rozsahu uskutočňovaných vzdelávacích, tvorivých a ďalších 
súvisiacich činností.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený čiastočne. 
 
RKCMBF disponuje dostatočnými finančnými zdrojmi, aby pokryla aj 
požiadavky a procesy určené zákonom č. 269/2018 Z.z. a ďalšej 
platnej legislatívy v oblasti zabezpečenia vnútorného systému kvality. 
RKCMBF si zabezpečuje prostriedky na zabezpečenie fungovania 
vnútorného systému kvality z bežných rozpočtových prostriedkov, 
ktoré získava na svoju činnosť na každý rok svojho pôsobenia z 
dotačných (výkonovo podmienených) a nedotačných zdrojov. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
DZR UK (Strateg. ciele 2.2.1, 3.1.2, 3.1.4) 
 
DZR RKCMBF (Strateg. ciele 1.2, 1.3, 2.1, 3.1) 
 
Pravidlá overovania dostatočného priestorového, materiálneho, 
technického, informačného a personálneho zabezpečenia 
uskutočňovania študijných programov (VP VSK č. 23/2021 Štrnásta 
časť) 
 
Metodika rozdelenia štátnej dotácie 
 
Smernica rektora UK o verejnom obstarávaní (VP č. 17/2020) 
 
Smernica rektora UK Finančná kontrola a vnútorný audit na UK (VP č. 
16/2020) 
 
Smernica rektora UK o povinnej evidencii a povinnom zverejňovaní 
zmlúv (VP č. 2/2020) 
 
Smernica rektora UK o obehu a kontrole účtovných dokladov UK (VP 
č. 4/2013) 
 
Smernica rektora UK Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu 
majetku a záväzkov UK (VP č. 9/2019) 
 
Smernica rektora UK Pravidlá vytvárania a použitia Garančného a 
rizikového účtu UK (VP č. 12/2012) 
 
Smernica rektora UK Nakladanie s majetkom UK (VP č. 18/2010) 
 
Základné pravidlá podnikateľskej činnosti na UK (VP 2005) 
 
Základné pravidlá hospodárenia (Smernica rektora č. 2/2005) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_
UK_2021-2027.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_202
1-2027_final.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/as/2021/20210331/05_Metodika_rozpisu_
dotacie.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2020/Vp_2020_17.pdf 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2020/Vp_2020_16_.pdf 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2020/Vp_2020_02.pdf 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2013/Vp_2013_04.pdf 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_09.pdf 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2012/Vp_2012_12.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2010/Vp_2010_18.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2005/VP_2005_podnikatelska_c
innost.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2005/VP_2005_02.pdf 
 

VS 2.5.3. Vysoká škola má na fungovanie vnútorného systému vyčlenené dostatočné materiálne 
zdroje, ktoré zodpovedajú jej veľkosti a rozsahu uskutočňovaných vzdelávacích, tvorivých a ďalších 
súvisiacich činností.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má vyčlenené dostatočné a zodpovedajúce materiálne 
zdroje, ktoré zodpovedajú jej veľkosti a rozsahu uskutočňovaných 
vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností, ako vyplýva 
z výročných správ fakulty. Fakulta má učebne s IKT technikou, 
študenti majú k dispozícii knižnicu. Na fakulte je pôsobí 
inventarizačná komisia, ktorú ustanovil dekan fakulty. Na UK pôsobí 
Centrum informačných technológií. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
Štatút UK 
 
Štatút RKCMF (čl. 28 Hospodárenie) 
 
 
Výročné správy RKCMBF (Hospodárenie, č. 5) 

 
 
https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/distancna-
metoda-vyucby-na-uk/  

 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2022/Vp_2022_01.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Statut_RKCM
BF_2017_final_schvaleny_AS_25.10.2017.pdf 
 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/vyrocne_spravy/Vyrocna
_sprava_2020.pdf 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/as/2021/20210331/05_Metodika_rozpisu_dotacie.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/as/2021/20210331/05_Metodika_rozpisu_dotacie.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2020/Vp_2020_17.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2020/Vp_2020_16_.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2020/Vp_2020_02.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2013/Vp_2013_04.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_09.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2012/Vp_2012_12.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2010/Vp_2010_18.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2005/VP_2005_podnikatelska_cinnost.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2005/VP_2005_podnikatelska_cinnost.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2005/VP_2005_02.pdf
https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/distancna-metoda-vyucby-na-uk/
https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/distancna-metoda-vyucby-na-uk/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2022/Vp_2022_01.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Statut_RKCMBF_2017_final_schvaleny_AS_25.10.2017.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Statut_RKCMBF_2017_final_schvaleny_AS_25.10.2017.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/vyrocne_spravy/Vyrocna_sprava_2020.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/vyrocne_spravy/Vyrocna_sprava_2020.pdf


 
 
 
Organizačný poriadok RKCMBF 
 
 
 
Postupy pre odpisovanie hmotného a nehmotného majetku UK (VP č. 
2/2009) 
 
Organizačný a prevádzkový poriadok Centra informačných 
technológií UK (VP č.1/2020) 
 
Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 29/2002 Organizačný a 
prevádzkový poriadok IIKS UK (VP č. 27/2017) 
 
Výpožičný poriadok knižnice RKCMBF UK (2015) 

 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/Organizacny_poriado
k_RKCMBF_UK_2022.pdf 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2002/VP_2002_29.pdf 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/legislativa/2020-10-01-
Organizacny_poriadok_CIT_UK.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2017/Vp_2017_27.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/fakultna_kniznica/201507__Vypoz
icny_poriadok.pdf  

 
 

VS 2.6.a.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú zapojenie študentov do 
zabezpečenia kvality.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
Na RKCMBF politiky, štruktúry a procesy VS zaručujú zapojenie 
študentov do zabezpečenia kvality účasťou v príslušných orgánoch. 
Študentská časť akademického senátu fakulty volí z radov 
študentov študentského študijného radcu; navrhuje tiež z radov 
študentov  člena Akreditačnej rady. Jeden študent je členom Rady 
pre kvalitu. Študenti majú možnosť zapojiť sa do anonymných 
ankiet spokojnosti, hodnotenia predmetu a vyučujúceho aspoň raz 
ročne. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
DZR RKCMBF (Strateg. cieľ 1.2) 
 
VP VSK č. 23/2021 (najmä Prvá a Druhá časť) 
 
Rada pre kvalitu RKCMBF 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-
2027_final.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/vnutorny-system-kvality/ 
 

VS 2.6.a.2. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú zapojenie externých 
zainteresovaných strán do zabezpečenia kvality.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
Na RKCMBF politiky, štruktúry a procesy VS zaručujú zapojenie 
externých strán do zabezpečenia kvality. Členom Rady pre kvalitu je 
externý odborník na manažment. V Akreditačnej rade fakulty je 
zástupca majoritného zamestnávateľa (jeden z biskupov). Fakulta 
podlieha externému dohľadu zo strany svojho druhého zriaďovateľa, 
ktorým je Kongregácia pre katolícku výchovu pri Svätom stolci, pri 
ktorej pôsobí Agentúra pre hodnotenie a napomáhanie kvality 
cirkevných univerzít a fakúlt (Agenzia della Santa Sede per la 
Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e Facoltà 
Ecclesiastiche, AVEPRO). 

 
Legislatívne ukotvenie: 
 
DZR RKCMBF ( Strateg. ciele 1.4, 3.1) 
 
VP VSK č. 23/2021 (čl. 7, 11, 33, 36) 
 

 
 
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/vnutorny-system-kvality/ 
 
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/dokumenty 
 
www.educatio.va/content/cec/it.html 
 
www.avepro.glauco.it/avepro/allegati/864/Finale%20Bratislava.pdf 
 
 
 

 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-
2027_final.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 

VS 2.6.b. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú previazanie vzdelávania a 
tvorivých činností, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského 
vzdelávania a výstupom vzdelávania.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
Na RKCMBF politiky, štruktúry a procesy VS zaručujú previazanie 
vzdelávania a tvorivých činností. Toto previazanie je zakotvené 
v štatúte fakulty, v dlhodobom zámere a vo VS zabezpečovania 
kvality VŠ vzdelávania. Toto prepojenie dokazujú výstupy tvorivej 
(vedecko-výskumnej) činnosti pedagógov fakulty, ktoré sa pravidelne 
vyhodnocujú vo výročných správach. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
Štatút RKCMBF 

 
 
 
 
 
 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Statut_RKCM
BF_2017_final_schvaleny_AS_25.10.2017.pdf 

 

https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/Organizacny_poriadok_RKCMBF_UK_2022.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/Organizacny_poriadok_RKCMBF_UK_2022.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2002/VP_2002_29.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/legislativa/2020-10-01-Organizacny_poriadok_CIT_UK.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/legislativa/2020-10-01-Organizacny_poriadok_CIT_UK.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2017/Vp_2017_27.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/fakultna_kniznica/201507__Vypozicny_poriadok.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/fakultna_kniznica/201507__Vypozicny_poriadok.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/vnutorny-system-kvality/
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/vnutorny-system-kvality/
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/
http://www.educatio.va/content/cec/it.html
http://www.avepro.glauco.it/avepro/allegati/864/Finale%20Bratislava.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Statut_RKCMBF_2017_final_schvaleny_AS_25.10.2017.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Statut_RKCMBF_2017_final_schvaleny_AS_25.10.2017.pdf


 
DZR RKCMBF (Strateg. cieľ 2.4.2) 
 
VP VSK č. 23/2021 
 
Výročné správy RKCMBF 
 
 

https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_202
1-2027_final.pdf 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-a-predpisy/ 
 

VS 2.6.c. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú podporu internacionalizácie 
vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností, aby jej miera zodpovedala poslaniu a 
strategickým cieľom vysokej školy, cieľom a výstupom vzdelávania a potrebám zainteresovaných 
strán.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
Na RKCMBF politiky, štruktúry a procesy VS zaručujú podporu 
internacionalizácie vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich 
činností, aby jej miera zodpovedala poslaniu a strategickým cieľom 
fakulty, cieľom a výstupom vzdelávania a potrebám zainteresovaných 
strán. Internacionalizácia je jedným zo strategických cieľov UK 
a fakulty. Študenti i pedagógovia sa zapájajú do mobilít. Fakulta má 
uzavreté partnerstvá s niekoľkými zahraničnými univerzitami. 
Pracovníci fakulty udržujú pracovné kontakty aj s viacerými 
neuniverzitnými vedeckými inštitúciami v zahraničí. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
DZR UK (1.3.1, 1.1.4, 1.3.1 internacionalizácia) 
 
Štatút RKCMB (čl. 18) 
 
DZR RKCMBF (strateg. cieľ, 1.1.3, 1.4, 2.2 internacionalizácia) 
 
Výročné správy (3.3 Oblasť zahraničných vzťahov) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_
UK_2021-2027.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Statut_RKCM
BF_2017_final_schvaleny_AS_25.10.2017.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_202
1-2027_final.pdf 
 
 
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-a-predpisy/ 
 

VS 2.6.d.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú ochranu proti akémukoľvek 
druhu intolerancie a diskriminácie študentov.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
Na RKCMBF politiky, štruktúry a procesy VS zaručujú ochranu proti 
akémukoľvek druhu intolerancie a diskriminácie študentov. Na fakulte 
pôsobí Disciplinárna komisia. V rámci anonymných ankiet spokojnosti 
študentov sa skúma aj táto oblasť. Z výsledkov ankiet vyplýva, že na 
fakulte sa nedeje žiaden druh intolerancie a diskriminácie voči 
študentom. Na UK sa realizuje Plán rodovej rovnosti. Na univerzite 
pôsobí Etická rada UK. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
DZR UK (Strateg. cieľ 3.2.3) 
 
DZR RKCMBF (Strateg. cieľ 1.1.1) 
 
Disciplinárny poriadok UK pre študentov (VP č. 13/2018) 

 
Disciplinárna komisia RKCMBF 
 
Plán rodovej rovnosti UK (VP č.3/2022) 
 
Pravidlá preskúmavania podnetov študentov (VP VSK č. 23/2021 
Siedma časť, čl. 71) 
 
Etický kódex a pravidlá tvorivej činnosti UK (VP VSK č. 23/2021 Ôsma 
časť) 
 
Rokovací poriadok Etickej rady UK (VP č. 24/2016) 
 
Etický kódex UK (VP č. 23/2016) 
 
Etická rada UK 
 
Anketa spokojnosti študentov 

 
 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_
UK_2021-2027.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_202
1-2027_final.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_13.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/disciplinarna-komisia/ 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2022/Vp_2022_03.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2016/Vp_2016_23.pdf 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2016/Vp_2016_24.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2016/Vp_2016_23.pdf 
 
https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/eticka-rada-uk/ 
 
https://frcth.uniba.sk/studium/studentske-ankety/ 
 
 

VS 2.6.d.2. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú ochranu proti akémukoľvek 
druhu intolerancie a diskriminácie zamestnancov.  

https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-a-predpisy/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Statut_RKCMBF_2017_final_schvaleny_AS_25.10.2017.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Statut_RKCMBF_2017_final_schvaleny_AS_25.10.2017.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-a-predpisy/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_13.pdf
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/disciplinarna-komisia/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2022/Vp_2022_03.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2016/Vp_2016_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2016/Vp_2016_24.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2016/Vp_2016_23.pdf
https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/eticka-rada-uk/
https://frcth.uniba.sk/studium/studentske-ankety/


Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
Na RKCMBF politiky, štruktúry a procesy VS zaručujú ochranu proti 
akémukoľvek druhu intolerancie a diskriminácie zamestnancov. Na 
fakulte pôsobí Disciplinárna komisia. V rámci anonymných ankiet 
spokojnosti zamestnancov sa skúma aj táto oblasť. Z výsledkov ankiet 
vyplýva, že na fakulte sa nedeje žiaden druh intolerancie 
a diskriminácie voči zamestnancom. Na fakulte pôsobí disciplinárna 
komisia. Na UK sa realizuje Plán rodovej rovnosti. Na univerzite pôsobí 
Etická rada UK. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
DZR UK (Strateg. cieľ 3.2.1) 
 
DZR RKCMBF (Strateg. cieľ  1.1.1, 3.2) 
 
Etický kódex a pravidlá tvorivej činnosti UK (VP VSK č. 23/2021 ôsma 
časť) 
 
Rokovací poriadok Etickej rady UK ((VP č. 24/2016) 
 
Etický kódex (VP č. 16/2017) 
 
Etický kódex UK (VP č. 23/2016) 
 
Etická rada UK 
 
Disciplinárna komisia RKCMBF 
 
Disciplinárny poriadok UK pre študentov (VP č. 13/2018) 

 

 
Dotazník spokojnosti zamestnancov: 
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/vnutorny-system-kvality-na-rkcmbf-uk 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_
UK_2021-2027.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_202
1-2027_final.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2016/Vp_2016_24.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2017/Vp_2017_16.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2016/Vp_2016_23.pdf 
 
https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/eticka-rada-uk/ 
 
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/disciplinarna-komisia/ 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_13.pdf 
 

VS 2.6.d.3. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú ochranu proti akémukoľvek 
druhu intolerancie a diskriminácie uchádzačov. 

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
Na RKCMBF politiky, štruktúry a procesy VS zaručujú ochranu proti 
akémukoľvek druhu intolerancie a diskriminácie všetkých uchádzačov 
pri prijímacom alebo pri výberovom konaní, ako vyplýva zo 
zverejnených podmienok a členov komisií príslušných konaní. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
Pravidlá pre tvorbu a posudzovanie podkladov na získanie práv na 
habilitačné konania a inauguračné konania na Univerzite 
Komenského v Bratislave (VP č. 25/2021) 
 
Pravidlá určovania požiadaviek na výber vysokoškolských učiteľov 
(VP VSK č. 23/2021 Jedenásta časť) 
 
Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a 
konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na UK (VP 
VSK č. 23/2021 Dvanásta časť) 
 
Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na Univerzite 
Komenského v Bratislave (VP č. 24/2021) 
 
Pravidlá prijímacieho konania na UK (VP č. 4/2021) 
 
Podmienky prijímacieho konania pre uchádzačov 
 
Podmienky pre mobilitu Erasmus 
 
Kritériá H a I na RKCMBF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_25.pdf 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_24.pdf 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/studium/pre-uchadzacov-prijimacie-konanie/ 
 
https://frcth.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/vyzvy-na-erasmus-a-mobilitu/ 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/studijne_oddelenie/Kriteria_CMBF
_1.4.2014.pdf 
 

VS 2.6.e. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú zachovávanie vedeckej integrity 
a dodržiavanie akademickej etiky, ostražitosť voči plagiátorstvu a ďalším akademickým podvodom, 
umožňujú ich odhaľovanie a zaručujú vyvodenie dôsledkov.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
Na RKCMBF politiky, štruktúry a procesy VS zaručujú zachovávanie 
vedeckej integrity a dodržiavanie akademickej etiky, ostražitosť voči 
plagiátorstvu a ďalším akademickým podvodom, umožňujú ich 
odhaľovanie a zaručujú vyvodenie dôsledkov. NA UK a na fakulte sa 
používajú antiplagiátorské systémy kontroly originality výstupov 
tvorivej čnosti študentov a zamestnancov (CRZP a Theses v AIS2). Na 

 
 
 
 
 
 
 

https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/vnutorny-system-kvality-na-rkcmbf-uk
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2016/Vp_2016_24.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2017/Vp_2017_16.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2016/Vp_2016_23.pdf
https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/eticka-rada-uk/
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/disciplinarna-komisia/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_13.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_25.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_24.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04.pdf
https://frcth.uniba.sk/studium/pre-uchadzacov-prijimacie-konanie/
https://frcth.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/vyzvy-na-erasmus-a-mobilitu/
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/studijne_oddelenie/Kriteria_CMBF_1.4.2014.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/studijne_oddelenie/Kriteria_CMBF_1.4.2014.pdf


UK je zverejnený Etický kódex, ktorí majú všetci študenti i zamestnanci 
dodržiavať. Na UK pôsobí Etická rada UK a na fakulte disciplinárna 
komisia, ktoré riešia možné podnety zo strany študentov a 
zamestnancov. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
Etický kódex a pravidlá tvorivej činnosti UK (VP VSK č. 23/2021 Ôsma 
časť) 
 
Smernica rektora UK Dodatok č. 3 k VP č. 12/2013 Smernici rektora 
UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a 
habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a 
sprístupňovaní na UK (VP č. 5/2020) 

 

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 12/2013 Smernice rektora UK 
o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a 
habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a 
sprístupňovaní na UK v znení dodatku č. 1 a 2 (VP č. 7/2018) 

 
Etický kódex UK  (VP č. 16/2017) 
 
Etický kódex UK (VP č. 23/2016) 
 
Rokovací poriadok Etickej rady UK (VP č. 24/2016) 
 
Etická rada UK 
 
Disciplinárna komisia RKCMBF 
 
Disciplinárny poriadok UK pre študentov (VP č. 13/2018) 
 

 
 
 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2020/Vp_2020_05.pdf 
 
 
 

 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf 
 
 
 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2017/Vp_2017_16.pd 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2016/Vp_2016_23.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2016/Vp_2016_24.pdf 
 
https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/eticka-rada-uk 
 
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/disciplinarna-komisia/ 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_13.pdf 
 

VS 2.6.f. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú efektívne a transparentné 
mechanizmy preskúmavania podnetov, ktorými sa študent domáha ochrany svojich práv alebo 
právom chránených záujmov, alebo poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti alebo v nečinnosti 
vysokej školy.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
Na RKCMBF politiky, štruktúry a procesy VS zaručujú efektívne 
a transparentné mechanizmy preskúmavania podnetov zo strany 
študentov. Ide o jeden zo strategických cieľov UK. Na fakulte pôsobí 
disciplinárna komisia, ktorá účinne dokáže preskúmať možné 
podnety. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
DZR UK (Strategický cieľ v  1.2.2) 
 
Pravidlá preskúmavania podnetov a iných obdobných podaní 
študentov (VP VSK. Č. 23/2021 Siedma časť) 
 
Smernica rektora UK o vybavovaní sťažností na UK (VP č. 1/2021) 
 
Disciplinárna komisia RKCMBF 
 
Disciplinárny poriadok UK pre študentov (VP č. 13/2018) 
 

 
 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_
UK_2021-2027.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_01.pdf 
 
 
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/disciplinarna-komisia/ 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_13.pdf 

VS 2.6.g. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú súlad a dodržiavanie všeobecne 
záväzných predpisov a vnútorných predpisov vysokej školy.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
Na RKCMBF politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému 
zaručujú súlad a dodržiavanie všeob. záväz. predpisov a vn. predpisov 
UK. Na univerzite je platný a účinný Organizačný poriadok UK. Na 
fakulte je platný a účinný organizačný poriadok fakulty. 
 
Legislatívne ukotvenie 
 
Organizačný poriadok UK (VP č. 2/2022) 
 
Organizačný poriadok Rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave 
(VP č. 10/2021) 
 
Pracovný poriadok UK (VP č. 26/2021) 

 
 
 
 
 
 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2022/Vp_2022_02.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_10.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_26.pdf 
 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2020/Vp_2020_05.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2017/Vp_2017_16.pd
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2016/Vp_2016_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2016/Vp_2016_24.pdf
https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/eticka-rada-uk
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/disciplinarna-komisia/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_13.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_01.pdf
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/disciplinarna-komisia/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_13.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2022/Vp_2022_02.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_10.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_26.pdf


 
Štatút RKCMBF  
 
Organizačný poriadok RKCMBF 
 

https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Statut_RKCM
BF_2017_final_schvaleny_AS_25.10.2017.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/Organizacny_poriado
k_RKCMBF_UK_2022.pdf 
 

VS 2.6.h.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú kontinuálne zlepšovanie 
kvality činností vykonávaných vysokou školou.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
Na RKCMBF politiky, štruktúry a procesy VS zaručujú kontinuálne 
zlepšovanie kvality príslušných činností (vzdelávania, vedecko-
výskumnej a tvorivej činnosti). Kontinuálne zlepšovanie kvality 
dohliada Rada pre kvalitu RKCMBF. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
DZ RKCMBF (všetky strateg. ciele, s. 3 a nasl.) 
 
Štatút Rady pre kvalitu (VP č.23/2021) 
 
Rada pre kvalitu RKCMBF 
 

 
 
 

 
 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-
2027_final.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/vnutorny-system-kvality/ 
 

VS 2.6.h.2. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú rozvoj kultúry kvality na 
všetkých súčastiach a úrovniach vysokej školy.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
Na RKCMBF politiky, štruktúry a procesy VS zaručujú rozvoj kultúry 
kvality vo všetkých súčastiach fakulty. Za rozvoj kultúry dohliada Rada 
pre kvalitu, ktorá je poradným orgánom vedenie fakulty. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
DZR UK (Strategický cieľ 3.1.2) 
 
DZR RKCMBF (všetky strateg. ciele, s. 3 a nasl.) 
 
VP VSK č. 23/2021 (najmä Prvá časť) 
 
Rada pre kvalitu RKCMBF 
 

 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_
UK_2021-2027.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_202
1-2027_final.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/vnutorny-system-kvality/ 
 

VS 2.6.i. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú previazanie vnútorného systému 
s dlhodobým zámerom vysokej školy. 

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
Na RKCMBF politiky, štruktúry a procesy VS zaručujú jeho previazanie 
s DZR UK a DZR fakulty. Toto previazanie zaručuje uplatňovanie vn. 
predpis VSK UK VP VSK č. 23/2021 v zmysle stanovených strategických 
cieľov v DZR UK a DZR fakulty. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
DZR UK (strateg. ciele 3.1.1. a 3.1.2) 
 
DZR RKCMBF (všetky strateg. ciele, s. 3 a nasl.) 
 
VP VSK č. 23/2021 (najmä Prvá časť) 
 

 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_
UK_2021-2027.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_202
1-2027_final.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 

VS 2.6.j. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú efektívny výkon 
administratívnych činností súvisiacich so zabezpečením kvality a nezaťažovanie učiteľov, študentov a 
ďalších tvorivých zamestnancov vysokej školy neodôvodnenou byrokraciou. 

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
Na RKCMBF politiky, štruktúry a procesy VS zaručujú efektívny výkon 
admin. činností. Na fakulte pôsobia nepedagogickí zamestnanci, ktorí 
zaručujú administratívne činnosti (napr. tajomník fakulty, vedúca 
knižnice a rektori kňazských seminárov v Bratislave a Nitre, vedúci 
oddelení dekanátu: študijného oddelenia, referát vedy 
a doktorandského štúdia, ekonomické oddelenie, personálny 
a mzdový referát, oddelenie technicko-hospodárskej správy, referát 
informačných technológií). 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 

 
 
https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/distancna-
metoda-vyucby-na-uk/  

 
 
 
 
 

https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Statut_RKCMBF_2017_final_schvaleny_AS_25.10.2017.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Statut_RKCMBF_2017_final_schvaleny_AS_25.10.2017.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/Organizacny_poriadok_RKCMBF_UK_2022.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/Organizacny_poriadok_RKCMBF_UK_2022.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/vnutorny-system-kvality/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/vnutorny-system-kvality/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/distancna-metoda-vyucby-na-uk/
https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/distancna-metoda-vyucby-na-uk/


Organizačný poriadok RKCMBF 
 

 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/Organizacny_poriado
k_RKCMBF_UK_2022.pdf 

VS 2.7.1. Ak vysoká škola uskutočňuje habilitačné konanie a inauguračné konanie, politiky, štruktúry 
a procesy vnútorného systému zaručujú, že spĺňa štandardy pre habilitačné konanie a inauguračné 
konanie. 

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
Na RKCMBF politiky, štruktúry a procesy VS zaručujú, že fakulta spĺňa 
štandardy pre HaI konanie. RKCMBF sa zaviazala uplatňovať politiky 
na zabezpečovanie kvality vedeckovýskumnej činnosti a systematicky 
vyhodnocovať kvalitu v zmysle fakultného vnútorného systému 
zabezpečovania kvality, implementovať rozvíjať a pravidelne hodnotiť 
svoj vnútorný systém na zabezpečovanie kvality vedy a výskumu .Na 
fakulte sa uplatňujú príslušné univerzitné predpisy a vnútorný predpis 
fakulty ohľadom HaI konaní. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
DZR RKCMBF (Strateg. cieľ 2.4) 
 
Pravidlá pre tvorbu a posudzovanie podkladov na získanie práv na 
habilitačné konania a inauguračné konania na UK (VP č. 25/2021) 
 
Rámcové kritériá na získanie titulu docent a profesor na UK  (VP UK 
č. 24/2021) 
 
Kritériá Ha a I na RKCMBF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_202
1-2027_final.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_25.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_24.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/studijne_oddelenie/Kriteria_CMBF
_1.4.2014.pdf 
 

VS 2.8.1. Politiky zabezpečenia kvality záväzne uplatňujú všetci zmluvní partneri vysokej školy alebo 
iné tretie strany, ktoré sa spolupodieľajú alebo majú vplyv na kvalitu vzdelávania, tvorivých činností a 
iných súvisiacich činností.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
Na RKCMBF politiky zabezpečenia kvality záväzne uplatňujú 
zástupcovia tretej strany, t.j. majoritného zamestnávateľa, ktorými sú 
predovšetkým biskupské úrady diecéz Rímskokatolíckej cirkvi na 
Slovensku. Ich zástupcovia sa spolupodieľajú  a majú vplyv na kvalitu 
vzdelávania, tvorivých činností a iných súvisiacich činností. 
 

 
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/dokumenty 
 

VS 2.9.1. Súčasťou politík a procesov zabezpečovania kvality je pravidelný monitoring, 
vyhodnocovanie a revidovanie vnútorného systému, ktorého sa zúčastňujú všetky zainteresované 
strany.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF prijala VP VSK č. 23/2021, ktorým zabezpečuje politiky a 
procesy zabezpečovania kvality, a to aj prostredníctvom pravidelného 
monitoringu, vyhodnocovania a revidovania vnútorného systému, 
ktorého súčasťou sú všetky zainteresované strany. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
VP VSK č. 23/2021 
 

 
Rada pre kvalitu: 
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/vnutorny-system-kvality/ 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 

VS 2.9.2. Pravidelný monitoring, vyhodnocovanie a revidovanie vnútorného systému prihliada na to, 
či vnútorný systém vedie k dosahovaniu strategických cieľov v oblasti zabezpečenia kvality, ktoré si 
vysoká škola určila vo svojich strategických dokumentoch, najmä v dlhodobom zámere. 

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF prijala VP VSK č. 23/2021, ktorým zabezpečuje politiky a 
procesy zabezpečovania kvality. Prostredníctvom pravidelného 
monitoringu, vyhodnocovania a revidovania vnútorného systému 
kvality prihliada na napĺňanie strategických cieľov stanovených v 
DZR RKCMBF. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
VP VSK č. 23/2021 (najmä Prvá časť) 
 
DZR RKCMBF 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-
2027_final.pdf 
 

https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/Organizacny_poriadok_RKCMBF_UK_2022.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/Organizacny_poriadok_RKCMBF_UK_2022.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_25.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_24.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/studijne_oddelenie/Kriteria_CMBF_1.4.2014.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/studijne_oddelenie/Kriteria_CMBF_1.4.2014.pdf
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/vnutorny-system-kvality/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf


VS 2.10.1. Vysoká škola umožňuje ľahký prístup verejnosti k formalizovaným politikám a procesom 
a ďalšej dokumentácii vnútorného systému. 

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF zverejňuje vnútorný systém kvality ako aj ďalšiu 
dokumentáciu vnútorného systému kvality na webovej stránke 
fakulty. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
Pravidlá pravidelného zverejňovania aktuálnych, adekvátnych a 
kvalitatívnych informácií o študijných programoch a ich 
absolventoch (VP VSK č. 23/2021 Pätnásta časť) 
 

https://frcth.uniba.sk 
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/rada-pre-kvalitu-rkcmbf-uk/ 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 

VS 2.10.2. Spôsob sprístupnenia informácií rešpektuje špecifické potreby osôb so zdravotným 
znevýhodnením. 

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF prihliada na špecifické potreby osôb so zdravotným 
znevýhodnením v spôsobe sprístupnenia informácií na webovej 
stránke fakulty. Na UK pôsobí Centrum podpory študentov so 
špecifickými potrebami. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
VP VSK č. 23/2021 (Druhá časť, Štvrtý oddiel) 
 
 

https://frcth.uniba.sk/sluzby/podpora-studentov-so-specifickymi-
potrebami/ 
 
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-socialnych-sluzieb-a-
poradenstva-ossp/centrum-podpory-studentov-so-specifickymi-potrebami-
cps 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 

VS 2.10.3. Dokumentácia vnútorného systému, ktorá je relevantná pre študentov, je zverejnená vo 
všetkých jazykoch uskutočňovania študijných programov. 

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
Dokumentácia VS je zverejnená v jazyku uskutočňovania ŠP na 
oficiálnej webovej stránke fakulty a základné informácie sú prístupné 
v anglickom jazyku. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
VP VSK č. 23/2021 (Prvá časť) 
 

 
https://frcth.uniba.sk/ 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 

 

3. Kritériá na vyhodnocovanie štandardu VS 3 Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných 
programov (čl. 3 štandardov pre vnútorný systém) 

VS 3.1.1. Vysoká škola má formalizované politiky, štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a 
schvaľovanie študijných programov6. 
6 V prípade regulovaných zdravotníckych študijných programov v súlade s nariadením vlády č. 296/2010 Z. z.  

7 V študijných programoch pripravujúcich na výkon regulovaného povolania plnenie európskych smerníc pre vzdelávanie v 
regulovanom povolaní.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
Na RKCMBF sú formalizované politiky, štruktúry a procesy na 
vytváranie, úpravu a schvaľovanie ŠP. Na RKCMBF pôsobí Rada ŠP 
a Akr. rada podľa vn. predpisu VSK č. 23/2021 a Vedecká rada fakulty. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
VP VSK č. 23/2021 
 

Rada ŠP, Akr.rada: 
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/dokumenty 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 

VS 3.1.2. Vysoká škola má stanovené právomoci, pôsobnosť a zodpovednosť jednotlivých štruktúr, 
zamestnancov a iných zainteresovaných strán za zabezpečenie kvality študijného programu. 

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má stanovené právomoci, pôsobnosť a zodpovednosť 
jednotlivých štruktúr, zamestnancov a iných zainteresovaných strán 
za zabezpečenie kvality ŠP. Na zabezpečenie kvality ŠP sa podieľajú 
garanti a ostatní pedagógovia, študenti (prostredníctvom členstva 
svojich zástupcov v príslušných orgánoch a prostredníctvom 
študentských anonymných ankiet spokojnosti a hodnotenia predmetu 
a vyučujúceho), zástupca majoritného zamestnávateľa, ktorý je 
členom v Rade pre ŠP a členovia Vedeckej rady fakulty. Nestranné 
hodnotenie kvality ŠP zabezpečujú zahraničný odborník z oblasti 

Rada ŠP, Akr.rada a partnerstvá: 
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/dokumenty 
Rada pre kvalitu: 
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/vnutorny-system-kvality/ 
 
 
 
 
 
 

https://frcth.uniba.sk/
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/rada-pre-kvalitu-rkcmbf-uk/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://frcth.uniba.sk/sluzby/podpora-studentov-so-specifickymi-potrebami/
https://frcth.uniba.sk/sluzby/podpora-studentov-so-specifickymi-potrebami/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-socialnych-sluzieb-a-poradenstva-ossp/centrum-podpory-studentov-so-specifickymi-potrebami-cps
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-socialnych-sluzieb-a-poradenstva-ossp/centrum-podpory-studentov-so-specifickymi-potrebami-cps
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-socialnych-sluzieb-a-poradenstva-ossp/centrum-podpory-studentov-so-specifickymi-potrebami-cps
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://frcth.uniba.sk/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/vnutorny-system-kvality/


teológie, ktorý je členenom Akreditačnej rady fakulty a zástupca 
odborníkov z oblasti riadenia je členom fakultnej Rady pre kvalitu. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
VP VSK č. 23/2021 

 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 

VS 3.2.a.1. Politiky, štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov 
zaručujú zapojenie študentov. 

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
Na RKCMBF politiky, štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a 
schvaľovanie ŠP zaručujú zapojenie študentov. Zástupcovia študentov 
sú členmi Rady pre kvalitu fakulty, Rady pre ŠP a Akreditačnej rady 
fakulty (navrhnutý na základe voľby študentskou časťou AS fakulty 
z radov študentov). 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
VP VSK č. 23/2021 (najmä Druhá časť) 
 

Rada pre kvalitu: 
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/rada-pre-kvalitu-rkcmbf-uk/ 
Rada ŠP, Akr. Rada: 
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/dokumenty 
 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 

VS 3.2.a.2. Politiky, štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov 
zaručujú zapojenie zamestnávateľov a ďalších relevantných zainteresovaných strán. 

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
Na RKCMBF politiky, štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a 
schvaľovanie ŠP zaručujú zapojenie zamestnávateľov (diecéznych 
biskupov) a ďalších relevantných zainteresovaných strán, ktorí sú 
členmi príslušných orgánov (Rady pre kvalitu, Akreditačnej rady, 
Vedeckej rady fakulty). 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
Štatút RKCMBF 
 
VP VSK č. 23/2021 (najmä Druhá časť) 

Rada ŠP, Akr. rada: 
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/dokumenty 
Rada pre kvalitu: 
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/rada-pre-kvalitu-rkcmbf-uk/ 
Vedecká rada: 
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/vedecka-rada/ 
 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Statut_RKCM
BF_2017_final_schvaleny_AS_25.10.2017.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
 

VS 3.2.b.1. Politiky, štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov 
zaručujú transparentné, spravodlivé posúdenie a schvaľovanie študijného programu. 

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a 
schvaľovanie ŠP navrhnuté a vypracované tak, aby boli zárukou 
transparentného, spravodlivého posúdenia a schvaľovania ŠP. Dbá sa 
pri nich na zastúpenie z rôznych prostredí (fakulta, externé 
vysokoškolské prostredie, zamestnávatelia, zástupcovia študentov  
apod.). 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
VP VSK č. 23/2021 (najmä Druhá časť) 
 

 
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/dokumenty 
 
 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 

VS 3.2.b.2. Politiky, štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov 
zaručujú odborne fundované posúdenie a schvaľovanie študijného programu. 

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a 
schvaľovanie ŠP navrhnuté a vypracované tak, aby boli zárukou 
odborne fundovaného vytvárania, posudzovania a schvaľovania ŠP. 
Dbá sa pri nich na zastúpenie z rôznych prostredí (fakulta, externé 
vysokoškolské prostredie, zamestnávatelia, zástupcovia študentov a 
pod.). 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
VP VSK č. 23/2021 (najmä Druhá časť) 
 

 
 
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/dokumenty 

 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 

VS 3.2.b.3. Politiky, štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov 
zaručujú objektívne a nezávislé posúdenie a schvaľovanie študijného programu, v ktorom je 
zamedzený konflikt záujmov a možná zaujatosť. 

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/rada-pre-kvalitu-rkcmbf-uk/
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/rada-pre-kvalitu-rkcmbf-uk/
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/vedecka-rada/
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Statut_RKCMBF_2017_final_schvaleny_AS_25.10.2017.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Statut_RKCMBF_2017_final_schvaleny_AS_25.10.2017.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf


Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a 
schvaľovanie ŠP navrhnuté a vypracované tak, aby boli zárukou 
objektívneho a nezávislého vytvárania, posúdenia a schvaľovania ŠP. 
Dbá sa pri nich na zastúpenie z rôznych prostredí (fakulta, externé 
vysokoškolské prostredie, zamestnávatelia, zástupcovia študentov  a 
pod.). Objektivitu hodnotenia zaisťuje aj skutočnosť, že osoby, ktoré 
sa podieľajú na príprave ŠP sa nepodieľajú na jeho posudzovaní a 
schvaľovaní. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
VP VSK č. 23/2021 (najmä Druhá časť) 
 

 
 
 
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/dokumenty 
 
 
 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
 

VS 3.2.c. Politiky, štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov 
zaručujú trvalý súlad študijných programov so štandardmi pre študijný program. 

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a 
schvaľovanie ŠP, ktorých výsledkom pravidelnej činnosti je prijímanie 
opatrení pre zabezpečenie trvalého súladu ŠP so štandardami pre ŠP. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
Pravidlá monitorovania a pravidelného hodnotenia ŠP (VP VSK č. 
23/2021 Druhá časť) 
 

 
 
 
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/dokumenty 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 

VS 3.2.d. Politiky, štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov 
zaručujú, že študijné programy majú jasne špecifikovanú a komunikovanú kvalifikáciu nadobúdanú 
úspešným absolvovaním programu, ktorej úroveň zodpovedá požiadavkám príslušného stupňa 
kvalifikačného rámca. 

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu 
a schvaľovanie ŠP, ktoré zaručujú, že ŠP majú jasne špecifikovanú a 
komunikovanú kvalifikáciu nadobúdanú úspešným absolvovaním ŠP, 
ktorej úroveň zodpovedá požiadavkám príslušného stupňa 
kvalifikačného rámca. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
VP VSK č. 23/2021 (najmä Druhá časť) 

 
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/dokumenty 
 
 
 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 

VS 3.2.e. Štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov zaručujú, že 
obsah a úroveň kvalifikácie napĺňa sektorovo-špecifické očakávania zamestnávateľov a iných 
externých zainteresovaných strán. 

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
Na RKCMBF politiky, štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a 
schvaľovanie ŠP zaručujú, že obsah a úroveň kvalifikácie napĺňa 
sektorovo-špecifické očakávania majoritného zamestnávateľa, 
ktorými sú biskupské úrady KBS. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
VP VSK č. 23/2021 (najmä Druhá časť) 
 

 
 
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/dokumenty 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 

VS 3.2.f.1. Politiky, štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov 
zaručujú, že študijné programy majú jasne špecifikovaný profil absolventa a jasne vymedzené a 
komunikované ciele a výstupy vzdelávania, ktoré sú verifikovateľné. 

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a 
schvaľovanie ŠP, ktoré zaručujú, že ŠP majú jasne špecifikovaný profil 
absolventa a jasne vymedzené a komunikované ciele a výstupy 
vzdelávania, ktoré sú verifikovateľné. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
VP VSK č. 23/2021 (Druhá časť) 
 

 
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/dokumenty 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 

https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf


VS 3.2.f.2. Politiky, štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov 
zaručujú, že študijné programy majú jasne špecifikovaný profil absolventa a jasne vymedzené a 
komunikované ciele a výstupy vzdelávania, ktoré zodpovedajú poslaniu vysokej školy. 

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a 
schvaľovanie ŠP, ktoré zaručujú, že ŠP majú jasne špecifikovaný profil 
absolventa a jasne vymedzené a komunikované ciele a výstupy 
vzdelávania, ktoré zodpovedajú poslaniu fakulty. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
Štatút RKCMF (Poslanie čl. 2) 
 
DZR RKCMBF (Hlavné poslanie, s. 3) 
 
VP VSK č. 23/2021 (Druhá časť) 
   

 
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/dokumenty 
 
 
 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Statut_RKC
MBF_2017_final_schvaleny_AS_25.10.2017.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_20
21-2027_final.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 

VS 3.2.f.3. Politiky, štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov 
zaručujú, že študijné programy majú jasne špecifikovaný profil absolventa a jasne vymedzené a 
komunikované ciele a výstupy vzdelávania, ktoré zodpovedajú príslušnému stupňu kvalifikačného 
rámca.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a 
schvaľovanie ŠP zaručujú, že ŠP majú jasne špecifikovaný profil 
absolventa a jasne vymedzené a komunikované ciele a výstupy 
vzdelávania, ktoré zodpovedajú príslušnému stupňu kvalifikačného 
rámca.  
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
VP VSK č. 23/2021 (Druhá časť) 

 
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/dokumenty 
 
 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 

VS 3.2.f.4. Politiky, štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov 
zaručujú, že študijné programy majú jasne špecifikovaný profil absolventa a jasne vymedzené a 
komunikované ciele a výstupy vzdelávania, ktoré zodpovedajú oblasti poznania podľa príslušného 
študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov, v ktorých ich absolventi získajú 
vysokoškolské vzdelanie. 

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a 
schvaľovanie ŠP, aby zaručovali, že ŠP majú jasne špecifikovaný profil 
absolventa a jasne vymedzené a komunikované ciele a výstupy 
vzdelávania, ktoré zodpovedajú oblasti poznania podľa príslušného 
študijného odboru, ktorým je teológia. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
Opis študijného odboru: 37. Teológia 
 
VP VSK č. 23/2021 (Druhá časť) 

Zápisnice Rady ŠP: 
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/dokumenty 
 
 
 
 
 
https://www.slov-lex.sk/pravne-
predpisy/prilohy/SK/ZZ/2019/244/20190901_5173916-2.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 

VS 3.2.f.5. Politiky, štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov 
zaručujú, že študijné programy umožňujú dosahovanie v profile absolventa stanovených cieľov 
vzdelávania a výstupov vzdelávania. 

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a 
schvaľovanie ŠP, aby zaručovali, že by ich obsah jasne viedol k 
dosiahnutiu stanovených cieľov vzdelávania a výstupov vzdelávania. 
Informácie sú dostupné uchádzačom o štúdium, ako i širokej 
verejnosti na webovom portáli fakulty, aj na portáli – PortálVS.sk. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
VP VSK č. 23/2021 (Druhá časť) 
 

https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/rimskokatolicka-cyrilometodska-
bohoslovecka-fakulta 
 
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/dokumenty 
 
https://frcth.uniba.sk/studium/ 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 

https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Statut_RKCMBF_2017_final_schvaleny_AS_25.10.2017.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Statut_RKCMBF_2017_final_schvaleny_AS_25.10.2017.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2019/244/20190901_5173916-2.pdf
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2019/244/20190901_5173916-2.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/rimskokatolicka-cyrilometodska-bohoslovecka-fakulta
https://www.portalvs.sk/sk/fakulta/rimskokatolicka-cyrilometodska-bohoslovecka-fakulta
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/
https://frcth.uniba.sk/studium/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf


VS 3.2.g. Politiky na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov zaručujú v študijných 
programoch jasné previazanie vzdelávania s tvorivými činnosťami, pričom úroveň a zameranie 
tvorivej činnosti zodpovedá stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania. 

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má vytvorené politiky na vytváranie, úpravu a schvaľovanie 
ŠP, aby zaručovali v ŠP jasné previazanie vzdelávania s tvorivými 
činnosťami, pričom úroveň a zameranie tvorivej činnosti zodpovedá 
stupňu vysokoškolského vzdelávania a výstupom vzdelávania. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
DZ RKCMF (Strateg. cieľ 2.4.2) 
 
Výročné správy RKCMBF 
 
VP VSK č. 23/2021 (Druhá časť) 

 
 
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/dokumenty 

 
 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_202
1-2027_final.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/vyrocne_spravy/Vyrocna
_sprava_2020_priloha_2.3.2021.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
 

VS 3.2.h. Politiky, štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a schvaľovanie študijných programov 
zaručujú, že študijné programy poskytujú študentom prenositeľné spôsobilosti, ktoré ovplyvňujú 
osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom kariérnom uplatnení a v živote ako 
aktívnych občanov v demokratických spoločnostiach.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a 
schvaľovanie ŠP, ktoré zaručujú, že ŠP poskytujú študentom 
prenositeľné spôsobilosti, ktoré ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a 
môžu byť využité v ich budúcom uplatnení a živote. RKCMBF navyše 
poskytuje okrem vzdelávania aj duchovnú formáciu. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
VP VSK č. 23/2021 (Druhá časť) 
 

Profil absolventa (prenositeľné spôsobilosti): 
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/dokumenty 
 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 

VS 3.3.1. Štruktúry a procesy na vytváranie, úpravu a schvaľovanie spoločných študijných programov 
s vysokými školami v zahraničí zaručujú uplatňovanie princípov Európskeho prístupu zabezpečenia 
kvality spoločných študijných programov.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF patrí medzi viac než 240 cirkevných fakúlt po 
celom svete, na ktorých sa realizuje ŠP katolícka teológia. 
Fakulty sú pravidelne preverované príslušným dikastériom 
Svätého  Stolca, ktoré má na starosti cirkevné univerzity 
a fakulty, či sa v nich uplatňujú štruktúry a procesy na 
vytváranie, úpravu a schvaľovanie ŠP katolíckej teológie 
podľa noriem apoštolskej konštitúcie Veritatis gaudium 
pápeža Františka o univerzitách a cirkevných fakultách 
(promulgovaná v r. 2017, vydaná v r. 2018). 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
Veritatis gaudium (2017, 2018) 
 

 
www.educatio.va/content/cec/it.html 
 
AVEPRO: 
www.avepro.glauco.it/avepro/allegati/864/Finale%20Bratislava.pdf 
 
 
 
 
https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-
papezov/c/apostolska-konstitucia-veritatis-gaudium 
 
https://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_constitutions/documents/papa-
francesco_costituzione-ap_20171208_veritatis-gaudium.html 
 

VS 3.4.1. Vysoká škola vytvára, uskutočňuje a upravuje študijné programy v študijných odboroch a 
stupňoch v súlade s priznanými právami.  
8 V prípade regulovaných zdravotníckych študijných programov aj v súlade nariadením vlády č. 296/2010 Z. z. 

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF vytvára, uskutočňuje a upravuje ŠP v ŠO a stupňoch v súlade 
s priznanými právami. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
Opis študijného odboru: 37. Teológia 
 
VP VSK č. 23/2021 (Druhá časť) 
 

Dokumenty ŠP: 
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/dokumenty 
 
 
 
https://www.slov-lex.sk/pravne-
predpisy/prilohy/SK/ZZ/2019/244/20190901_5173916-2.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 

VS 3.4.2. Je preukázaná obsahová zhoda študijných programov s opisom študijného odboru v 
príslušnom stupni.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 

https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/vyrocne_spravy/Vyrocna_sprava_2020_priloha_2.3.2021.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/vyrocne_spravy/Vyrocna_sprava_2020_priloha_2.3.2021.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
http://www.educatio.va/content/cec/it.html
http://www.avepro.glauco.it/avepro/allegati/864/Finale%20Bratislava.pdf
https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/apostolska-konstitucia-veritatis-gaudium
https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/apostolska-konstitucia-veritatis-gaudium
https://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_constitutions/documents/papa-francesco_costituzione-ap_20171208_veritatis-gaudium.html
https://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_constitutions/documents/papa-francesco_costituzione-ap_20171208_veritatis-gaudium.html
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2019/244/20190901_5173916-2.pdf
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2019/244/20190901_5173916-2.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf


Štandard splnený. 
RKCMBF preukazuje obsahovú zhodu ŠP s opisom študijného odboru 
v príslušnom stupni. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
Opis študijného odboru: 37. Teológia 
 
VP VSK č. 23/2021 (Druhá časť) 
 

VHS ŠP: 
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/dokumenty 
 
 
https://www.slov-lex.sk/pravne-
predpisy/prilohy/SK/ZZ/2019/244/20190901_5173916-2.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 

VS 3.4.3. Študijné programy priradené k príslušnému študijnému odboru/odborom a stupňu, ktoré sa 
uskutočňujú na vysokej škole a jej súčastiach, sú v súlade so štandardmi pre študijný program.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má ŠP priradené k príslušnému študijnému odboru (teológia) 
v súlade so štandardami pre ŠP. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
Opis študijného odboru: 37. Teológia 
 
VP VSK č. 23/2021 (Druhá časť) 
 

VHS ŠP: 
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/dokumenty 
 

 
https://www.slov-lex.sk/pravne-
predpisy/prilohy/SK/ZZ/2019/244/20190901_5173916-2.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 

 

4. Kritériá na vyhodnocovanie štandardu VS 4 Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na 
študenta (čl. 4 štandardov pre vnútorný systém) 

VS 4.a.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že pri uskutočňovaní študijných 

programov je povzbudzovaná aktívna úloha, autonómia a samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v 

procese učenia sa. 

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má  politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú, že pri 
uskutočňovaní ŠP sa povzbudzuje aktívna úloha, autonómia a 
samostatnosť študentov vo vzdelávaní a v procese učenia sa. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
DZR RKCMBF (Starteg. ciele 1.1, 1.2) 
 
Študijný poriadok RKCMBF 
 
Všeobecné zásady uskutočňovania vzdelávacieho procesu (čl.57 VP 
VSK č.23/2021) 

 

 
 
 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_202
1-2027_final.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_st
udijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 

VS 4.a.2. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že aktívna úloha, autonómia a 
samostatnosť študentov vo vzdelávaní sa odzrkadľuje aj v hodnotení študentov.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú, že 
aktívna úloha, autonómia a samostatnosť študentov vo vzdelávaní sa 
odzrkadľuje aj v hodnotení študentov. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
Študijný poriadok RKCMBF 
 
Pravidlá hodnotenia študentov  (VP VSK č. 23/2021 Šiesta časť) 
 

 
 
 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_st
udijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 

 

VS 4.b.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že pri uskutočňovaní študijných 
programov je rešpektovaná rozmanitosť študentov a ich potrieb.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF ma politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú, že pri 
uskutočňovaní ŠP je rešpektovaná rozmanitosť študentov a ich 
potrieb. 
 
Legislatívne zakotvenie: 

 
 
 
 
 
 
 

https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2019/244/20190901_5173916-2.pdf
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2019/244/20190901_5173916-2.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2019/244/20190901_5173916-2.pdf
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2019/244/20190901_5173916-2.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf


 
VP VSK č. 23/2021 (najmä Druhá časť o ŠP, čl.8 nasl.) 
 
Etický kódex a pravidlá tvorivej činnosti na UK (VP VSK č. 23/2021 
ôsma časť) 
 
VP. č. 23./2014 k zabezpečeniu všeobecne prístupného 
akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami 
 
Štipendijný poriadok UK 
 
Študijný poriadok RKCMBF 
 
 
Štipendijný poriadok RKCMBF (VP č. 3/2018) 
 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_23.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_08.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_st
udijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/VP_3_2018_S
tipendijny_poriadok.pdf 
 

VS 4.b.2. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že je umožňovaná flexibilita 
trajektórií v štúdiu aj s ohľadom na možnosť zosúladenia pracovného/rodinného života so štúdiom 
na vysokej škole.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú, že 
študenti majú možnosť flexibilitu v štúdiu, napr. pri výbere povinne 
voliteľných a voliteľných predmetov ŠP. 
 
Legislatívne zakotvenie: 
 
Študijný poriadok RKCMBF 
 
Všeobecné zásady uskutočňovania vzdelávacieho procesu (VP VSK č. 
23/2021 Čl.57) 
 

 
 
 
 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_st
udijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 

VS 4.c.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že pri uskutočňovaní študijných 
programov sa pružne využíva spektrum pedagogických metód, foriem a koncepcií a metód 
hodnotenia. 

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú, že pri 
uskutočňovaní ŠP sa pružne využíva spektrum pedagogických metód, 
foriem a koncepcií a metód hodnotenia, čo dokazujú informačné listy 
jednotlivých predmetov. 
 
Legislatívne zakotvenie: 
 
Všeobecné zásady uskutočňovania vzdelávacieho procesu (VP VSK č. 
23/2021 Čl.57) 
  
 

 

 
https://frcth.uniba.sk/studium/bakalarske-a-magisterske-
studium/informacne-listy/ 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
 

VS 4.c.2. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že vhodnosť a efektívnosť 
využívaných pedagogických metód, foriem a koncepcií a metód hodnotenia sa pravidelne hodnotí a 
zdokonaľuje.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú, vhodnosť 
a efektívnosť využívaných pedagogických metód, foriem a koncepcií a 
metód hodnotenia sa pravidelne hodnotí a zdokonaľuje 
prostredníctvom činnosti príslušných fakultných orgánov (Rada pre 
kvalitu, Rada ŠP, Akred. rada, Vedecká rada) a skúmaním spokojnosti 
študentov a skúmaním ich hodnotenia predmetov a vyučujúcich 
pomocou študentských ankiet. 
 
Legislatívne zakotvenie: 
 
Študijný poriadok RKCMBF 
 
VP VSK č. 23/2021, čl.57 (Všeobecné zásady uskutočňovania 
vzdelávacieho procesu) 
 
Výročné správy 
 

https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-a-predpisy/ 
Rada pre kvalitu: 
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/vnutorny-system-kvality-na-rkcmbf-uk/ 
Rada ŠP, Akr. rada: 
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/dokumenty 
Vedecká rada: 
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/vedecka-rada/ 
Ankety: 
https://frcth.uniba.sk/studium/studentske-ankety/ 
 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1
_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/vyrocne_spravy/Vyrocn
a_sprava_2020.pdf 
 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_08.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/VP_3_2018_Stipendijny_poriadok.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/VP_3_2018_Stipendijny_poriadok.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://frcth.uniba.sk/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/informacne-listy/
https://frcth.uniba.sk/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/informacne-listy/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-a-predpisy/
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/vnutorny-system-kvality-na-rkcmbf-uk/
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/vedecka-rada/
https://frcth.uniba.sk/studium/studentske-ankety/
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/vyrocne_spravy/Vyrocna_sprava_2020.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/vyrocne_spravy/Vyrocna_sprava_2020.pdf


VS 4.d.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že študentom je poskytované 
primerané vedenie študentov a podpora zo strany učiteľov. 

Samohodnotenie 
plnenia  

Odkazy na dôkazy 

Štandard splnený. 
Na RKCMBF 
politiky, štruktúry 
a procesy VS 
zaručujú, že 
študentom sa 
poskytuje 
primerané vedenie 
a podpora zo 
strany učiteľov 
prostredníctvom 
konzultačných 
hodín, ktoré sú 
zverejnené na 
výveskách a na 
webovej stránke 
fakulty. 
 
Legislatívne 
zakotvenie: 
 
Študijný poriadok 
RKCMBF 
 
Všeobecné zásady 
uskutočňovania 
vzdelávacieho 
procesu (VP VSK č. 
23/2021 Čl.57) 
 
Smernica rektora 
UK k zabezpečeniu 
všeobecne 
prístupného 
akademického 
prostredia pre 
študentov so 
špecifickými 
potrebami a jej 
Prílohy č.1.-8. (VP 
č. 23/2014) 
 

 
Študentský poradca: https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/sluzby/ 
 
Študentský študijný radca: https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/sluzby/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf 
 

 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 

 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_23.pdf 
 

VS 4.d.2. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že je podporovaný vzájomný 
rešpekt vo vzťahu študent – učiteľ. 

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú, že sa 
podporuje vzájomný rešpekt vo vzťahu študent – učiteľ, čo 
dosvedčuje VSK, ktorý obsahuje etický kódex. Na RKCMBF politiky, 
štruktúry a procesy VS zohľadňujú potreby študentov zo 
špecifickými potrebami. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
DZR RKCMBF (Strateg. ciele 1.1, 1.2) 
 
Študijný poriadok RKCMBF 
 
Všeobecné zásady uskutočňovania vzdelávacieho procesu (VP VSK 
č. 23/2021 Čl.57) 
 
Etický kódex - VP VSK č. 23/2021 (ôsma časť) 
 
Smernica rektora UK k zabezpečeniu všeobecne prístupného 
akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami 
a jej Prílohy č.1.-8. (VP č. 23/2014) 

 
 

 
 
 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_202
1-2027_final.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_st
udijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf 
 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_23.pdf 
 
 
 
 

VS 4.e.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že skúšajúci sú dôkladne 
oboznámení s existujúcimi metódami verifikácie dosahovania výstupov vzdelávania, metódami 
testovania, skúšania a posudzovania výkonov študentov.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 

https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/sluzby/
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/sluzby/
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_23.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_23.pdf


Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú, že 
skúšajúci študenti sú dôkladne oboznámení s existujúcimi 
metódami verifikácie dosahovania výstupov vzdelávania, 
metódami testovania, skúšania a posudzovania výkonov študentov. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
Študijný poriadok RKCMBF 
 
Všeobecné zásady uskutočňovania vzdelávacieho procesu (VP VSK 
č. 23/2021 Čl.57) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_st
udijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf 
 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf. 
 

VS 4.e.2. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že skúšajúci majú podporu 
vysokej školy na ďalšie zdokonaľovanie svojich vedomostí a zručností v tejto oblasti metód verifikácie 
dosahovania výstupov vzdelávania, metód testovania, skúšania a posudzovania výkonov študentov.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú, že 
skúšajúci majú podporu fakulty a UK na ďalšie zdokonaľovanie 
svojich vedomostí a zručností v tejto oblasti metód verifikácie 
dosahovania výstupov vzdelávania, metód testovania, skúšania a 
posudzovania výkonov študentov. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
Všeobecné zásady uskutočňovania vzdelávacieho procesu (VP VSK 
č. 23/2021 Čl.57) 
Pravidlá zabezpečovania profesijného rozvoja vysokoškolských 
učiteľov, výskumných pracovníkov a umeleckých pracovníkov UK 
(VP VSK č.23/2021 Trinásta časť) 
 
Ponuka školení (CIT UK) 
 

 

 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
 
 
 
 
https://uniba.sk/ponuka/ 
 
 

VS 4.f.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že kritériá, metódy a termíny 
hodnotenia a známkovania sú študentom vopred známe a ľahko prístupné.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú, že 
kritériá, metódy a termíny hodnotenia a známkovania sú 
študentom vopred známe a ľahko prístupné prostredníctvom 
systému AIS 2 a platformy MS Teams. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
Študijný poriadok RKCMBF 
 
Pravidlá hodnotenia študentov (VP VSK č. 23/2021 Šiesta časť):  
Všeobecné zásady uskutočňovania vzdelávacieho procesu (VP VSK 
č. 23/2021 Čl.57) 
 

 
https://frcth.uniba.sk/ais2/ 
 
 
 

 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_st
udijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 

VS 4.g.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že hodnotenie umožňuje 
študentom preukázať rozsah a úroveň, do akej sa im podarilo dosiahnuť očakávané výstupy 
vzdelávania a študentom poskytuje spätnú väzbu.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú, že 
hodnotenie umožňuje študentom preukázať rozsah a úroveň, do 
akej sa im podarilo dosiahnuť očakávané výstupy vzdelávania a 
študentom poskytuje spätnú väzbu. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
Študijný poriadok RKCMBF 
 
Pravidlá hodnotenia študentov (VP VSK č. 23/2021 Šiesta časť) 
 
Všeobecné zásady uskutočňovania vzdelávacieho procesu (VP VSK 
č. 23/2021 Čl.57) 
 

 
 
 
 
 
 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_st
udijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf 
 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 

https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/ponuka/
https://frcth.uniba.sk/ais2/
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf


VS 4.g.2. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že hodnotenie študentom 
poskytuje spätnú väzbu o rozsahu a úrovni dosahovaných výstupov vzdelávania.  

Samohodnotenie 
plnenia  

Odkazy na dôkazy 

Štandard splnený. 
RKCMBF má 
politiky, štruktúry 
a procesy VS, ktoré 
zaručujú, že 
hodnotenie 
študentom 
poskytuje spätnú 
väzbu o rozsahu a 
úrovni 
dosahovaných 
výstupov 
vzdelávania 
prostredníctvom 
osobnej 
komunikácie 
(prezenčnej, 
dištančnej alebo 
elektronickej) 
a prostredníctvom 
ASI2. 
 
Legislatívne 
ukotvenie: 
 
Študijný poriadok 
RKCMBF 
 
Pravidlá 
hodnotenia 
študentov (VP VSK 
č. 23/2021 Šiesta 
časť) 
 
Všeobecné zásady 
uskutočňovania 
vzdelávacieho 
procesu (VP VSK č. 
23/2021 Čl.57) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://frcth.uniba.sk/ais2/ 
 
 
 
 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
 

VS 4.g.3. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že hodnotenie je v 
nevyhnutných prípadoch spojené s odporúčaniami a usmerneniami týkajúcimi sa procesu učenia sa. 

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú, že 
hodnotenie je v nevyhnutných prípadoch spojené s odporúčaniami a 
usmerneniami týkajúcimi sa procesu učenia sa prostredníctvom osobnej 
komunikácie (prezenčnej, dištančnej alebo elektronickej) medzi 
skúšajúcim pedagógom a skúšaným študentom. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
Študijný poriadok RKCMBF 
 
Pravidlá hodnotenia študentov (VP VSK č. 23/2021 Šiesta časť) 
 
Všeobecné zásady uskutočňovania vzdelávacieho procesu (VP VSK č. 
23/2021 Čl.57) 
 

 
 
 
 
 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020
_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
 

VS 4.h.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že hodnotenie je konzistentné a 
spravodlivo aplikované vo vzťahu k všetkým študentom, vykonávané v súlade s vopred schválenými 
postupmi a prinášajúce spoľahlivé závery, ktoré v podobných prípadoch nevedú k neodôvodneným 
rozdielom.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú, že 
hodnotenie je konzistentné a spravodlivo aplikované vo vzťahu k 
všetkým študentom, vykonávané v súlade s vopred schválenými 
postupmi a prinášajúce spoľahlivé závery, ktoré v podobných prípadoch 
nevedú k neodôvodneným rozdielom. 
 
Legislatívne ukotvenie: 

 
 
 
 
 

https://frcth.uniba.sk/ais2/
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf


 
Študijný poriadok RKCMBF 
 
Pravidlá hodnotenia študentov (VP VSK č. 23/2021 Šiesta časť) 
 
Všeobecné zásady uskutočňovania vzdelávacieho procesu (VP VSK č. 
23/2021, čl.57) 

 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020
_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
 

VS 4.i.1. Pri hodnotení sa primerane zohľadňujú okolnosti týkajúce sa študentov so špecifickými 
potrebami.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF sa pri hodnotení primerane zohľadňujú okolnosti týkajúce sa 
študentov so špecifickými potrebami. Na UK pôsobí Centrum podpory 
študentov so špecifickými potrebami. Na fakulte pôsobí koordinátor 
a referentky pre študentov so špecifickými potrebami v sídle v Bratislave 
a v súčasti v Nitre. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
Študijný poriadok RKCMBF (čl. 9) 
 
Pravidlá hodnotenia študentov (VP VSK č. 23/2021 Šiesta časť):  
Všeobecné zásady uskutočňovania vzdelávacieho procesu (VP VSK č. 
23/2021 Čl. 2 bod (4), 39 bod (2), 42, 57 bod (i)) 
 
Smernica rektora UK k zabezpečeniu všeobecne prístupného 
akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami (VP 
23/2014) 
 
 

https://frcth.uniba.sk/sluzby/podpora-studentov-so-specifickymi-
potrebami/ 
 
 

 
 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020
_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_23.pdf 
 

VS 4.j.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že ak to okolnosti umožňujú, 
hodnotenie študentov je vykonávané viacerými hodnotiteľmi.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
Na RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú, že ak to 
okolnosti umožňujú, hodnotenie študentov je vykonávané viacerými 
hodnotiteľmi podľa čl. 12, bodu 11 Študijného poriadku fakulty. 
 

 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_202
0_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf 

VS 4.k.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že študenti majú k dispozícii 
prostriedky nápravy voči výsledkom hodnotenia, pričom je zaručené spravodlivé zaobchádzanie so 
žiadateľmi o nápravu.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú, že študenti 
majú k dispozícii prostriedky nápravy voči výsledkom hodnotenia, pričom 
je zaručené spravodlivé zaobchádzanie so žiadateľmi o nápravu  podľa 
Študijného poriadku fakulty. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
Študijný poriadok RKCMBF (čl. 2, b. 2, čl. 7, čl. 9, b. 5, čl. 11, b. 4, čl. 12, čl. 
15, b. 9, čl. 30, b. 17-18, čl. 31, b. 13, čl. 36, b. 13, čl. 39, b. 2) 
 
Pravidlá hodnotenia študentov (VP VSK č. 23/2021 Šiesta časť) 
 
Všeobecné zásady uskutočňovania vzdelávacieho procesu (VP VSK č. 
23/2021, čl.57) 
 
Pravidlá preskúmavania podnetov a iných obdobných podaní študentov 
(VP VSK č. 23/2021 Siedma časť) 
 

 
 
 
 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_202
0_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 

 

5. Kritériá na vyhodnocovanie štandardu VS 5 Prijímacie konanie, priebeh štúdia, uznávanie 
vzdelania a udeľovanie akademických titulov (čl. 5 štandardov pre vnútorný systém) 

VS 5.a.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že sú zavedené, uplatňované, 
zverejnené a ľahko prístupné konzistentné pravidlá pre všetky fázy študijného cyklu študenta, 
najmä pre prijímacie konanie, priebeh a hodnotenie štúdia, uznávanie vzdelania, ukončovanie štúdia, 
udeľovanie titulu a vydávanie diplomu a ďalších dokladov o získanom vzdelaní.  

Samohodnotenie 
plnenia  

Odkazy na dôkazy 

https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://frcth.uniba.sk/sluzby/podpora-studentov-so-specifickymi-potrebami/
https://frcth.uniba.sk/sluzby/podpora-studentov-so-specifickymi-potrebami/
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_23.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf


Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, 
štruktúry a procesy 
VS, ktoré zaručujú, že 
sú zavedené, 
uplatňované, 
zverejnené a ľahko 
prístupné 
konzistentné pravidlá 
pre všetky fázy 
študijného cyklu 
študenta, najmä pre 
prijímacie konanie, 
priebeh a hodnotenie 
štúdia, uznávanie 
vzdelania, 
ukončovanie štúdia, 
udeľovanie titulu a 
vydávanie diplomu a 
ďalších dokladov o 
získanom vzdelaní. 
Tieto pravidlá sú 
zverejnené v druhej 
časti Študijnom 
poriadku RKCMBF (čl. 
3 - 22). 
 
Legislatívne 
ukotvenie: 
 
Štatút RKCMBF  
 
Študijný poriadok 
RKCMBF 
 
Etický kódex a 
pravidlá tvorivej 
činnosti UK (VP VSK 
č. 23/2021 Ôsma 
časť) 
 
Pravidlá hodnotenia 
študentov (VP VSK č. 
23/2021 Šiesta časť) 
 
Pravidlá 
schvaľovania 
vedúcich záverečných 
prác a školiteľov 
záverečných prác (VP 
VSK č. 23/2021 Piata 
časť) 
 
Pravidlá 
monitorovania a 
pravidelného 
hodnotenia 
študijných 
programov (VP VSK 
č. 23/2021 Druhá 
časť) 
 
Pravidlá prijímacieho 
konania na 
Univerzite 
Komenského v 
Bratislave (VP 
4/2021) 
 
 

https://frcth.uniba.sk/studium/ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Statut_RKCMBF_2017_final_schvaleny_AS_25.10.2017.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04.pdf 

VS 5.b.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že ponuka pre uchádzačov o 
štúdium je vopred zverejnená a poskytuje objektívne a úplné informácie o študijných programoch, 
požiadavkách a kritériách na prijatie a o ďalších podmienkach štúdia.  

Samohodnotenie 
plnenia  

Odkazy na dôkazy 

Štandard splnený. https://frcth.uniba.sk/studium/ 

 

https://frcth.uniba.sk/studium/
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Statut_RKCMBF_2017_final_schvaleny_AS_25.10.2017.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04.pdf
https://frcth.uniba.sk/studium/


RKCMBF má 
politiky, štruktúry 
a procesy VS, 
ktoré zaručujú, že 
ponuka pre 
uchádzačov o 
štúdium je vopred 
zverejnená 
predovšetkým na 
webovej stránke 
fakulty a 
poskytuje 
objektívne a úplné 
informácie o ŠP, 
požiadavkách a 
kritériách na 
prijatie a o ďalších 
podmienkach 
štúdia. 
 
Legislatívne 
ukotvenie: 
 
Štatút RKCMBF 
 
Študijný poriadok 
RKCMBF 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Statut_RKCMBF_2017_final_schvaleny_AS_25.10.2017.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf 
 

VS 5.c.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že prijímacie konanie je 
spravodlivé, transparentné.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú, že 
prijímacie konanie je spravodlivé, transparentné. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
Študijný poriadok RKCMBF 
 
Pravidlá prijímacieho konania na Univerzite Komenského v 
Bratislave (VP 4/2021) 
 
Pravidlá hodnotenia študentov (VP VSK č. 23/2021 Šiesta časť) 
 

https://frcth.uniba.sk/studium/pre-uchadzacov-prijimacie-konanie/ 
 

 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_st
udijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04.pdf. 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 

VS 5.c.2. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že prijímacie konanie je 
spoľahlivé a výber uchádzačov je založený na zodpovedajúcich metódach posudzovania ich 
spôsobilosti na štúdium.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú, že 
prijímacie konanie je spoľahlivé a výber uchádzačov je založený na 
zodpovedajúcich metódach posudzovania ich spôsobilosti na 
štúdium. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
Študijný poriadok RKCMBF 
 

https://frcth.uniba.sk/studium/pre-uchadzacov-prijimacie-konanie/ 
 
 
 
 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_st
udijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf 
 
 

VS 5.c.3. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že podmienky prijímacieho 
konania sú inkluzívne a sú zaručené rovnaké príležitosti každému uchádzačovi, ktorý preukáže 
potrebné predpoklady na absolvovanie štúdia.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú, že 
podmienky prijímacieho konania sú inkluzívne a sú zaručené rovnaké 
príležitosti každému uchádzačovi, ktorý preukáže potrebné 
predpoklady na absolvovanie štúdia. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
Plán rodovej rovnosti UK (VP č. 3/2022) 
 
Študijný poriadok RKCMBF 

https://frcth.uniba.sk/studium/pre-uchadzacov-prijimacie-konanie/ 
 
 

 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2022/Vp_2022_03.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_st
udijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf 
 

https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Statut_RKCMBF_2017_final_schvaleny_AS_25.10.2017.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf
https://frcth.uniba.sk/studium/pre-uchadzacov-prijimacie-konanie/
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://frcth.uniba.sk/studium/pre-uchadzacov-prijimacie-konanie/
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf
https://frcth.uniba.sk/studium/pre-uchadzacov-prijimacie-konanie/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2022/Vp_2022_03.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf


VS 5.d.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že sú poskytované podporné 
opatrenia a vytvára sa prostredie na vyrovnávanie príležitostí študovať na vysokej škole pre 
študentov so špecifickými potrebami9 a študentov zo znevýhodneného prostredia.  
9 V zmysle § 100 zákona o vysokých školách.  

Samohodnotenie 
plnenia  

Odkazy na dôkazy 

Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, 
štruktúry a procesy 
VS, ktoré zaručujú, že 
sú poskytované 
podporné opatrenia 
a vytvára sa 
prostredie na 
vyrovnávanie 
príležitostí študovať 
na vysokej škole pre 
študentov so 
špecifickými 
potrebami a 
študentov zo 
znevýhodneného 
prostredia. 
 
Legislatívne 
ukotvenie: 
 
Študijný poriadok 
RKCMBF (čl. 9) 
 
Ostatné zdroje: 
 
Služby RKCMBF – 
Podpora študentov 
so špecifickými 
potrebami 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf 
 

 
 
 
https://frcth.uniba.sk/sluzby/podpora-studentov-so-specifickymi-potrebami/ 
 
 

VS 5.e.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že kvalitatívna úroveň 
obhájených záverečných a rigoróznych prác zodpovedá ich stupňu, vyžaduje primeranú úroveň 
tvorivých činností a plagiátorstvo a iné akademické podvody sú efektívne odhaľované a principiálne 
postihované.  

Samohodnotenie 
plnenia  

Odkazy na dôkazy 

Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, 
štruktúry a procesy 
VS, ktoré zaručujú, že 
kvalitatívna úroveň 
obhájených 
záverečných a 
rigoróznych prác 
zodpovedá ich 
stupňu, vyžaduje 
primeranú úroveň 
tvorivých činností a 
plagiátorstvo a iné 
akademické podvody 
sú efektívne 
odhaľované a 
principiálne 
postihované. 
 
Legislatívne 
ukotvenie: 
 
 
Pravidlá 
schvaľovania 
vedúcich záverečných 
prác a školiteľov 
záverečných prác (VP 
VSK č. 23/2021 Piata 
časť) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
 
 

 
 
 
 

https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf
https://frcth.uniba.sk/sluzby/podpora-studentov-so-specifickymi-potrebami/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf


Smernica rektora UK 
Dodatok č. 3 k VP č. 
12/2013 Smernici 
rektora UK 
o základných 
náležitostiach 
záverečných prác, 
rigoróznych prác a 
habilitačných prác, 
kontrole ich 
originality, 
uchovávaní a 
sprístupňovaní na UK 
(VP č. 5/2020) 
 
Smernica rektora UK 
Úplné znenie VP č. 
12/2013 Smernice 
rektora UK 
o základných 
náležitostiach 
záverečných prác, 
rigoróznych prác a 
habilitačných prác, 
kontrole ich 
originality, 
uchovávaní a 
sprístupňovaní na UK 
v znení dodatku č. 1 
a 2 (VP č. 7/2018) 

 
Smernica rektora UK 
Zásady rigorózneho 
konania na UK (VP č. 
13/2013) 
 
Študijný poriadok 
RKCMBF (čl. 14) 
 
Smernica dekana o 
základných 
náležitostiach 
záverečných prác, 
rigoróznych prác 
a habilitačných prác, 
kontrole ich 
originality, 
uchovávaní a 
sprístupňovaní na 
Rímskokatolíckej 
cyrilometodskej 
bohosloveckej 
fakulte UK 
v Bratislave (VP č. 
1/2018) 
 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2020/Vp_2020_05.pdf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2013/Vp_2013_13.pdf 

 
 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf 

 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/VP_1_2018_zaverecne_prace_01.pdf 
 
 

VS 5.f.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že uznávanie vysokoškolských 
kvalifikácií, obdobia a častí štúdia, predchádzajúceho vzdelávania, vrátane neformálneho a 
informálneho vzdelávania je transparentné, konzistentné a spoľahlivé a je v súlade so všeobecne 
záväznými predpismi a zásadami Dohovoru o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského 
vzdelávania v európskom regióne10 tak, aby bola podporovaná mobilita študentov.  
10 Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region, Lisbon 1997. 

Samohodnotenie 
plnenia  

Odkazy na dôkazy 

Štandard splnený. 
RKCMBF má 
politiky, štruktúry 
a procesy VS, 
ktoré zaručujú, že 
uznávanie 
vysokoškolských 
kvalifikácií, 
obdobia a častí 
štúdia, 
predchádzajúceho 

Veritatis gaudium (2017, 2018): 
https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/apostolska-konstitucia-veritatis-
gaudium 
 
https://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_constitutions/documents/papa-francesco_costituzione-
ap_20171208_veritatis-gaudium.html 
 
Pastores dabo vobis (1992): 
https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/pastores-dabo-vobis 
 
Direttive sulla preparazione degli educatori nei seminari (1993): 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2020/Vp_2020_05.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_07.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2013/Vp_2013_13.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/VP_1_2018_zaverecne_prace_01.pdf
https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/apostolska-konstitucia-veritatis-gaudium
https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/apostolska-konstitucia-veritatis-gaudium
https://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_constitutions/documents/papa-francesco_costituzione-ap_20171208_veritatis-gaudium.html
https://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_constitutions/documents/papa-francesco_costituzione-ap_20171208_veritatis-gaudium.html
https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/pastores-dabo-vobis


vzdelávania je 
transparentné, 
konzistentné a 
spoľahlivé a je v 
súlade so 
všeobecne 
záväznými 
predpismi 
a zásadami, aby 
sa podporovala 
mobilita 
študentov aj 
v rámci 
medzinárodnej 
sústavy cirkevných 
fakúlt v zmysle 
cirkevných 
dokumentov.  
 
Legislatívne 
ukotvenie: 
 
Študijný poriadok 
UK (VP č. 20/2019, 
najmä čl. 18, 19) 
 
Študijný poriadok 
RKCMBF (čl. 18) 

 

Smernica rektora 
UK o pôsobnosti 
UK a jej fakúlt v 
rámci programu 
Európskeho 
spoločenstva 
Erasmus+ (VP č. 
3/2016) 

 
Smernica rektora 
UK, ktorou sa 
upravuje postup 
Archívu UK pri 
vyhotovovaní 
kópií, odpisov, 
výpisov... (VP č. 
4/2010) 

htps://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_20040803_direttive_sem-
93_it.html 
 
Ratio institutionis sacerdotalis pro Slovakia. Ratio studiorum. Študijný program v kňazských seminároch na Slovensku: 
https://www.kbs.sk/pdf/VAT/VATRatio2010.pdf 
 
 
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-vzdelavania-ov/#c90922 
 
https://uniba.sk/erasmus/   

 

https://frcth.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ 
 
https://frcth.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/vyzvy-na-erasmus-a-mobilitu/ 
 
 
https://uniba.sk/studium/pregradualne-studium-bc-mgr-mudr-a-mddr/uznavanie-dokladov-zo-studia-v-zahranici 
 
 
 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf 
 
 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2016/Vp_2016_03.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2010/Vp_2010_04.pdf 
 
 

VS 5.g.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že vysoká škola absolventom 
udeľuje príslušný akademický titul, vydáva diplom a ďalšie doklady o získanom vzdelaní, ktoré 
uvádzajú a charakterizujú získanú kvalifikáciu vrátane dosiahnutých výstupov vzdelávania, kontext, 
úroveň a obsah úspešne zavŕšeného štúdia.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú, že 
absolventom UK udeľuje príslušný akademický titul, vydáva diplom 
a ďalšie doklady o získanom vzdelaní, ktoré uvádzajú a 
charakterizujú získanú kvalifikáciu vrátane dosiahnutých výstupov 
vzdelávania, kontext, úroveň a obsah úspešne zavŕšeného štúdia.  
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
Študijný poriadok RKCMBF (čl. 16 a 19) 

 
https://frcth.uniba.sk/studium/vydavanie-dokladov-a-archiv/ 
 
 
 
 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_stu
dijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf 
 

 

6. Kritériá na vyhodnocovanie štandardu VS 6 Učitelia (čl. 6 štandardov pre vnútorný systém)  
 

V6.a.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že výber vysokoškolských učiteľov 
je transparentný, objektívny a odborne fundovaný.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú, že výber 
vysokoškolských učiteľov je transparentný, objektívny a odborne 
fundovaný. 

https://uniba.sk/o-univerzite/uradna-vyveska/vyberove-konania-na-
miesta-akademickych-pracovnikov/rimskokatolicka-cyrilometodska-
bohoslovecka-fakulta/ 
 

https://www.kbs.sk/pdf/VAT/VATRatio2010.pdf
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-vzdelavania-ov/#c90922
https://uniba.sk/erasmus/
https://frcth.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/
https://frcth.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/vyzvy-na-erasmus-a-mobilitu/
https://uniba.sk/studium/pregradualne-studium-bc-mgr-mudr-a-mddr/uznavanie-dokladov-zo-studia-v-zahranici
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2019/Vp_2019_20.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2016/Vp_2016_03.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2010/Vp_2010_04.pdf
https://frcth.uniba.sk/studium/vydavanie-dokladov-a-archiv/
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Vp_2020_1_studijny_poriadok_fakulty_AS_UK_27.5.2020.pdf
https://uniba.sk/o-univerzite/uradna-vyveska/vyberove-konania-na-miesta-akademickych-pracovnikov/rimskokatolicka-cyrilometodska-bohoslovecka-fakulta/
https://uniba.sk/o-univerzite/uradna-vyveska/vyberove-konania-na-miesta-akademickych-pracovnikov/rimskokatolicka-cyrilometodska-bohoslovecka-fakulta/
https://uniba.sk/o-univerzite/uradna-vyveska/vyberove-konania-na-miesta-akademickych-pracovnikov/rimskokatolicka-cyrilometodska-bohoslovecka-fakulta/


 
Legislatívne ukotvenie: 
 
Pravidlá určovania požiadaviek na výber vysokoškolských učiteľov 
(VP VSK č. 23/2021 Jedenásta časť) 

 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 

VS 6.a.2. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že výber vysokoškolských 
učiteľov je realizovaný na základe vopred známych požiadaviek a kritérií.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú, že výber 
vysokoškolských učiteľov je realizovaný na základe vopred známych 
požiadaviek a kritérií. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
Pravidlá výberu vyučujúcich jednotlivých predmetov študijných 
programov (VP VSK č. 23/2021 Tretia časť) 
 
Pravidlá schvaľovania vedúcich záverečných prác a školiteľov 
záverečných prác (VP VSK č. 23/2021 Piata časť) 
 
Pravidlá určovania požiadaviek na výber vysokoškolských učiteľov 
(VP VSK č. 23/2021 Jedenásta časť) 
 
Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a 
konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na 
Univerzite Komenského v Bratislave (VP VSK č. 23/2021  Dvanásta 
časť) 
 
Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest 
vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných 
pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich 
zamestnancov Univerzity Komenského v Bratislave (VP č. 14/2014) 
 
Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa 
určuje minimálna hranica normatívu priamej výučby na fakultách UK 
(VP 2/2010) 
 

https://uniba.sk/o-univerzite/uradna-vyveska/vyberove-konania-na-
miesta-akademickych-pracovnikov/rimskokatolicka-cyrilometodska-
bohoslovecka-fakulta 
 

 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_14.pdf 
 

 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2010/Vp_2010_02.pdf 
 

VS 6.a.3. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že výber vysokoškolských 
učiteľov je v súlade s poslaním a dlhodobým zámerom vysokej školy a so všeobecne záväznými 
predpismi.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú, že výber 
vysokoškolských učiteľov je v súlade s poslaním a DZR fakulty a so 
všeobecne záväznými predpismi, nakoľko pracovné miesta učiteľov sa 
vždy priraďujú k študijnému odboru, na základe ktorého sú 
definované aj kritériá a požiadavky na obsadzovanie miest 
vysokoškolských učiteľov. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
Pracovný poriadok UK (VP č. 26/2021) 
 
Pravidlá určovania požiadaviek na výber vysokoškolských učiteľov 
(VP VSK č. 23/2021 Jedenásta časť) 
 
Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest 
vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných 
pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich 
zamestnancov Univerzity Komenského v Bratislave (VP č.14/2014) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_26.pdf 
 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_14.pdf 
 
 

VS 6.b.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že výber vysokoškolských 
učiteľov je otvorený a umožňuje ich medziinštitucionálnu, medzisektorovú a medzinárodnú 
mobilitu.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú, že 
výber VŠ učiteľov je otvorený a umožňuje ich medziinštitucionálnu, 
medzisektorovú a medzinárodnú mobilitu. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 

 

 
 
 
 
 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/o-univerzite/uradna-vyveska/vyberove-konania-na-miesta-akademickych-pracovnikov/rimskokatolicka-cyrilometodska-bohoslovecka-fakulta
https://uniba.sk/o-univerzite/uradna-vyveska/vyberove-konania-na-miesta-akademickych-pracovnikov/rimskokatolicka-cyrilometodska-bohoslovecka-fakulta
https://uniba.sk/o-univerzite/uradna-vyveska/vyberove-konania-na-miesta-akademickych-pracovnikov/rimskokatolicka-cyrilometodska-bohoslovecka-fakulta
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_14.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2010/Vp_2010_02.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_26.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_14.pdf


Pravidlá určovania požiadaviek na výber vysokoškolských učiteľov 
(VP VSK č. 23/2021 Jedenásta časť) 
 
Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest 
vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných 
pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich 
zamestnancov Univerzity Komenského v Bratislave (VP č. 14/2014)  
 
 
Výročné správy 
 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 

 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_14.pdf 
 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/vyrocne_spravy/Vyrocna_s
prava_2020.pdf 
 

VS 6.c.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že vysoká škola sa systematicky 
uisťuje, že na zabezpečenie študijných programov má učiteľov, ktorých kvalifikácia, úroveň tvorivých 
činností umožňuje dosahovať výstupy vzdelávania.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú, že sa 
fakulta systematicky uisťuje, že na zabezpečenie ŠP má učiteľov, 
ktorých kvalifikácia, úroveň tvorivých činností umožňuje dosahovať 
výstupy vzdelávania. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
Pravidlá výberu vyučujúcich jednotlivých predmetov študijných 
programov (VP VSK č. 23/2021 Tretia časť) 
 
Pravidlá schvaľovania vedúcich záverečných prác a školiteľov 
záverečných prác (VP VSK č. 23/2021 Piata časť) 
 
Pravidlá určovania požiadaviek na výber vysokoškolských učiteľov 
(VP VSK č. 23/2021 Jedenásta časť) 
 

 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 

 
 

VS 6.c.2. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že vysoká škola sa systematicky 
uisťuje, že na zabezpečenie študijných programov má učiteľov, ktorých praktické skúsenosti a 
prenositeľné spôsobilosti umožňujú dosahovať výstupy vzdelávania.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú, že 
fakulta sa systematicky uisťuje, že na zabezpečenie ŠP má učiteľov, 
ktorých praktické skúsenosti a prenositeľné spôsobilosti umožňujú 
dosahovať výstupy vzdelávania. Toto systematické uisťovanie sa 
uskutočňuje pravidelným vypracúvaním Vnútorných hodnotiacich 
správ o vzdelávacej činnosti a o vedecko-výskumnej činnosti a 
realizovaním a vyhodnocovaním pravidelnej študentskej spätnej 
väzby prostredníctvom študentských ankiet. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
Pravidlá vytvárania, schvaľovania, uskutočňovania a úpravy 
každého študijného programu (VP VSK č. 23/2021 Druhá časť) 
 
Výročné správy 
 

 
https://frcth.uniba.sk/studium/studentske-ankety/ 

 
 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/vyrocne_spravy/Vyrocna_s
prava_2020.pdf 
 

VS 6.c.3. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že vysoká škola sa systematicky 
uisťuje, že na zabezpečenie študijných programov má učiteľov, ktorých pedagogické zručnosti 
umožňujú dosahovať výstupy vzdelávania.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú, že 
fakulta sa systematicky uisťuje, že na zabezpečenie ŠP má učiteľov, 
ktorých pedagogické zručnosti umožňujú dosahovať výstupy 
vzdelávania. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
Pravidlá vytvárania, schvaľovania, uskutočňovania a úpravy 
každého študijného programu (VP VSK č. 23/2021 Druhá časť) 
 
Pravidlá výberu vyučujúcich jednotlivých predmetov študijných 
programov (VP VSK č. 23/2021 Tretia časť) 
 
Etický kódex a pravidlá tvorivej činnosti UK (VP VSK č. 23/2021 
Ôsma časť) 

 
 
 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 

 
 

 
 
 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_14.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/vyrocne_spravy/Vyrocna_sprava_2020.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/vyrocne_spravy/Vyrocna_sprava_2020.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://frcth.uniba.sk/studium/studentske-ankety/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/vyrocne_spravy/Vyrocna_sprava_2020.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/vyrocne_spravy/Vyrocna_sprava_2020.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf


 
Tvorivá činnosť pedagógov – príloha k Výročnej správe 
 

https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/vyrocne_spravy/Vyrocna_s
prava_2020.pdf 
 

VS 6.c.4. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že vysoká škola sa systematicky 
uisťuje, že rozvrhnutie pracovnej záťaže učiteľov a ich pracovná kapacita umožňuje zabezpečenie 
študijných programov a zodpovedá počtu študentov.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú, že 
fakulta sa systematicky uisťuje, že rozvrhnutie pracovnej záťaže 
učiteľov a ich pracovná kapacita umožňuje zabezpečenie ŠP a 
zodpovedá počtu študentov. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
Pravidlá vytvárania, schvaľovania, uskutočňovania a úpravy 
každého ŠP (VP VSK č. 23/2021 Druhá časť) 
 
Pravidlá výberu vyučujúcich jednotlivých predmetov študijných 
programov (VP VSK č. 23/2021 Tretia časť) 
 
Etický kódex a pravidlá tvorivej činnosti UK (VP VSK č. 23/2021 
Ôsma časť) 
 
Ostatné zdroje: 
 
Výročné správy UK (Kapitola 3) 
 
Výročné správy RKCMBF 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://uniba.sk/o-univerzite/uradna-vyveska/vyrocne-spravy-a-hodnotenia/ 
 
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-a-predpisy/ 
 

VS 6.d.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že prepojenie vzdelávania s 
tvorivými činnosťami učiteľov sa posilňuje, pričom zameranie a úroveň výsledkov tvorivých činností 
zodpovedá úrovni kvalifikačného rámca, na ktorej sa vzdelávanie poskytuje, a zodpovedá výstupom 
vzdelávania.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú, že 
prepojenie vzdelávania s tvorivými činnosťami učiteľov sa posilňuje, 
pričom zameranie a úroveň výsledkov tvorivých činností zodpovedá 
úrovni kvalifikačného rámca, na ktorej sa vzdelávanie poskytuje, a 
zodpovedá výstupom vzdelávania, čo potvrdzujú výročné správy 
fakulty. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
Pravidlá vytvárania, schvaľovania, uskutočňovania a úpravy 
každého študijného programu (VP VSK č. 23/2021 Druhá časť) 
 
Pravidlá výberu vyučujúcich jednotlivých predmetov študijných 
programov (VP VSK č. 23/2021 Tretia časť) 
 
Etický kódex a pravidlá tvorivej činnosti UK (VP VSK č. 23/2021 
Ôsma časť) 
 
Pravidlá určovania požiadaviek na výber vysokoškolských učiteľov 
(VP VSK č. 23/2021 Jedenásta časť) 

Výročné správy RKCMBF: 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/vyrocne_spravy/Vyrocna_s
prava_2020.pdf 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VS 6.e.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že učitelia rozvíjajú svoje 
odborné, jazykové, pedagogické, digitálne zručnosti a prenositeľné spôsobilosti.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú, že 
učitelia rozvíjajú svoje odborné, jazykové, pedagogické, digitálne 
zručnosti a prenositeľné spôsobilosti. 
 
Legislatívne zakotvenie: 
 
DZR UK (Strateg. ciele 1.1.6; 1.1.8) 
 
DZR RKCMBF (Strateg. cieľ 3.2) 
 
Pravidlá zabezpečovania profesijného rozvoja vysokoškolských 
učiteľov, výskumných pracovníkov a umeleckých pracovníkov 
vysokej školy (VP VSK č. 23/2021 Trinásta časť) 

 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_U
K_2021-2027.pdf 

 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-
2027_final.pdf 
 
 
 

https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/vyrocne_spravy/Vyrocna_sprava_2020.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/vyrocne_spravy/Vyrocna_sprava_2020.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-a-predpisy/
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/vyrocne_spravy/Vyrocna_sprava_2020.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/vyrocne_spravy/Vyrocna_sprava_2020.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf


 
Ostatné zdroje: 
 
Ponuka školení na UK 
 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
https://uniba.sk/ponuka 
 

VS 6.f.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že priraďovanie učiteľov na 
zabezpečovanie študijných programov a vzdelávacích činností, vyučovanie jednotlivých študijných 
predmetov a vedenie záverečných a rigoróznych prác je transparentné a zaručuje takú úroveň 
kvalifikácie, spôsobilostí, praktických skúseností, zamerania a výsledkov tvorivých činností, ktoré 
zodpovedá stupňu a výstupom vzdelávania.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú, že 
priraďovanie učiteľov na zabezpečovanie ŠP a vzdelávacích činností, 
vyučovanie jednotlivých študijných predmetov a vedenie záverečných 
a rigoróznych prác je transparentné, pričom zaručuje takú úroveň 
kvalifikácie, spôsobilostí, praktických skúseností, zamerania a 
výsledkov tvorivých činností, ktoré zodpovedá stupňu a výstupom 
vzdelávania a tematickému zameraniu záverečných prác. 
 
Legislatívne zakotvenie: 
 
Pravidlá vytvárania, schvaľovania, uskutočňovania a úpravy každého 
študijného programu (VP VSK č. 23/2021 Druhá časť) 
 
Pravidlá výberu vyučujúcich jednotlivých predmetov študijných 
programov (VP VSK č. 23/2021 Tretia časť) 
 
Pravidlá schvaľovania vedúcich záverečných prác a školiteľov 
záverečných prác (VP VSK č. 23/2021 Piata časť) 
 
Ostatné zdroje: 
 
Ročenky RKCMBF 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-a-predpisy/ 
 
 

VS 6.f.2. Profilové študijné predmety štandardne zabezpečujú11 vysokoškolskí učitelia vo funkcii 
profesora alebo vo funkcii docenta, ktorí pôsobia na vysokej škole na ustanovený týždenný pracovný 
čas.  
11 Zabezpečovanie predmetu znamená zodpovedať za predmet, viesť prednášky a iné ťažiskové vzdelávacie činnosti 
profilových predmetov a zodpovedať za činnosti zabezpečovania kvality v predmete a rozvoj predmetu tak, aby boli 
dosahované požadované výstupy vzdelávania študijného programu.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF zaručuje, že profilové študijné predmety štandardne 
zabezpečujú vysokoškolskí učitelia vo funkcii profesora alebo vo 
funkcii docenta, ktorí pôsobia na vysokej škole na ustanovený 
týždenný pracovný čas v sídle v Bratislave a v súčasti v Nitre. 
 
Legislatívne zakotvenie: 
 
VP VSK č. 23/2021 Druhá časť, Druhý diel, čl. 20-22: Osoby 
zodpovedné za zabezpečovanie študijného programu (garanti 
a spolugaranti) 

 
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/dokumenty 
 

 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
 

VS 6.f.3. V študijných programoch s orientáciou na profesijné vzdelávanie sú zabezpečované aj 
vysokoškolskými učiteľmi, ktorí sú skúsenými odborníkmi z príslušného odvetvia hospodárstva alebo 
spoločenskej praxe a ktorí pôsobia na vysokej škole na ustanovený týždenný pracovný čas alebo 
kratší pracovný čas.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF zaručuje, že profilové študijné predmety štandardne 
zabezpečujú vysokoškolskí učitelia vo funkcii profesora alebo vo 
funkcii docenta, ktorí pôsobia na vysokej škole na ustanovený 
týždenný pracovný čas. V ŠP s orientáciou na profesijné vzdelávanie 
sú zabezpečované aj vysokoškolskými učiteľmi, ktorí sú skúsenými 
odborníkmi z príslušného odvetvia spoločenskej praxe a ktorí pôsobia 
na RKCMBF na ustanovený týždenný pracovný čas alebo kratší 
pracovný čas. 
 
Legislatívne zakotvenie: 
 

 
 
 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
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https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf


VP VSK č. 23/2021, čl. 45-47 (Tretia časť: Výber vyučujúcich 
jednotlivých predmetov ŠP) 
 
Ostatné zdroje: 
 
Ročenky RKCMBF 
 

 
 
 
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-a-predpisy/ 
 

VS 6.g.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že odborná kvalifikácia učiteľov 
zabezpečujúcich študijný program je vyššia než kvalifikácia dosahovaná ukončením študijného 
programu. Od tejto požiadavky je možné upustiť v odôvodnených prípadoch.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú, že 
odborná kvalifikácia učiteľov zabezpečujúcich ŠP je vyššia než 
kvalifikácia dosahovaná ukončením SP. 
 
Legislatívne zakotvenie: 
 
Výber vyučujúcich jednotlivých predmetov ŠP (VP VSK č. 23/2021, čl. 
45-47: Tretia časť) 
 
Ostatné zdroje: 
 
Ročenky RKCMBF 
 

 
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/dokumenty 
 

 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
 
 
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-a-predpisy/ 
 
 

VS 6.h.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že rozvrhnutie pracovnej záťaže 
vysokoškolských učiteľov umožňuje zabezpečenie a rozvoj kvality študijných programov, 
zabezpečenie výučby a ďalších súvisiacich vzdelávacích činností, zabezpečenie hodnotenia študentov, 
vedenie a hodnotenie záverečných prác, účasť na tvorivých činnostiach a iných aktivitách súvisiacich s 
ich profesijným rozvojom a napĺňaním poslania vysokej školy v rozsahu a proporciách, ktoré 
zodpovedajú fondu pracovného času vo väzbe na veľkosť ich pracovného úväzku a na povahu nimi 
zastávanej pracovnej pozície. 

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú, že 
rozvrhnutie pracovnej záťaže vysokoškolských učiteľov umožňuje 
zabezpečenie a rozvoj kvality ŠP, čo dosvedčujú výročné správy fakulty 
(počet učiteľov a ich kvalifikačný rast, počet študentov na jedného 
školiteľa a pod). 
 
Legislatívne zakotvenie: 
 
Pracovný poriadok UK (VP č. 26/2021) 
 
Pravidlá určovania požiadaviek na výber vysokoškolských učiteľov 
(VP VSK č. 23/2021 Jedenásta časť) 
 
Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a 
konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na 
Univerzite Komenského v Bratislave (VP VSK č. 23/2021 Dvanásta 
časť) 
 
Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest 
vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných 
pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich 
zamestnancov Univerzity Komenského v Bratislave (VP č. 14/2014) 
 
Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa 
určuje minimálna hranica normatívu priamej výučby na fakultách UK 
(VP 2/2010) 
 
Všeobecné kritériá Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na vyhodnotenie splnenia 
podmienok získania vedecko-pedagogického titulu docent a vedecko-
pedagogického titulu profesor (2014) 
 
Ostatné zdroje: 
 
Výročné správy UK 
 
Ročenky RKCMBF 
 

Výročné správy RKCMBF: 
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-a-predpisy/ 
 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_26.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_14.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2010/Vp_2010_02.pdf 
 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/studijne_oddelenie/Kriteria_CMBF
_1.4.2014.pdf 
 
 
 
https://uniba.sk/o-univerzite/uradna-vyveska/vyrocne-spravy-a-
hodnotenia/ 
 
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-a-predpisy/ 

 

https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-a-predpisy/
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-a-predpisy/
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-a-predpisy/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_26.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_14.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2010/Vp_2010_02.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/studijne_oddelenie/Kriteria_CMBF_1.4.2014.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/studijne_oddelenie/Kriteria_CMBF_1.4.2014.pdf
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-a-predpisy/


7. Kritériá na vyhodnocovanie štandardu VS 7 Zdroje na zabezpečenie štúdia a podporu študentov 
(čl. 7 štandardov pre vnútorný systém) 

VS 7.a.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že vysoká škola má dostatočné 
finančné zdroje alokované na komplexné zabezpečenie študijných programov a súvisiacich tvorivých, 
podporných a iných činností, ktoré zodpovedajú jej poslaniu.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS zaručujú, že fakulta má 
dostatočné finančné zdroje alokované na komplexné zabezpečenie ŠP 
a súvisiacich tvorivých, podporných a iných činností, ktoré 
zodpovedajú jej poslaniu, čo dokazujú výročné správy fakulty. 
 
Legislatívne zakotvenie: 
 
Štatút RKCMBF (čl. 28) 
 
DZR RKCMBF (Strategické ciele 3.1) 
 
Základné pravidlá hospodárenia na UK (VP č. 2/2005) 
 
Základné pravidlá podnikateľskej činnosti na UK (VP 2005) 
 

Výročné správy (Hospodárenie): 
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-a-predpisy/ 
 
 

 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Statut_RKCM
BF_2017_final_schvaleny_AS_25.10.2017.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_202
1-2027_final.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2005/VP_2005_02.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2005/VP_2005_podnikatelska_c
innost.pdf 
 

VS 7.b.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že priestorové, materiálne, 
technické, infraštruktúrne a inštitucionálne zabezpečenie vzdelávacích, tvorivých a iných súvisiacich 
činností zodpovedá výstupom vzdelávania.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS zaručujú, že priestorové, 
materiálne, technické, infraštruktúrne a inštitucionálne zabezpečenie 
vzdelávacích, tvorivých a iných súvisiacich činností zodpovedá 
výstupom vzdelávania podľa opisov ŠP a vnútr. hodnotiacich správ ŠP. 
 
Legislatívne zakotvenie: 
 
Štatút RKMCBF (čl. 28) 
 
DZR RKCMBF (Strategický cieľ 1.2.2) 
 
Základné pravidlá hospodárenia (VP č. 2/2005) 
 
Štipendijný poriadok UK (VP č. 8/2021) 
 
Štipendijný poriadok RKCMBF (VP č. 3/2018) 
 
 
 
Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším 
súčastiam UK (2021) 
 
Pravidlá vytvárania, schvaľovania, uskutočňovania a úpravy každého 
študijného programu (VP VSK č. 23/2021 Druhá časť) 
 
Pravidlá overovania dostatočného priestorového, materiálneho, 
technického, informačného a personálneho zabezpečenia 
uskutočňovania študijných programov (VP VSK č. 23/2021 Štrnásta 
časť časť) 
 
Pravidlá overovania dostatočného priestorového, materiálneho, 
technického, informačného a personálneho zabezpečenia 
uskutočňovania študijných programov (VP VSK č. 23/2021 Štrnásta 
časť časť) 
 
Smernica k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického 
prostredia pre študentov so špecifickými potrebami (VP č. 23/2014) 
 
Ostatné zdroje: 
 
Výročné správy RKCMBF 
(Hospodárenie) 

VHS ŠP a Opisy ŠP: 
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/dokumenty 
 

 
 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Statut_RKCM
BF_2017_final_schvaleny_AS_25.10.2017.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_202
1-2027_final.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2005/VP_2005_02.pdf 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_08.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/VP_3_2018_S
tipendijny_poriadok.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/as/2021/20210331/05_Metodika_rozpisu_
dotacie.pdf 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_23.pdf 
 

 
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-a-predpisy/ 
 

https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-a-predpisy/
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Statut_RKCMBF_2017_final_schvaleny_AS_25.10.2017.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Statut_RKCMBF_2017_final_schvaleny_AS_25.10.2017.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2005/VP_2005_02.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2005/VP_2005_podnikatelska_cinnost.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2005/VP_2005_podnikatelska_cinnost.pdf
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Statut_RKCMBF_2017_final_schvaleny_AS_25.10.2017.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Statut_RKCMBF_2017_final_schvaleny_AS_25.10.2017.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2005/VP_2005_02.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_08.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/VP_3_2018_Stipendijny_poriadok.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/VP_3_2018_Stipendijny_poriadok.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/as/2021/20210331/05_Metodika_rozpisu_dotacie.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/as/2021/20210331/05_Metodika_rozpisu_dotacie.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_23.pdf
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/dokumenty-a-predpisy/


VS 7.b.2. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že priestorové, materiálne, 
technické, infraštruktúrne a inštitucionálne zabezpečenie vzdelávacích, tvorivých a iných súvisiacich 
činností zodpovedá počtu študentov a ich špecifickým potrebám.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú, že 
priestorové, materiálne, technické, infraštruktúrne a inštitucionálne 
zabezpečenie vzdelávacích, tvorivých a iných súvisiacich činností 
zodpovedá počtu študentov a ich špecifickým potrebám. 
 
Legislatívne zakotvenie: 
 
Štatút RKCBF  (čl. 28) 
 
DZR RKCMBF (Strateg. ciel 1.2.2) 
 
Ostatné zdroje: 
 
Študentská anketa spokojnosti 
 

VHS ŠP a Opisy ŠP: 
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/dokumenty 

 
 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Statut_RKCM
BF_2017_final_schvaleny_AS_25.10.2017.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_202
1-2027_final.pdf 
 
 
 
https://frcth.uniba.sk/studium/studentske-ankety/ 
 

VS 7.c.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že vysoká škola má funkčné 
zmluvné partnerstvá, ktoré sú potrebné na dosiahnutie výstupov vzdelávania.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú, že 
fakulta má funkčné zmluvné partnerstvá, ktoré sú potrebné na 
dosiahnutie výstupov vzdelávania, čo dokazujú listy z biskupských 
úradov (majoritného zamestnávateľa) a Tv Lux. 
 
Legislatívne zakotvenie: 
 
DZR RKCMBF (Strategické ciele 1.1.3, 1.4, 2.2)  
 

Partnerstvá (listy biskupských úradov a Tv Lux: 
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/dokumenty 
 
 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-
2027_final.pdf 
 

 
VS 7.d.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že prístup k informačným 
zdrojom, knižničným fondom a službám zodpovedá výstupom vzdelávania a zameraniu tvorivých 
činností.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú, že 
prístup k informačným zdrojom, knižničným fondom a službám 
zodpovedá výstupom vzdelávania a zameraniu tvorivých činností, 
čo čo dosvedčuje aj študentská ankety spokojnosti. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
Pravidlá overovania dostatočného priestorového, materiálneho, 
technického, informačného a personálneho zabezpečenia 
uskutočňovania študijných programov (VP VSK č. 23/2021 
Štrnásta časť časť) 
 
Ostatné zdroje: 
 
Akademická knižnica UK 
 
Fakultná knižnica RKCMBF 
 
 
Výpožičný poriadok knižnice RKCMBF (2015) 
 

 
 
https://frcth.uniba.sk/studium/studentske-ankety/ 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
 
 
 
 
https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-
uk/ 
 
https://frcth.uniba.sk/kniznica/ 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/fakultna_kniznica/201507__Vypozic
ny_poriadok.pdf  

 

VS 7.d.2. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že prístup k informačným 
zdrojom, knižničným fondom a službám je ľahký a zodpovedá počtu študentov.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému, 
ktoré zaručujú, že prístup k informačným zdrojom, knižničným 
fondom a službám je ľahký a zodpovedá počtu študentov, čo 
dosvedčujú aj výsledky študentskej ankety spokojnosti. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
Pravidlá overovania dostatočného priestorového, materiálneho, 
technického, informačného a personálneho zabezpečenia 

https://frcth.uniba.sk/studium/studentske-ankety/ 
https://frcth.uniba.sk/sluzby/ 
 
https://frcth.uniba.sk/kniznica/ 
 
AIS2 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 

https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Statut_RKCMBF_2017_final_schvaleny_AS_25.10.2017.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Statut_RKCMBF_2017_final_schvaleny_AS_25.10.2017.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://frcth.uniba.sk/studium/studentske-ankety/
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://frcth.uniba.sk/studium/studentske-ankety/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/
https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/
https://frcth.uniba.sk/kniznica/
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/fakultna_kniznica/201507__Vypozicny_poriadok.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/fakultna_kniznica/201507__Vypozicny_poriadok.pdf
https://frcth.uniba.sk/studium/studentske-ankety/
https://frcth.uniba.sk/sluzby/
https://frcth.uniba.sk/kniznica/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf


uskutočňovania študijných programov (VP VSK č. 23/2021 
Štrnásta časť časť) 

VS 7.e.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že študenti majú ľahký prístup k 
poradenským a ďalším podporným službám a administratívnym zdrojom, ktoré zodpovedajú ich 
rozmanitým potrebám a sú predpokladom ich napredovania v štúdiu a ich osobného a kariérneho 
rozvoja.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú, že 
študenti majú ľahký prístup k poradenským a ďalším podporným 
službám a administratívnym zdrojom, ktoré zodpovedajú ich 
rozmanitým potrebám a sú predpokladom ich napredovania v 
štúdiu a ich osobného a kariérneho rozvoja, čo čo dosvedčuje aj 
študentská ankety spokojnosti. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
DZR RKCMBF (Strategické ciele 1.2, 1.2.2) 
 
Organizačný poriadok RKCMBF (VP č. 2/2022) 
 
Študijní poradcovia a koordinátori pre študentov so špecifickými 
potrebami (VP VSK č. 23/2021 – Druhá časť, štvrtý oddiel, čl. 39 
– 44) 
 
Smernica k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického 
prostredia pre študentov so špecifickými potrebami (VP č. 
23/2014) 
 
Ostatné zdroje: 
 
Akademický informačný systém AIS2 
 
CEPIT – hotline UK 
 
Informácie zverejnené na webovom sídle fakulty 
 

https://frcth.uniba.sk/sluzby/ 
 
https://frcth.uniba.sk/studium/studijne-oddelenie/ 
 
https://frcth.uniba.sk/sluzby/podpora-studentov-so-specifickymi-potrebami/ 
 
https://frcth.uniba.sk/studium/studentske-ankety/ 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-
2027_final.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/Organizacny_poriadok_
RKCMBF_UK_2022.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_23.pdf 
 
 
 
 
 
 
https://ais2.uniba.sk/ais/start.do 
 
https://frcth.uniba.sk/helpdesk/ 
 
https://frcth.uniba.sk 
 

VS 7.f.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že vysoká škola má kvalifikovaný 
podporný personál zabezpečujúci tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a 
súvisiace činnosti pre študentov, ktorého kapacita zodpovedá počtu študentov a ich rozmanitým 
potrebám.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú, že 
fakulta má kvalifikovaný podporný personál zabezpečujúci 
tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a 
súvisiace činnosti pre študentov, ktorého kapacita zodpovedá 
počtu študentov a ich rozmanitým potrebám. Tieto služby 
zabezpečuje prodekan pre vzdelávanie v spolupráci s študijným 
oddelením, ako aj príslušní formační pracovníci kňazských 
seminárov. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
Štatút RKCMBF (čl. 24, 26, 27) 
 
Organizačný poriadok RKCMBF (VP č. 2/2022) 
 
Pracovný poriadok UK (VP č. 26/2021) 
 
Študijní poradcovia a koordinátori pre študentov so špecifickými 
potrebami (VP VSK č. 23/2021 – Druhá časť, štvrtý oddiel, čl. 39 
– 44) 
 
Smernica k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického 
prostredia pre študentov so špecifickými potrebami (VP č. 
23/2014) 
 

 
https://frcth.uniba.sk/studium/studijne-oddelenie/ 
 
https://frcth.uniba.sk/knazske-seminare/ 

 
 

 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Statut_RKCMBF
_2017_final_schvaleny_AS_25.10.2017.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/Organizacny_poriadok_
RKCMBF_UK_2022.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_26.pdf 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 

 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_23.pdf 
 
 

VS 7.g.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že študenti majú primerané 
sociálne zabezpečenie počas štúdia.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 

https://frcth.uniba.sk/sluzby/
https://frcth.uniba.sk/studium/studijne-oddelenie/
https://frcth.uniba.sk/sluzby/podpora-studentov-so-specifickymi-potrebami/
https://frcth.uniba.sk/studium/studentske-ankety/
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/Organizacny_poriadok_RKCMBF_UK_2022.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/Organizacny_poriadok_RKCMBF_UK_2022.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_23.pdf
https://ais2.uniba.sk/ais/start.do
https://frcth.uniba.sk/helpdesk/
https://frcth.uniba.sk/
https://frcth.uniba.sk/studium/studijne-oddelenie/
https://frcth.uniba.sk/knazske-seminare/
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Statut_RKCMBF_2017_final_schvaleny_AS_25.10.2017.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Statut_RKCMBF_2017_final_schvaleny_AS_25.10.2017.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/Organizacny_poriadok_RKCMBF_UK_2022.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/Organizacny_poriadok_RKCMBF_UK_2022.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_26.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_23.pdf


Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú, že 
študenti majú zabezpečené primerané bývanie v kňazských 
seminároch v Bratislave a Nitre, prípadne v študentskom domove 
Svoradov a primerané sociálne zabezpečenie počas štúdia v zmysle 
DZ fakulty a podľa štipendijného poriadku fakulty.  
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
DZ rozvoja RKCMBF (Strateg. ciele 1.2, 1.2.3) 
 
Štipendijný poriadok UK (VP č. 8/2021) 
 
Pravidlá finančnej podpory študentských spolkov – grantová 
schéma (VP č. 19/2021) 
 
Štipendijný poriadok RKCMBF (VP č. 3/2018) 
 
Smernica rektora UK Dodatok č. 2 k VP č. 8/2017 Smernica rektora 
UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na UK (VP č. 10/2020) 
 
Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 8/2017 Smernica rektora 
UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na UK v znení dodatku č. 
1 (č. 18/2018) 
 
 

https://frcth.uniba.sk/knazske-seminare/ 

 
https://frcth.uniba.sk/sluzby/ubytovanie-v-sd-svoradov/ 

 
 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-
2027_final.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_08.pdf 
 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_19.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/VP_3_2018_Stip
endijny_poriadok.pdf 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2020/Vp_2020_10.pdf 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_18.pdf  

 

VS 7.g.2. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že študenti majú primerané 
športové, kultúrne, duchovné a spoločenské vyžitie počas štúdia.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú, že 
študenti majú primerané športové, kultúrne, duchovné a 
spoločenské vyžitie počas štúdia, čo zabezpečujú pre majoritnú časť 
študentov kňazské semináre a v študentskom domove Svoradov v 
zmysle DZ fakulty. 
 
Legislatívne zakotvenie: 
 
DZR RKCMBF (Strategický cieľ 1.2.3) 
 
Pravidlá finančnej podpory študentských spolkov – grantová 
schéma Univerzity Komenského v Bratislave (VP č. 19/2021) 
 
Smernica rektora UK Dodatok č. 2 k VP č. 8/2017 Smernica rektora 
UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na UK (VP č. 10/2020) 
 
Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 8/2017 Smernica rektora 
UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na UK v znení dodatku č. 
1. (VP č. 18/2018) 
 
Kňazské semináre 
 
Študentský domov Svoradov 
 

 
 
 
 
 
 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-
2027_final.pdf 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_19.pdf 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2020/Vp_2020_10.pdf 

 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_18.pdf  

 
 
 
https://frcth.uniba.sk/knazske-seminare/ 
 
https://frcth.uniba.sk/sluzby/ubytovanie-v-sd-svoradov/ 
 

VS 7.h.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že všetky zdroje sú zabezpečené 
aj pre súčasti mimo sídla vysokej školy, v ktorých sa uskutočňujú študijné programy alebo 
vzdelávacie činnosti.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré 
zaručujú, že všetky zdroje sú zabezpečené okrem sídla 
v Bratislave aj pre súčasť v Nitre, kde sa uskutočňuje 
spojený prvý a druhý stupeň ŠP katolíckej teológie 
dennou formou pri Kňazskom seminári svätého 
Gorazda. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
Ročenka RKCMBF 
 
Výročné správy (Hospodárenie) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/rocenky/Rocenka_rkcmbf_2021-22.pdf 

 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/vyrocne_spravy/Vyrocna_sprava_2020
.pdf 
 

https://frcth.uniba.sk/knazske-seminare/
https://frcth.uniba.sk/sluzby/ubytovanie-v-sd-svoradov/
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_08.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_19.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/VP_3_2018_Stipendijny_poriadok.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/VP_3_2018_Stipendijny_poriadok.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2020/Vp_2020_10.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_18.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_19.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2020/Vp_2020_10.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_18.pdf
https://frcth.uniba.sk/knazske-seminare/
https://frcth.uniba.sk/sluzby/ubytovanie-v-sd-svoradov/
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/rocenky/Rocenka_rkcmbf_2021-22.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/vyrocne_spravy/Vyrocna_sprava_2020.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/vyrocne_spravy/Vyrocna_sprava_2020.pdf


VS 7.i.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že využitie všetkých zdrojov je 
účelné a efektívne.  

Samohodnotenie 
plnenia  

Odkazy na dôkazy 

Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, 
štruktúry a procesy 
vnútorného systému, 
ktotré zaručujú, že 
využitie všetkých 
zdrojov je účelné 
a efektívne, čo 
dosvedčuje výročná 
správa hospodárenia. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
Štatút UK (VP č. 1/2022) 
 
Štatút RKCMBF  
 
DZR RKCMBF (Strateg. 
ciele 1.2, 1.3, 2.1, 3.1) 
 
Výročné správy RKCMBF 
 
Metodika rozpisu 
dotácií zo štátneho 
rozpočtu fakultám a 
ďalším súčastiam UK 
(2021) 
 
Smernica o verejnom 
obstarávaní (VP č. 
17/2020) 
 
Finančná kontrola a 
vnútorný audit na UK 
(VP č. 16/2020) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2022/Vp_2022_01.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Statut_RKCMBF_2017_final_schvaleny_AS_25.10.2017.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/vyrocne_spravy/Vyrocna_sprava_2020.pdf 
 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/as/2021/20210331/05_Metodika_rozpisu_dotacie.pdf 
 

 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2020/Vp_2020_17.pdf 
 

 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2020/Vp_2020_16_.pdf 
 

VS 7.j.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že zdroje sú prístupné pre 
študentov a študenti sú informovaní o ich prístupnosti.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a 
procesy VS, ktoré zaručujú, že 
zdroje sú prístupné pre študentov a 
študenti sú informovaní o ich 
prístupnosti, čo dosvedčuje 
výročná správa hospodárenia. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
DZR RKCMBF (Strategické ciele 1.3, 
3.1, 3.2) 
 
Organizačný poriadok UK (VP č. 
2/2022) 
 
Organizačný poriadok Rektorátu 
UK (VP č. 22/2021) 
 
Organizačný poriadok RKCMBF (VP 
č. 2/2022) 
 
Organizačný poriadok Centra 
informačných technológií UK (VP 
č.1/2020) 
 
Knižničný a výpožičný poriadok UK 
(VP č. 24/2008) 
 
Organizačný a výpožičný poriadok 
Akademickej knižnice UK (VP č. 
24/2008) 
 

 
https://uniba.sk 

 
https://frcth.uniba.sk 
 
https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/distancna-metoda-vyucby-na-uk/  

 
 
 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf 
 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2022/Vp_2022_02.pdf 
 

 
https://uniba.sk/o-univerzite/legislativa/vecny-register/a-zakladne-predpisy-uk/2-organizacny-poriadok-uk-
a-rektoratu-uk/ 
 

 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/Organizacny_poriadok_RKCMBF_UK_2022.pdf 
 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/legislativa/2020-10-01-Organizacny_poriadok_CIT_UK.pdf 
 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2008/Vp_2008_24.pdf 

 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2022/Vp_2022_01.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Statut_RKCMBF_2017_final_schvaleny_AS_25.10.2017.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/vyrocne_spravy/Vyrocna_sprava_2020.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/as/2021/20210331/05_Metodika_rozpisu_dotacie.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2020/Vp_2020_17.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2020/Vp_2020_16_.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_22.pdf
https://uniba.sk/
https://frcth.uniba.sk/
https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/distancna-metoda-vyucby-na-uk/
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2022/Vp_2022_02.pdf
https://uniba.sk/o-univerzite/legislativa/vecny-register/a-zakladne-predpisy-uk/2-organizacny-poriadok-uk-a-rektoratu-uk/
https://uniba.sk/o-univerzite/legislativa/vecny-register/a-zakladne-predpisy-uk/2-organizacny-poriadok-uk-a-rektoratu-uk/
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/Organizacny_poriadok_RKCMBF_UK_2022.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/legislativa/2020-10-01-Organizacny_poriadok_CIT_UK.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2008/Vp_2008_24.pdf


Výpožičný poriadok RKCMBF 
(2015) 
 
Ostatné zdroje: 
 
Oddelenie pre vonkajšie vzťahy pri 
Rektoráte UK 
 
Kontakty pre styk s médiami 
 
Študijné oddelenie 
 
Fakultná knižnica 
 
Kňazské semináre 
 
Seminárne knižnice 
 
Centrum informačných technológií 
UK 
 
Psychologická poradňa UK 
 
Centrum podpory študentov so 
špecifickými potrebami 
 
Infocentrum  
 
Podpora študentov so špecifickými 
potrebami RKCMBF 

https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/fakultna_kniznica/201507__Vypozicny_poriadok.pdf  

 
 
 
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-pre-vonkajsie-vztahy-ovv 
 
 
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/kontakty-pre-styk-s-mediami/ 
 
https://frcth.uniba.sk/studium/studijne-oddelenie/ 
 
https://frcth.uniba.sk/kniznica/ 
 
https://frcth.uniba.sk/knazske-seminare/ 
 
https://frcth.uniba.sk/sluzby/seminarne-kniznice/ 
 
https://uniba.sk/cepit/ 
 
https://uniba.sk/sluzby/psychologicka-poradna/ 
 
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-socialnych-sluzieb-a-poradenstva-ossp/centrum-
podpory-studentov-so-specifickymi-potrebami-cps 
 
https://uniba.sk/infocentrum/ 
 
 
https://frcth.uniba.sk/sluzby/podpora-studentov-so-specifickymi-potrebami/ 
 
 

 

8. Kritériá na vyhodnocovanie štandardu VS 8 Zhromažďovanie a spracovanie informácií (čl. 8 
štandardov pre vnútorný systém)  

VS 8.a.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že sú systematicky 
zhromažďované, spracúvané, analyzované a vyhodnocované informácie, ktoré sú využívané v 
efektívnom strategickom, taktickom a operatívnom riadení uskutočňovania a rozvoja študijných 
programov, tvorivých činností a iných súvisiacich aktivít vysokej školy.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú, že sú 
systematicky zhromažďované, spracúvané, analyzované a 
vyhodnocované informácie, ktoré sú využívané v efektívnom 
strategickom, taktickom a operatívnom riadení uskutočňovania a 
rozvoja ŠP, tvorivých činností a iných súvisiacich aktivít fakulty, čo 
dosvedčujú výročné a hodnotiace správy jednotlivých orgánov 
fakulty. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
DZR RKCMBF (Strategické ciele: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4., 1.1.5, 1.2, 1.2.1, 
12.2.2., 1.2.3, 3.2 ) 
 
Pravidlá zberu, analýzy a používania informácií potrebných na 
efektívne uskutočňovanie študijného programu (VP VSK č. 23/2021, 
Pätnásta časť) 
 
Výročné správy RKCMBF 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_202
1-2027_final.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/vyrocne_spravy/Vyrocna
_sprava_2020.pdf 
 

VS 8.1.b.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že sú nastavené a 
systematicky sledované súbory ukazovateľov.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú, že sú 
nastavené a systematicky sledované súbory ukazovateľov, ktoré sú 
uvedené v DZR RKCMBF, ktorý je v súlade s DZR UK. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
DZR UK (Strateg. cieľ 3.1.2 a ukazovatele) 
 
DZR RKCMBF (ukazovatele) 
 
Rada pre kvalitu RKCMBF 

https://ais2.uniba.sk/ais/start.do 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_
UK_2021-2027.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_202
1-2027_final.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/vnutorny-system-kvality/ 

https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/fakultna_kniznica/201507__Vypozicny_poriadok.pdf
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-pre-vonkajsie-vztahy-ovv
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/kontakty-pre-styk-s-mediami/
https://frcth.uniba.sk/studium/studijne-oddelenie/
https://frcth.uniba.sk/kniznica/
https://frcth.uniba.sk/knazske-seminare/
https://frcth.uniba.sk/sluzby/seminarne-kniznice/
https://uniba.sk/cepit/
https://uniba.sk/sluzby/psychologicka-poradna/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-socialnych-sluzieb-a-poradenstva-ossp/centrum-podpory-studentov-so-specifickymi-potrebami-cps
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-socialnych-sluzieb-a-poradenstva-ossp/centrum-podpory-studentov-so-specifickymi-potrebami-cps
https://uniba.sk/infocentrum/
https://frcth.uniba.sk/sluzby/podpora-studentov-so-specifickymi-potrebami/
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/vyrocne_spravy/Vyrocna_sprava_2020.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/vyrocne_spravy/Vyrocna_sprava_2020.pdf
https://ais2.uniba.sk/ais/start.do
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/vnutorny-system-kvality/


 
Pravidlá monitorovania a pravidelného hodnotenia študijných 
programov (VP VSK č. 23/2021, Druhá časť) 
 
Pravidlá zberu, analýzy a používania informácií potrebných na 
efektívne uskutočňovanie študijného programu (VP VSK č. 23/2021, 
Pätnásta časť) 
 

 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 

 
 

VS 8.1.c. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že do zhromažďovania a 
spracovania informácií sú zapojené všetky zainteresované strany. 

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú, že do 
zhromažďovania a spracovania informácií sú zapojené všetky 
zainteresované strany, čoho dôkazom je ich členstvo a činnosť vo 
fakultných orgánoch (referát štud. odd., Rada pre kvalitu, Rada ŠP, 
Akr. rada). 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
Pravidlá monitorovania a pravidelného hodnotenia študijných 
programov (VP VSK č. 23/2021, Druhá časť) 

 
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/dokumenty 
 
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/vnutorny-system-kvality/ 
 
https://frcth.uniba.sk/studium/studijne-oddelenie/ 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 

 

9. Kritériá na vyhodnocovanie štandardu VS 9 Zverejňovanie informácií (čl. 9 štandardov pre 
vnútorný systém)  

VS 9.a.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že sú zverejňované jasné, 
presné, adekvátne a aktuálne kvantitatívne a kvalitatívne informácie o študijných programoch, ktoré 
sú relevantné pre záujemcov o štúdium, študentov, zamestnancov, zamestnávateľov a ďalšie externé 
zainteresované strany a širokú verejnosť.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú 
primerané zverejňovanie informácii o ŠP, ktoré sú relevantné pre 
záujemcov o štúdium, študentov, zamestnancov, zamestnávateľov 
a ďalšie externé zainteresované strany a širokú verejnosť. Tieto 
informácie sú dostupné na oficiálnej webovej stránke fakulty. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
DZR RKCMBF (Strateg. ciele 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.3, 3.1) 
 
Organizačný poriadok RKCMBF 
 
Pravidlá monitorovania a pravidelného hodnotenia študijných 
programov (VP VSK č. 23/2021 Druhá časť) 
 
Smernica rektora UK na realizáciu zákona o slobode informácií (VP 
č. 12/2021) 
 

https://www.portalvs.sk/sk/studijny-program/katolicka-teologia3 

 
https://frcth.uniba.sk/studium/ 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/rocenky/Rocenka_rkcmbf_
2021-22.pdf 
 

 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-
2027_final.pdf 

 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/Organizacny_poriadok_
RKCMBF_UK_2022.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_12.pdf 
 
 

VS 9.a.2. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že sú zverejňované jasné, 
presné, adekvátne a aktuálne kvantitatívne a kvalitatívne o ďalších súvisiacich činnostiach v súlade s 
poslaním vysokej školy, ktoré sú relevantné pre záujemcov o štúdium, študentov, zamestnancov, 
zamestnávateľov a ďalšie externé zainteresované strany a širokú verejnosť.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú, že sú 
primerane zverejňované jasné, presné, adekvátne a aktuálne 
kvantitatívne a kvalitatívne informácie o činnosti fakulty v súlade 
s jej poslaním a s poslaním UK. Tieto informácie sú relevantné pre 
záujemcov o štúdium, študentov, zamestnancov, zamestnávateľov 
a ďalšie externé zainteresované strany a širokú verejnosť. Tieto 
informácie sú dostupné na oficiálnej webovej stránke fakulty. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
Štatút RKCMBF (Poslanie) 
 
DZR RKCMBF (Strategický cieľ 1.1.1) 
 

 
 
https://frcth.uniba.sk/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/ 
 
https://frcth.uniba.sk/en/ 

 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Statut_RKCMBF
_2017_final_schvaleny_AS_25.10.2017.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-
2027_final.pdf 

 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/vnutorny-system-kvality/
https://frcth.uniba.sk/studium/studijne-oddelenie/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://www.portalvs.sk/sk/studijny-program/katolicka-teologia3
https://frcth.uniba.sk/studium/
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/Organizacny_poriadok_RKCMBF_UK_2022.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/Organizacny_poriadok_RKCMBF_UK_2022.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_12.pdf
https://frcth.uniba.sk/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/
https://frcth.uniba.sk/en/
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Statut_RKCMBF_2017_final_schvaleny_AS_25.10.2017.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/legislativa/Statut_RKCMBF_2017_final_schvaleny_AS_25.10.2017.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf


VP č. 12/2021, Smernica rektora UK na realizáciu zákona o 
slobode informácií 
 

 
htttps://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_12.pdf 
 

VS 9.1.b. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že sú zverejňované aktuálne 
informácie o implementácii a fungovaní vnútorného systému, o dosiahnutých výsledkoch a prijatých 
opatreniach. 

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú 
primerané zverejňovanie aktuálnych informácií o implementácii 
a fungovaní VS, o dosiahnutých výsledkoch a prijatých opatrenia. Na 
webovej stránke fakulty sú dostupné aktuálne informácie. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
DZR RKCMBF (Strategický cieľ 1.1.1) 
 
Vyhodnocovanie vnútorného systému a transparentnosť (VP VSK č. 
23/2021, Prvá časť, najmä čl. 2) 
Rada pre kvalitu UK (VP VSK č. 23/2021, Prvá časť) 

 
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/vnutorny-system-kvality/ 
 
 

 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-
2027_final.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 

VS 9.1.c. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že informácie o študijných 
programoch sú zverejnené vo všetkých jazykoch ich uskutočňovania. 

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú, že 
informácie o ŠP sú zverejnené vo všetkých jazykoch ich 
uskutočňovania (teda v slovenskom jazyku). Základné informácie sú 
dostupné aj anglickom jazyku. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
DZR RKCMBF (Strateg. ciele 1.1.1, 1.3., 1.4) 
 
Vyhodnocovanie vnútorného systému a transparentnosť (VP VSK č. 
23/2021 Prvá časť) 

https://frcth.uniba.sk/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/ 
 
https://frcth.uniba.sk/en/ 

 
 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-
2027_final.pdf 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 

VS 9.1.d. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že zverejnené informácie sú 
ľahko dostupné, a to aj pre osoby so zdravotným znevýhodnením. 

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú, že 
zverejnené informácie sú ľahko dostupné, a to aj pre osoby so 
zdravotným znevýhodnením. Na RKCMBF pôsobí fakultný 
koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami v osobe 
prodekana pre vzdelávacia činnosť a týmto študentom pomáhajú 
príslušné referentky št. oddelenia v Bratislave a Nitre. Na UK pôsobí 
a pre Rektoráte UK Centrum podpory študentov so špecifickými 
potrebami s celouniverzitnou pôsobnosťou so sídlom na Fakulte 
matematiky, fyziky a informatiky, kde sa nachádza aj Podporné 
centrum pre zrakovo postihnutých študentov. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
DZR RKCMBF (Strateg. cieľ 1.2.2) 
 
VP VSK č. 23/2021, Vyhodnocovanie vnútorného systému a 
transparentnosť (Prvá časť) 
 
VP č. 23/2014, Smernica rektora k zabezpečeniu všeobecne 
prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými 
potrebami 
 
VP č. 12/2021, Smernica rektora UK na realizáciu zákona o slobode 
informácií 

 
https://frcth.uniba.sk/sluzby/podpora-studentov-so-specifickymi-
potrebami/ 
 
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-socialnych-sluzieb-a-
poradenstva-ossp/centrum-podpory-studentov-so-specifickymi-potrebami-
cps 
 
https://cezap.sk 
 
 
 
 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-
2027_final.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_23.pdf 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_12.pdf 

 

10. Kritériá na vyhodnocovanie štandardu VS 10 Priebežné monitorovanie, periodické hodnotenie a 
periodické schvaľovanie študijných programov (čl. 10 štandardov pre vnútorný systém)  

https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/vnutorny-system-kvality/
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://frcth.uniba.sk/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/
https://frcth.uniba.sk/en/
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
http://www.cezap.sk/
http://www.cezap.sk/
https://frcth.uniba.sk/sluzby/podpora-studentov-so-specifickymi-potrebami/
https://frcth.uniba.sk/sluzby/podpora-studentov-so-specifickymi-potrebami/
https://cezap.sk/
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_12.pdf


VS 10.a.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že študijné programy sú 
priebežne monitorované, periodicky hodnotené a periodicky schvaľované, pričom do vnútorného 
systému sú zapojení zamestnávatelia, študenti a ďalšie zainteresované strany.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú 
priebežné monitorovanie, hodnotenie a schvaľovanie ŠP, pričom do 
VS sú zapojení zamestnávatelia, študenti a ďalšie zainteresované 
strany, čoho dôkazom je ich členstvo a ich pravidelná monitorovacia 
a hodnotiaca činnosť v jednotlivých fakultných orgánoch, ktorými sú 
Rada pre kvalitu, Rada pre ŠP a Akreditačná rada. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
DZR RKCMBF (Strateg. ciele 1.1.1-1.1.6, 1.2.1-1.2.3) 
 
VP VSK č. 23/2021, Pravidlá zberu, analýzy a používania informácií 
potrebných na efektívne uskutočňovanie študijného programu 
(Druhá časť, Pätnásta časť) 

 
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/vnutorny-system-kvality/ 
 
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/dokumenty 
 

 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-
2027_final.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
 

 
VS 10.b.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že vysoká škola sa uisťuje, že 
uskutočňovanie študijných programov, hodnotenie študentov a dosahované výsledky vzdelávania 
sú v súlade s aktuálnymi poznatkami, technologickými možnosťami, potrebami spoločnosti, 
potrebami študentov a očakávaniami zamestnávateľov a ďalších externých zainteresovaných strán a 
vysoká škola vytvára pre študentov podporné a efektívne vzdelávacie prostredie12.  
12 V študijných programoch pripravujúcich na výkon regulovaného povolania v súlade s príslušnými európskymi smernicami 
pre vzdelávanie v regulovanom povolaní.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú 
uistenie, že uskutočňovanie ŠP, hodnotenie študentov a výsledky 
vzdelávania sú v súlade poznatkami, technologickými možnosťami, 
potrebami spoločnosti, potrebami študentov a očakávaniami 
zamestnávateľov a ďalších externých zainteresovaných strán. 
Dôkazom toho sú výsledky vzdelávania študentov a absolventov a 
výstupy tvorivej činnosti zvlášť garantov ŠP, čo zodpovedá 
strategickým cieľom DZR UK a DZ fakulty. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
DZR UK (Strateg. ciele 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5) 
 
DZR RKCMBF (Strateg. ciele 1.1.1-1.1.6, 1.2.1-1.2.3) 
 
Pravidlá vytvárania, schvaľovania, uskutočňovania a úpravy 
každého študijného programu (VP VSK č. 23/2021 Druhá časť) 
 
Pravidlá monitorovania a pravidelného hodnotenia študijných 
programov (VP VSK č. 23/2021 Druhá časť): 
 

 
https://frcth.uniba.sk/studium/studentske-ankety/ 
 
https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/distancna-
metoda-vyucby-na-uk/  

 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_U
K_2021-2027.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-
2027_final.pdf 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
 
https://frcth.uniba.sk/sluzby/pre-absolventov/ 
 

VS 10.c.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že vysoká škola sa uisťuje, že 
má zabezpečené dostatočné priestorové, personálne, materiálne, technické, infraštruktúrne, 
informačné a finančné zdroje na uskutočňovanie študijných programov a ďalších súvisiacich činností.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú, že 
fakulta sa uisťuje v zmysle svojich strategických cieľov (DZR UK 
a DZR RKCMBF) o tom, že má zabezpečené dostatočné priestorové, 
personálne, materiálne, technické, infraštruktúrne a finančné 
zdroje na uskutočňovanie ŠP v sídle v Bratislave a v súčasti v Nitre 
a ďalších súvisiacich činností (napr. činnosť kňazských seminárov), 
čo dokazujú jej pravidelné výročné správy. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
DZR UK (strateg. cieľ 1.2.5) 
 
DZR RKCMBF (strateg. cieľ 1.2.2 ) 
 
Pravidlá vytvárania, schvaľovania, uskutočňovania a úpravy 
každého študijného programu (VP VSK č. 23/2021 Druhá časť) 
 

 
https://frcth.uniba.sk/knazske-seminare/ 
 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/vyrocne_spravy/Vyrocna_s
prava_2020.pdf 
 

 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_U
K_2021-2027.pdf 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-
2027_final.pdf 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 

https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/vnutorny-system-kvality/
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://frcth.uniba.sk/studium/studentske-ankety/
https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/distancna-metoda-vyucby-na-uk/
https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/distancna-metoda-vyucby-na-uk/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://frcth.uniba.sk/sluzby/pre-absolventov/
https://frcth.uniba.sk/knazske-seminare/
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/vyrocne_spravy/Vyrocna_sprava_2020.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dekanat/vyrocne_spravy/Vyrocna_sprava_2020.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf


Pravidlá monitorovania a pravidelného hodnotenia študijných 
programov (VP VSK č. 23/2021 Druhá časť) 
 

 

VS 10.d.1. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že študenti majú aspoň raz 
ročne možnosť vyjadriť sa ku kvalite študijných programov, kvalite učiteľov, kvalite podporných 
služieb a kvalite prostredia vysokej školy.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú, že 
študenti majú aspoň raz ročne možnosť vyjadriť sa ku kvalite ŠP 
prostredníctvom anonymnej ankety hodnotenie premetu 
a vyučujúceho a prostredníctvom anonymnej ankety spokojnosti. 
Tieto ankety organizuje vedenie fakulty prostredníctvom 
príslušného prodekana pre vzdelávaciu činnosti a v spolupráci 
s referentkami študijného oddelenia. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
Zákon č. 131/2002 Zb. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 70, ods. 1, 
písm. h 
 
DZR UK (strateg. cieľ 1.2.2) 
 
DZR RKCMBF (strateg. cieľ 1.2) 
 
Pravidlá monitorovania a pravidelného hodnotenia študijných 
programov (VP VSK č. 23/2021 Druhá časť) 

 
 
 
https://frcth.uniba.sk/studium/studentske-ankety/ 

 
 
 
 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/131/ 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_U
K_2021-2027.pdf 

 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-
2027_final.pdf 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
 

VS 10.1.e. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú úpravy študijných programov, 
ktoré sú výsledkom ich priebežného monitorovania a periodického hodnotenia a sú navrhované s 
účasťou študentov, zamestnávateľov a ďalších zainteresovaných strán.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú úpravy 
ŠP. Na fakulte pôsobí Rada pre kvalitu, Rada pre ŠP, Akred. rada 
fakulty. V týchto orgánoch sú zastúpení študenti, zástupca 
majoritného zamestnávateľa, externí odborníci z oblasti teológie a 
manažmentu, ktorí sa aktívne zapájajú do procesov 
monitorovania a hodnotenia. Všetci študenti majú možnosť 
vyjadriť sa aspoň raž ročne v anonymných anketách spokojnosti 
a hodnotenia predmetu a vyučujúceho. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
Pravidlá vytvárania, schvaľovania, uskutočňovania a úpravy 
každého študijného programu (VP VSK č. 23/2021 Druhá časť) 
 

Rada ŠP, Akr. rada: 
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/dokuementy 
 
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/vnutorny-system-kvality/ 
 
 
https://frcth.uniba.sk/studium/studentske-ankety/ 
 

 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 
 

VS 10.1.f. Politiky, štruktúry a procesy vnútorného systému zaručujú, že študijné programy sú 
periodicky schvaľované v perióde zodpovedajúcej ich štandardnej dĺžke štúdia.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
 Štandard splnený. 
RKCMBF má politiky, štruktúry a procesy VS, ktoré zaručujú, že ŠP 
sa periodicky schvaľujú v zmysle Vn. predpisu VSK UK  č. 23/2021 
v súlade s DZR UK a DZR fakulty. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
DZR UK (strateg. cieľ 1.1.1) 

 
DZR RKCMBF(strateg. cieľ  1.1.1) 
 
Pravidlá vytvárania, schvaľovania, uskutočňovania a úpravy 
každého študijného programu (VP VSK č. 23/2021 Druhá časť, 
najmä čl. 10) 
 
Pravidlá monitorovania a pravidelného hodnotenia študijných 
programov (VP VSK č. 23/2021 Druhá časť) 
 
Pravidlá vytvárania, schvaľovania, uskutočňovania a úpravy 
každého študijného programu (VP VSK č. 23/2021, Pätnásta časť) 
 

 
 
 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_U
K_2021-2027.pdf 

 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-
2027_final.pdf 

 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf 
 

 

https://frcth.uniba.sk/studium/studentske-ankety/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/131/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/
https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/vnutorny-system-kvality/
https://frcth.uniba.sk/studium/studentske-ankety/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf


11. Kritériá na vyhodnocovanie štandardu VS 11 Pravidelné externé zabezpečovanie kvality (čl. 11 
štandardov pre vnútorný systém)  

VS 11.1.1. Vysoká škola podstupuje pravidelné externé hodnotenie zabezpečovania kvality cieľom 
uistiť sa, že vnútorný systém vysokej školy je rozvíjaný a implementovaný v súlade so štandardmi pre 
vnútorný systém. 

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
 Štandard splnený. 
RKCMBF podstupuje pravidelné externé hodnotenie zabezpečovania 
kvality VŠ vzdelávania zmysle ustanovení zákona č. 269/2018 Z. z. o 
zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania zo strany Akr. 
rady UK, SAAVŠ a zo strany Agentúry pre hodnotenie 
a napomáhanie kvality cirkevných univerzít a fakúlt (Agenzia della 
Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità 
delle Università e Facoltà Ecclesiastiche, AVEPRO), ktorá pôsobí pri 
Kongregácii pre katolícku výchovu. 
 
Legislatívne ukotvenie: 
 
Zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského 
vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 
 
DZR RKCMBF ( Strateg. ciele 1.4, 3.1) 

 
https://saavs.sk/sk/ 
 
www.avepro.va 
 
www.avepro.glauco.it/avepro/allegati/864/Finale%20Bratislava.pdf 
 
https://uniba.sk/o-univerzite/vnutorny-system-
kvality/akreditacia/akreditacna-rada-uk 
 
 
 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/269/ 
 
 
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-
2027_final.pdf 

 

https://saavs.sk/sk/
http://www.avepro.va/
http://www.avepro.glauco.it/avepro/allegati/864/Finale%20Bratislava.pdf
https://uniba.sk/o-univerzite/vnutorny-system-kvality/akreditacia/akreditacna-rada-uk
https://uniba.sk/o-univerzite/vnutorny-system-kvality/akreditacia/akreditacna-rada-uk
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/269/
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf
https://frcth.uniba.sk/fileadmin/rkcmbf/dokumenty/DZ_RKCMBF_UK_2021-2027_final.pdf

