
Zápisnica zo zasadnutia Rady pre kvalitu Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty, 

Univerzity Komenského v Bratislave 

Miesto a dátum: Bratislava, 20. júna 2022 

Prezencia: (podľa priloženej prezenčnej listiny) 

Program: 

1. Privítanie a otvorenie 

 

Predseda Rady pre kvalitu Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave (ďalej len „RK RKCMBF UK“; „predseda Rady“) privítal všetkých 

prítomných členov RK RKCMBF UK, zvlášť dekanom fakulty novovymenovaného člena 

zastupujúceho záujmy externého prostredia, tajomníčku a hostí. Skontroloval schopnosť RK 

RKCMBF uznášať sa. Konštatoval, že RK RKCMBF UK je uznášaniaschopná. 

Predseda Rady predložil program zasadnutia. Členovia jednohlasne schválili predložený 

program bez pripomienok. 

Predseda Rady predstavil novovymenovaného člena RK RKCMBF UK Ing. Štefana Vrátneho, 

PhD. ktorý zastupuje záujmy externého prostredia. Členstvo externého zástupcu sa vyžaduje 

podľa vnútorného predpisu UK č. 23/2021. 

Predseda Rady informoval všetkých prítomných o prebiehajúcich procesoch zosúlaďovania 

vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, študijných programov 

a habilitačného a inauguračného konania na fakulte s príslušnými štandardami, ktoré vydala 

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo. 

 

2. Úprava čl. 3 Štatútu RK RKCMBF UK 

Predseda RK RKCMBF UK oboznámil členov s potrebou úpravy Štatútu RK RKCMBF UK z dôvodu 
jeho zosúladenia s VP č. 23/2021 R UK a predstavil úplné znenie úpravy. 

Návrh úpravy čl. 3 odseku (1) Štatútu RK RKCMBF: „Členom RK RKCMBF UK je aj zástupca 
zastupujúci záujmy externého prostredia. Predsedom RK RKCMBF UK, ktorého určí dekan RKCMBF 
UK z členov RK RKCMBF UK, je spravidla prodekan/prodekanka.“ 

Výsledok hlasovania: za: 3, proti: 0, zdržali sa: 0. (+ per rollam: za: 1) 

Uznesenie: Členovia RK RKCMBF UK schválili návrh úpravy čl. 3 odseku (1) Štatútu RK RKCMBF. 

 

3. Vnútorná hodnotiaca správa VSK RKCMBF UK 
 

Členovia RK RKCMBF UK priebežne pracovali počas ak. roka 2021/22 na zosúlaďovaní 

vnútorného systému na zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania na RKCMBF UK podľa 

štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a príslušnej 

metodiky, ktoré vydala Slovenská akreditačná agentúra Slovenskej republiky, v spolupráci s vedením 

RKCMBF UK a s ďalšími orgánmi a pracovníkmi fakulty. Okrem toho prebehli konzultácie 

s predstaviteľmi Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK, s vedením UK (v rámci zasadaní Rady pre 

kvalitu UK) a so zástupcami ostatných teologických fakúlt na Slovensku. Výsledkom tejto činnosti je 

návrh vnútornej hodnotiacej správy o vnútornom systéme zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania na RKCMBF UK, ktorá bola elektronicky zaslaná všetkým členom RK RKCMBF UK spolu 

s pozvánkou na zasadnutie RK RKCMBF UK. Všetci členovia RK RKCMBF UK boli elektronicky vyzvaní k 



jej záverečnej kontrole a prípadnému pripomienkovaniu. Poznámka: výraz „Svätá Stolica“ sa zmenil na 

výraz „Svätý Stolec“. 

Výsledok hlasovania: za: 3, proti: 0, zdržali sa: 0 (+ per rollam: za: 1). 

Uznesenie: Členovia RK RKCMBF UK schválili návrh vnútornej hodnotiacej správy o vnútornom 

systéme zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na RKCMBF UK, odporúčajú ju na 

zverejnenie na webovom sídle fakulty a poverujú predsedu RK RKCMBF UK, aby o výsledku informoval 

vedenie fakulty. 

 
4. Rôzne 

Dokument VHS RKCMBF má RK UK k dispozícii od marca 2022, doteraz sa k nej nevyjadrili, 
nezaslali žiadne pripomienky. 

Predseda Rady pošle zápisnicu všetkým členom RK RKCMBF UK na schválenie. 

 
5. Záver – poďakovanie a ukončenie 

Na záver zasadnutia predseda RK RKCMBF UK všetkým poďakoval za účasť a spoluprácu. 

 

V Bratislave dňa 20. júna 2022 

 

Zapísala: Ing. Jana Hajnovičová, v.r., tajomníčka RK RKCMBF UK 

 

Zápisnicu overil: doc. ThDr. Michal Vivoda, PhD., v.r., predseda RK RKCMBF UK 

  



Zasadnutie Rady pre kvalitu Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty, Univerzity 

Komenského v Bratislave 

 

Miesto a  dátum: Bratislava, 20. júna 2022 

 

Prezenčná listina 

 

Členovia rady pre kvalitu RKCMBF: 

doc. ThDr. Michal Vivoda  ............................. 

prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD.  ............................. 

Mgr. Martin Surový   ............................. 

Ing. Štefan Vrátny   ......on-line............ 

 

Tajomník Rady pre kvalitu RKCMBF: 

Ing. Jana Hajnovičová 

 

Hostia:  

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

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

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

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

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

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

  

https://uniba.sk/ludia/farkas1


 

Mail zaslaný 7. júna 2022: 
 
Vážení členovia rady pre kvalitu, 
  

týmto si Vás dovoľujem úctivo pozvať na zasadnutie našej rady pre kvalitu, ktoré sa uskutoční 
v pondelok 20. júna o 11:00 v zborovni sídla našej fakulty na 1. posch. (rovno od schodišťa posledné 
dvere vpravo pred kaplnkou na konci chodby) na Kapitulskej ul. 26 (pozvánka v prílohe). Členov rady 
pre kvalitu prosím, aby potvrdili doručenie tohto mailu, a v prípade, ak by sa nemohli zúčastniť, aby to 
včas oznámili. 

Na zasadnutí budeme schvaľovať úpravu znenia čl. 3 odseku (1) Štatútu Rady pre kvalitu 
RKCMBF, aby bol zosúladený s VP č. 23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 
vzdelávania UK (https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_23.pdf). Návrh úpravy čl. 3 
odseku (1), ktorý sa bude schvaľovať, znie: „Členom RK RKCMBF UK je aj zástupca zastupujúci záujmy 
externého prostredia. Predsedom RK RKCMBF UK, ktorého určí dekan RKCMBF UK z členov RK RKCMBF 
UK, je spravidla prodekan/prodekanka.“ 

Na zasadnutí budeme ďalej schvaľovať návrh vnútornej hodnotiacej správy vnútorného 
systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na našej fakulte podľa štandardov, ktoré 
vydala Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (https://saavs.sk/wp-
content/uploads/2020/09/Standardy-pre-vnutorny-system-zabezpecovania-kvality-2.pdf). Návrh na 
schvaľovanie sa nachádza v prílohe. Tento návrh prešiel kontrolou vo vedení fakulty a bol zaslaný na 
kontrolu aj vedeniu UK (príslušnej prorektorke pre kvalitu a vedúcej odd. kvality). Cieľom tohto návrhu 
je vyhlásenie, že vn. systém kvality na RKCMBF UK je zosúladený s príslušnými štandardami. Ak by ste 
mali k tomuto návrhu otázky, pripomienky, podnety, návrhy, prosím Vás, aby ste mi ich zaslali na 
objasnenie alebo zapracovanie pred 20.6.  

Procesy zosúlaďovania vn. systému kvality a našich študijných programov s príslušnými 
štandardami sú k dispozícii na https://frcth.uniba.sk/nova-akreditacia/ a https://frcth.uniba.sk/nova-
akreditacia/dokumenty. Akreditačná rada UK nám už schválila zosúladenie št. programov, nedostatky 
máme odstrániť do 1.9.2022 (úprava informačných listov vyuč. predmetov). Ďalšie informácie o vn. 
systéme kvality na našej fakulte sú zverejnené na https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/vnutorny-system-
kvality/. 

Zároveň pozývam na zasadnutie rady pre kvalitu celé vedenie našej fakulty a teším sa na 
stretnutie. 

 
 

 S pozdravom 
  
Michal Vivoda, 
predseda Rady pre kvalitu RKCMBF UK 

  
S prílohami: 1. pozvánka, 2. VHS VSK  RKCMBF UK 
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