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Úvod 

Dlhodobý zámer Univerzity Komenského v Bratislave, Rímskokatolíckej cyrilometodskej 

bohosloveckej fakulty (ďalej len RKCMBF alebo len fakulta) je strategický dokument na roky 2021 

– 2027. Vychádza z dlhodobého zámeru Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len UK alebo 

len univerzita), prijíma ho za svoj a odvoláva sa naň v tom, čo je všeobecné a spoločne platné 

pre všetky fakulty. Dlhodobý zámer RKCMBF je vlastnou špecifikáciou a konkretizáciou 

Dlhodobého zámeru UK. 

RKCMBF je súčasťou verejnej vysokej školy Univerzity Komenského v Bratislave a zároveň 

je aj cirkevnou fakultou. Z hľadiska kánonického práva sa riadi apoštolskou konštitúciou pápeža 

Františka Veritatis gaudium, vydanou 8. decembra 2017, ďalej Aplikačnými normami na 

zachovávanie tejto apoštolskej konštitúcie z 27. decembra 2017 vydanými Kongregáciou pre 

katolícku výchovu ako aj normami Kódexu kanonického práva (najmä kánony 815 – 820). 

Počiatky Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK siahajú do roku 1919, 

keď Národné zhromaždenie novovytvorenej Československej republiky prijalo zákon č. 44/1919 

Sb. o zriadení samostatnej katolíckej bohosloveckej fakulty v Bratislave ako vtedy jedinej 

akademickej teologickej inštitúcie na Slovensku. V dôsledku rôznych politických problémov, 

napätých vzťahov medzi Československom a Svätou stolicou, ale tiež nedostatočných 

štrukturálnych predpokladov na Slovensku došlo ku kánonickému zriadeniu fakulty až o poldruha 

desaťročia neskôr dekrétom Svätej stolice z 15. augusta 1935 a fakulta reálne otvorila svoje 

brány študentom v jeseni 1936.  

Nasledujúce roky boli pre fakultu obdobím rozkvetu, charakterizovaného bohatou 

vedeckou a publikačnou činnosťou, ktorou silná generácia profesorov kládla základy modernej 

slovenskej teologickej vedy. Fakulta sa postupne stávala vedeckým a kultúrnym ohniskom, 

schopným intelektuálne i morálne vyžarovať do celej slovenskej spoločnosti, presahujúc i jej 

konfesionálne a ideové hranice. V roku 1939 bola fakulta začlenená do zväzku Slovenskej 

univerzity. Po prvých dotykoch s nastupujúcou komunistickou realitou v roku 1945, keď bola 

fakulta vylúčená zo zväzku Slovenskej univerzity a rektor kňazského seminára biskup Michal 

Buzalka po prvýkrát zatknutý, dopadli na fakultu najtvrdšie údery v roku 1950. Vládne nariadenie 

č. 112 z leta 1950 zrušilo všetky bohoslovecké vysoké školy a kňazské semináre na Slovensku, 

ponechajúc iba bratislavskú fakultu a pri nej ústredný seminár. Fakulta bola podriadená 

Štátnemu úradu pre veci cirkevné, z jej radov boli odstránení intelektuálne i mravne najlepší 

profesori na vrchole kreatívnych síl, študijné kurikulum bolo zreformované, prijímanie študentov 

podriadené prísnemu numeru clausu. Napriek najväčšiemu tlaku sa však režimu nikdy nepodarilo 

fakultu úplne zotročiť. Teológia zostávala svojou najhlbšou podstatou v diametrálnej opozícii 

k marxizmu a teologická fakulta priestorom potenciálneho či reálneho odporu, ktorý citlivo 

reagoval na najjemnejšie atmosférické zmeny v štáte a spoločnosti.  

Nová kapitola v dejinách fakulty sa začala písať po páde komunistického režimu, keď sa 

oslobodila od politicko-ideologických tlakov a od roku 1990 už ako súčasť Univerzity 

Komenského začala slobodne vychovávať nové generácie slovenských kňazov a neskôr aj laikov 

a spolupracovať na rozvoji teologickej vedy a príbuzných disciplín, a tak zásadne prispievať 

k duchovnému, intelektuálnemu a kultúrnemu rozvoju Slovenska. 
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Hlavné poslanie 

Fakulta sa usiluje svojou vlastnou vedeckou metódou dôkladne analyzovať a syntetizovať 

katolícku náuku, ktorú čerpá z Božieho zjavenia, a systematicky ju vysvetľovať. Na základe tohto 

výskumu potom hľadá riešenie ľudských problémov vo svetle toho istého Zjavenia. Osobitnou 

úlohou fakulty je starať sa o vedeckú a teologickú formáciu tých, ktorí smerujú ku kňazstvu, alebo 

sa pripravujú na špeciálne cirkevné služby. Fakulta uskutočňuje vedecký výskum a poskytuje 

vysokoškolské doktorandské a magisterské vzdelávanie v oblasti teológie. V súlade s kán. 817 

Kódexu kánonického práva fakulta udeľuje akademické stupne, ktoré majú  v Cirkvi kánonické 

účinky. 

Strategické ciele 

Spoločensky zodpovedná fakulta s kvalitnými absolventmi a medzinárodnou reputáciou.  

 RKCMBF zodpovedá za kvalitu poskytovaného vzdelávania, realizovaného výskumu 
a formačného procesu, kvalita a rozvoj kultúry kvality na všetkých úrovniach riadenia fakulty je 
jej prioritou. 

 RKCMBF neustále aktualizuje obsahy a formy vzdelávania, reagujúc na aktuálne a nové 
problémy a výzvy v spoločnosti. 

 RKCMBF vyhľadáva spoluprácu s partnermi doma aj v zahraničí. 

 RKCMBF aktívne komunikuje so spoločnosťou - s cieľom transferu vedomostí, zvyšovania 
potenciálu pre spoluprácu, prezentácie výsledkov výskumu, poskytovania expertných názorov 
a morálnych stanovísk. 

 RKCMBF svojou činnosťou vedome prispieva k udržateľnému rozvoju celej spoločnosti. 

 RKCMBF má ambíciu neustále zlepšovať svoje postavenie kvalitnej teologickej fakulty. 
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1. Strategické ciele v oblasti vzdelávania 

Vízia v oblasti vzdelávania 

RKCMBF chce neúnavne hľadať, ako lepšie aktualizovať a kontextualizovať stáročiami 

nazbierané bohatstvo teologického poznania v dynamických a rýchlo sa meniacich podmienkach 

súčasnosti a zrozumiteľne ho podávať študentom. Bude posilňovať internacionalizáciu 

a sieťovanie fakulty vo vzdelávacom procese a vzájomný tvorivý dialóg s domácimi teologickými 

fakultami, zahraničnými inštitúciami a univerzitami a so študijnými centrami inšpirovanými 

rôznymi kultúrnymi a náboženskými tradíciami. 

Fakulta sa chce zamerať na väčšiu podporu elektronizácie vzdelávania, online prostriedkov, 

na prieskum a hodnotenie vzdelávania a pod. 

Ťažiskom vzdelávacej činnosti bude aj naďalej uskutočňovanie študijného programu 

katolícka teológia, ktorý pripravuje absolventov na pôsobenie vo funkcii duchovných – 

pastoračných kňazov. Naším cieľom bude neustále skvalitňovanie vzdelávania a čo najlepšia 

príprava absolventov do praxe. Pedagógovia fakulty si veľmi dobre uvedomujú, že svojou 

kvalitnou pedagogickou činnosťou formujú a vzdelávajú svojich budúcich kolegov, 

spolupracovníkov a nástupcov. Preto je zodpovednosť v odvedenej práci u každého z nich 

otázkou nielen spravodlivosti, ale aj svedomia, a vlastným osobným záujmom.  

1.1. RKCMBF ako kvalitná teologická fakulta  

1.1.1. zodpovedá za vysokú kvalitu poskytovaného vzdelávania 

 zabezpečuje systematické uplatňovanie preukázateľného a transparentného systému na 
zabezpečovanie a kontrolu kvality vzdelávania a jej sústavný rozvoj 

 zosúladí svoj vnútorný systém na zabezpečovanie kvality vzdelávania so schválenými 
štandardami Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo  

 dbá na aktívnu účasť študentov, zamestnávateľov a ďalších odborníkov z praxe  na 
zabezpečovaní kvality vzdelávania 

 motivuje svojich študentov a zamestnancov k realizácii aktivít, ktoré sú predmetom 
hodnotenia kvality podľa príslušných štandardov  

 pravidelne zbiera a vyhodnocuje spätnú väzbu študentov o ich spokojnosti s kvalitou 
poskytovaného vzdelávania 

Ukazovatele 

 Implementácia vnútorného systému na zabezpečovanie kvality vzdelávania 

 Kritériá na vyhodnocovanie kvality študijných programov v súlade s Metodikou SAAVŠ na 
vyhodnocovanie štandardov 

 Periodické hodnotenie a posudzovanie kvality študijných programov - vnútorné hodnotiace 
správy študijného programu 

 Účasť zástupcov študentov v štruktúrach na zabezpečovanie kvality vzdelávania 
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 Účasť zamestnávateľov, respektíve ďalších odborníkov z praxe v štruktúrach na 
zabezpečovanie kvality vzdelávania 

 Správa o hodnotení úrovne vo vzdelávacej činnosti schválená vedeckou radou fakulty 

 Zber a vyhodnocovanie spätnej väzby študentov o spokojnosti s kvalitou vzdelávania 

1.1.2. poskytuje vzdelávanie previazané s vedeckovýskumnou činnosťou 

pedagógov a s požiadavkami praxe 

 aktualizuje sylaby prednášok, obsahy a formy vzdelávania, reagujúc na súčasné výzvy 
a problémy v spoločnosti 

 aktualizuje curriculum študijného programu katolícka teológia so zacielením na rozvoj 
kreativity, získavanie komunikačných zručností a podporu inovatívnych spôsobov pastoračnej 
práce 

 pripravuje semináre, ktoré ponúkajú priestor na konkrétne aplikácie výsledkov 
vedeckovýskumnej činnosti 

 zlepšuje prepojenie vzdelávania s praxou, najmä cez spätnú väzbu v rámci permanentnej 
formácie absolventov fakulty 

 kladie dôraz na skvalitňovanie praktickej prípravy a odborných praxí študentov: pastoračné 
praxe, diakonská prax, študijné pobyty v zahraničí počas prázdnin, krátkodobé študijné pobyty 
(najmä do Svätej zeme)   

 zapája do tvorby študijných programov významných odborníkov z praxe – biskupi, biskupskí 
vikári, cirkevní sudcovia, pedagógovia pôsobiaci v pastoračnej praxi 

 podporuje pedagogickú mobilitu 

Ukazovatele 

 Počet študentov s kvalifikáciou identifikovanou ako dlhodobo nedostatkovou na trhu práce  

 Prax ako súčasť študijného programu, výška kreditovej dotácie za prax 

 Počet vyučujúcich odborníkov z praxe 

 Počet simulačných aktivít využívaných v praktickej výučbe – praktické semináre 

 Miera spokojnosti študentov s praktickou výučbou a odbornou praxou 

1.1.3. systematicky zvyšuje kvalitu doktorandského štúdia 

 sprostredkuje kvalitnú metodológiu publikačnej a vedeckej práce študentov doktorandského 
štúdia 

 získava doktorandov zo študentov, ktorí prvú časť doktorandského štúdia (licenciát) 
absolvovali v zahraničí 

 posilní kooperáciu a vzájomnú výmenu doktorandov s partnerskými univerzitami 

 zintenzívni participáciu doktorandov na projektoch 

 skvalitňuje kritériá na prijímanie doktorandov 
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 zlepšuje celkovú kvalitu starostlivosti o doktorandov – stretnutia doktorandov, doktorandské 
konferencie, publikačné výstupy doktorandov z konferencií 

 stanovuje publikačné kritériá pre doktorandov, počet publikačných výstupov s významným 
vplyvom na rozvoj daného odboru, 

Ukazovatele 

 Počet doktorandov – absolventov prvej časti doktorandského štúdia (licenciátu) v zahraničí 
voči celkovému počtu doktorandov 

 Počet doktorandov medzi riešiteľmi projektov 

 Počet akademických mobilít študentov doktorandského štúdia 

 Správy o hodnotení kvality doktorandského štúdia 

 Počet doktorandov na 1 školiteľa (priemerný a maximálny počet) 

 Počet stretnutí doktorandov, doktorandských konferencií, účastí doktorandov na 
konferenciách 

 Počet relevantných publikačných výstupov doktorandov 

1.1.4. pripravuje kvalitných a žiadaných absolventov 

  pripravuje absolventov fakulty, ktorí sú žiadaní na trhu práce, počet absolventov/spoločenská 
požiadavka 

  pripravuje absolventov, ktorí sú žiadaní na zahraničných misiách 

Ukazovatele 

 Miera uplatniteľnosti absolventov 

 Miera spokojnosti zamestnávateľov s dosahovanými výstupmi vzdelávania 

 Počet nezamestnaných absolventov fakulty 

 Počet absolventov fakulty na zahraničných misiách 

 Profil absolventa zahrňujúci odborné znalosti a sociálne, komunikačné, riadiace a etické 
zručnosti 

 Podiel študentov dennej formy štúdia prekračujúcich štandardnú dĺžku štúdia 

1.1.5. zabezpečuje dostatočný počet odborne kvalifikovaných pedagógov 

 posilňuje a podporuje pedagogickú mobilitu – učiteľské študijné pobyty v zahraničí, pravidelné 
pedagogické pôsobenie pedagógov fakulty v zahraničí 

 vytvára podmienky a povzbudzuje kariérny a kvalifikačný rast učiteľov, doplnenie štúdia na 
zahraničných univerzitách, podporuje  habilitácie domácich pedagógov 

Ukazovatele 

 Počet a kvalifikačná štruktúra pedagógov 

 Podiel kontaktnej výučby (vrátane formačných stretnutí) na celkovej pracovnej kapacite 
učiteľov (v hodinách za týždeň) 
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 Vek učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety (priemerný vek a rozpätie) 

 Pomer všetkých habilitantov/vlastní pedagógovia 

 Počet a kvalita publikačných výstupov učiteľov celkovo a za ostatných 6 rokov  

 Počet ohlasov na publikačné výstupy učiteľov celkovo a za ostatných 6 rokov 

 Počet študentov na jedného učiteľa 

 Počet záverečných prác vedených jedným vedúcim záverečnej práce (priemerný a maximálny 
počet) 

 Miera spokojnosti študentov s kvalitou učiteľov 

1.1.6. podieľa sa na poskytovaní kvalitného celoživotného vzdelávania 

 poskytuje kvalitné doplnkové alebo rozšírené pedagogické štúdium pre učiteľov náboženskej 
výchovy pre absolventov učiteľských študijných programov 

 na všetkých svojich pracoviskách participuje na poskytovaní celoživotného vzdelávania, najmä 
v rámci Univerzity tretieho veku UK 

 personálne zabezpečuje permanentnú formáciu pastoračných kňazov 

Ukazovatele 

 Počet pedagógov participujúcich na uskutočňovaní ponúkaných vzdelávacích programov 
celoživotného vzdelávania v rámci UK a CĎV 

 Počet pedagógov fakulty participujúcich na celoživotnom vzdelávaní pastoračných kňazov 

1.2. RKCMBF ako fakulta orientovaná na študenta 

 podporuje a organizačne i finančne zabezpečuje aktualizáciu vysokoškolských učebníc, 
učebných textov a skrípt 

 cielene rozvíja a zabezpečuje personalizované praxe študentov podľa individuálnych potrieb 
jednotlivých študentov, s cieľom konkrétnejšej a adresnejšej podpory a rozvoja charakterových 
vlastností a kľúčových zručností 

 personálne zabezpečuje individuálnu a kvalitnú formáciu študentov prostredníctvom 
pravidelných osobných stretnutí a voľnočasových aktivít 

 prostredníctvom pedagógov - asistentov kňazského seminára zabezpečuje osobný prístup, 
poradenstvo a pomoc pre každého študenta 

 cielene a systematicky vytvára priestor na rozvoj kreativity a individuálnych schopností 
študentov 

Ukazovatele 

 Zber a vyhodnocovanie spätnej väzby študentov o spokojnosti s kvalitou vzdelávania 

 Podiel študentov, ktorí sa zapojili do hodnotenia kvality výučby a učiteľov z celkového počtu 
študentov  

 Miera spokojnosti študentov s kvalitou výučby a učiteľov 
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 Počet podaných podnetov zo strany študentov 

 Miera elektronizácie prijímacieho konania 

 Počet zamestnancov so zameraním na podporu študentov (formační pracovníci a poradcovia) 

 Miera podpory študentských organizácií 

1.2.1. cielene a systematicky rozvíja kontakty s absolventmi 

 udržiava a rozvíja kontakty s absolventmi prostredníctvom pravidelných stretnutí, najmä 
prvých päť rokov po skončení štúdia 

 systematicky rozvíja a personálne zabezpečuje permanentnú formáciu absolventov 

 intenzívne spolupracuje s absolventmi fakulty pri získavaní nových študentov 

Ukazovatele 

 Zber spätnej väzby od absolventov 

 Počet rôznych aktivít, najmä prednášok pre absolventov 

 Počet pedagógov fakulty zaangažovaných v práci s absolventmi 

1.2.2. systematicky zlepšuje materiálno-technické zabezpečenie vzdelávania 

 zabezpečuje vhodné prostredie pre kvalitnú prácu a štúdium 

 dbá o potrebné vybavenie akademickej knižnice, najmä o pravidelné akvizície do knižničného 
fondu 

 zabezpečuje a pravidelne inovuje vybavenie učební, študovní a iných priestorov na výučbu 

 zabezpečuje výučbu prostredníctvom moderných digitálnych technológií a učebných 
pomôcok, najmä poskytovaním a pravidelnou obnovou moderného hardvérového 
a softvérového vybavenia v učebniach 

Ukazovatele 

 zber a vyhodnocovanie spätnej väzby o spokojnosti študentov s materiálno-technickým 
zabezpečením vzdelávania 

 ponúkané elektronické a ďalšie služby pre študentov a pedagógov 

 vybavenie učební, študovní a priestorov na výučbu 

1.2.3. zlepšuje podmienky kvality bývania študentov na internátoch a kultúrneho 

a športového vyžitia študentov 

 iniciuje postupnú rekonštrukciu a obnovu budov študentských domovov – kňazských 
seminárov s cieľom zvýšenia štandardu ubytovania 

 pomáha zabezpečovať ubytovanie pre študentov laikov v Bratislave v študentskom domove 
Svoradov (ktorý je vo vlastníctve Bratislavskej arcidiecézy) 

 organizačne zabezpečuje vhodný rozsah a kvalitu priestorov na šport, oddych a relaxáciu 
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Ukazovatele 

 zvyšujúci sa štandard ubytovania študentov 

 zber a vyhodnocovanie spätnej väzby o spokojnosti študentov s kvalitou bývania v kňazských 
seminároch a na internátoch, stravovania a možností športového vyžitia 

1.3. Propagácia fakulty 

 skvalitňuje aktívnu prítomnosť vo virtuálnom priestore prostredníctvom sociálnych sietí 

 podporuje účasť zástupcov fakulty na akademických veľtrhoch 

 podporuje a organizačne zastrešuje MINFA (každoročné letné tábory pre mladých ľudí, 
organizované študentmi fakulty) a aktívne podporuje jej integráciu medzi podporné štruktúry 
fakulty 

 organizuje dni otvorených dverí fakulty, podporuje a napomáha pri organizácii dní otvorených 
dverí kňazských seminárov 

 rozvíja a podporuje pravidelné propagačné návštevy študentov vo farnostiach 

 propaguje a podporuje vydávanie študentských časopisov na každom pracovisku fakulty 

 podporuje letné biblické školy organizované pedagógmi fakulty 

 intenzívne spolupracuje s občianskym združením Cyrilometodiána (založené v roku 2011, slúži 
na podporu výskumu, vzdelávania, domácej a zahraničnej odbornej spolupráce, ale najmä na 
materiálnu a finančnú podporu pri zabezpečovaní vzdelávacieho procesu, budovanie knižného 
fondu pre študentov fakulty a edičnú činnosť) 

Ukazovatele 

 Počet aktivít vo virtuálnom priestore 

 Účasť na akademických veľtrhoch 

 Počet študentov a pedagógov participujúcich na MINFA, dňoch otvorených dverí 

 Počet návštev študentov vo farnostiach 

1.4. Internacionalizácia fakulty 

 zúročí silnú stránku, že väčšina pedagógov má absolvované doktorandské štúdium na 
zahraničných univerzitách 

 podporuje kontakty so zahraničnými vedeckými pracovníkmi a pedagógmi 

 posilňuje medzinárodnú účasť na konferenciách organizovaných fakultou prostredníctvom už 
existujúcich prepojení (napríklad Európska spoločnosť pre katolícku teológiu, Slovenská 
spoločnosť pre katolícku teológiu) a vytvorením nových sietí so zahraničnými univerzitami, 
inštitúciami a vedeckými pracovníkmi a pedagógmi 

 pravidelne absolvuje medzinárodnú evalváciu v systéme organizovanom agentúrou AVEPRO 
(Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e 
Facoltà Ecclesiastiche - The Holy See’s Agency for the Evaluation and Promotion of Quality in 
Ecclesiastical Universities and Faculties. Na začiatku procesu, 27.-28. októbra 2014, fakulta 



 
 

10 
 

absolvovala niekoľkodňovú návštevu medzinárodnej päťčlennej expertnej skupiny – evalvačnej 
komisie.) 

 podporuje a vytvára príležitosti k študentskej mobilite a aktivizuje možnosti mobilít pre 
denných študentov – kandidátov kňazstva. 

Ukazovatele 

 Počet strategických partnerstiev so zahraničnými univerzitami 

 Počet realizovaných projektov v spolupráci so zahraničnými partnermi 

 Podiel učiteľov s praxou na zahraničnej vysokej škole 

 Počet prednášajúcich zo zahraničia 
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2. Strategické ciele v oblasti vedy a výskumu 

Vízia v oblasti vedy a výskumu 

Fakulta chce rozvíjať teologickú vedu, rešpektujúc jej špecifiká a vlastnú metodológiu 

s dôrazom najmä na tieto štyri kritériá v duchu apoštolskej konštitúcie pápeža Františka Veritatis 

gaudium (č. 4): 

a) kontemplácia a duchovné, rozumové a existenciálne uvedenie do srdca kerygmy, teda 

ohlasovania stále novej a fascinujúcej biblickej zvesti 

b) dialóg vo všetkých oblastiach s kresťanmi patriacimi k iným cirkvám a cirkevným 

spoločenstvám ako aj s tými, ktorí majú iné náboženské alebo humanistické presvedčenie, 

vzťahy s odborníkmi na iné vedy, ktorých tvrdenia sa snaží rozlišovať, vykladať a poznávať vo 

svetle zjavenej pravdy 

c) inter- a transdisciplinárnosť, múdro a tvorivo uskutočňovaná vo svetle biblického 

Zjavenia pri zachovaní odlišností na úrovni tak obsahu, ako aj metódy, uvedomujúc si životný 

a intelektuálny princíp jednoty poznania napriek jeho roztrieštenosti a rešpekt voči jeho 

mnohorakým, navzájom súvisiacim a konvergentným prejavom 

d) potreba vytvárať sieť rôznych inštitúcií, ktoré sa starajú o cirkevné štúdiá a podporujú 

ich, na vytvorenie vhodných podmienok na spoluprácu s akademickými inštitúciami, študijnými 

centrami inšpirovanými rôznymi kultúrnymi a náboženskými tradíciami. 

V oblasti vedy a výskumu je cieľom fakulty reagovať na aktuálne teologické 

a celospoločenské témy, využiť tvorivý potenciál pracovníkov fakulty, spočívajúci v tom, že 

väčšina z nich absolvovala teologické štúdia na renomovaných zahraničných, najmä pápežských 

univerzitách.  

2.1.  RKCMBF si slobodne vyberá oblasti výskumu 

 Fakulta sa orientuje najmä, ale nielen, na nasledovné oblasti výskumu: 

o Kultúrne dedičstvo a historická pamäť 

o Nový preklad, interpretácia a recepcia biblických textov 

o Ekológia prírody, ekológia človeka 

o Ľudská dôstojnosť a ľudské práva 

o Náboženská pedagogika a školské vyučovanie náboženstva 

o Bioetické výzvy v oblasti spoločenských výziev 

o Duchovné výzvy európskej spoločnosti na rozhraní epoch 

Ukazovatele 

 Hodnotenie úrovne tvorivej činnosti fakulty 

 Počet/podiel tvorivých pracovníkov v daných oblastiach výskumu na celkovom počte tvorivých 
pracovníkov 
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 Objem finančnej podpory výskumu v uvedených oblastiach 

2.2. podporuje vedeckú spoluprácu s inými pracoviskami 

 podporuje spoluprácu s ostatnými teologickými fakultami na rozvoji študijného odboru 
teológia 

 posilňuje interdisciplinárnu spoluprácu so slovenskými a medzinárodnými vzdelávacími 
a vedeckými inštitúciami  

 podporuje spoluprácu na medzinárodných projektoch 

 podporuje účasť a spoluprácu pedagógov fakulty, ktorí sú členmi významných vedeckých 
a odborných výborov a komisií 

Ukazovatele 

 Počet spoločných aktivít s ostatnými teologickými fakultami na Slovensku a v zahraničí 

 Počet výstupov spoločného a interdisciplinárneho výskumu 

 Počet partnerstiev s externými pracoviskami 

2.3. zabezpečuje a zvyšuje kvalitu publikačných výstupov 

 posilní snahu registrovať fakultné vedecké časopisy Studia Biblica Slovaca a ACTA facultatis 
theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis do zahraničných databáz 

 usiluje sa o zaradenie publikačných výstupov do zahraničných databáz (najmä WoS, SCOPUS, 
ATLA, ERIH, Index Copernicus) 

 pravidelne aktualizuje vysokoškolské učebnice v profilových predmetoch podľa najnovších 
výsledkov výskumu 

 systematicky a cielene formuje študentov tretieho stupňa v metodológii vedeckej 
a publikačnej činnosti 

Ukazovatele 

 Počet publikačných výstupov medzinárodnej kvality 

 Počet/podiel publikačných výstupov registrovaných v databázach na celkovom počte výstupov 

 Počet/podiel ohlasov na publikačné výstupy vo fakultných vedeckých časopisoch 

 Počet/podiel výstupov publikačnej činnosti doktorandov na celkovom počte výstupov 

2.4. zodpovedá za vysokú kvalitu realizovanej vedeckovýskumnej činnosti 

 nesie zodpovednosť za kvalitu realizovanej vedeckovýskumnej činnosti a za jej sústavný rozvoj  

 uplatňuje politiky na zabezpečovanie kvality vedeckovýskumnej činnosti a systematicky 
vyhodnocuje kvalitu v zmysle fakultného vnútorného systému zabezpečovania kvality  

 implementuje, rozvíja a pravidelne hodnotí svoj vnútorný systém na zabezpečovanie kvality 
vedy a výskumu  
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 výstupy tvorivej činnosti hodnotí podľa stanovených kritérií – originalita, rigoróznosť, dosah 
vplyvu výstupu ako aj úrovne kvality  

Ukazovatele  

 Implementácia vnútorného systému kvality vedeckovýskumnej a tvorivej činnosti previazanej 
so vzdelávaním a jeho sústavný rozvoj 

 Pravidelná vnútorná hodnotiaca správa o vedeckovýskumnej činnosti schválená vedeckou 
radou fakulty  

2.4.1. rozvíja a maximalizuje využitie tvorivého ľudského potenciálu 

 podporuje mladých pedagogických pracovníkov v kariérnom raste a pri ich dlhodobej 
stabilizácii na fakulte  

 podporuje využívanie grantovej schémy mladých UK  

 podporuje habilitačné a inauguračné konania akademických pracovníkov spĺňajúcich 
požiadavky pre kvalifikačný postup 

Ukazovatele 

 Počet študentov 3. stupňa štúdia 

 Počet školiteľov v študijných programoch 

 Počet schválených návrhov na udelenie titulu docent a profesor vo vedeckej rade fakulty 

2.4.2. sprostredkúva získané znalosti svojim študentom 

 v rámci pedagogického pôsobenia tvorivých pracovníkov 

 organizovaním pravidelných prednášok na aktuálne témy (najmä tzv. „fakultné štvrtky“) 

 v rámci pedagogického pôsobenia doktorandov  

 tvorbou učebníc a učebných materiálov  

 odporúčaním relevantných výstupov tvorivej činnosti na rozšírené štúdium  

Ukazovatele 

 Počet učebníc a učebných textov 

 Počet pravidelných prednášok (najmä „fakultných štvrtkov“) za rok 

2.4.3. prezentuje výsledky svojej tvorivej činnosti širšej verejnosti 

 zapája sa do akcií so širším celospoločenským dopadom, najmä v podobe vystúpení 
v celoštátnych médiách, popularizačných prednášok a pod. 

 prostredníctvom publikácií pre širšiu verejnosť, vyučovacích prostriedkov, popularizačných 
článkov, blogov a pod. 

 organizuje a zväčša aj personálne zabezpečuje popularizačné prednášky na aktuálne 
teologické, náboženské a celospoločenské témy 
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 podporuje popularizačné aktivity pedagógov fakulty – prostredníctvom prednášok, 
duchovných cvičení, sociálnych sietí, monografií, príspevkov v tlačených periodikách, televízie  
a rozhlasu, pravidelných rubrík v televízií a pod. 

 spolupracuje s médiami, informuje o najnovších vedeckých poznatkoch 

Ukazovatele  

 Počet publikácií a akcií pre širšiu verejnosť, ktorých autormi sú pedagogickí a výskumní  
pracovníci fakulty 

 Počet vytvorených učebníc/učebných materiálov pre rôzne stupne vzdelávania 

 Počet formačných, odborných a popularizačných vystúpení v médiách (rozhlas, televízia) 
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3. Strategické ciele v oblasti riadenia, ľudských zdrojov a infraštruktúry 

3.1. RKCMBF ako kvalitne riadená fakulta 

 posilňuje riadiacu úlohu vedúcich katedry naprieč jednotlivými pracoviskami fakulty 

 zostavuje viaczdrojové financovanie vrátane pravidelného vyhodnocovania a reportovania 
o vynakladaní zdrojov 

 zabezpečuje dostatočné finančné zdroje nevyhnutne potrebné na chod a rozvoj nad rámec 
dotačných prostriedkov zo štátneho rozpočtu 

 optimalizuje počet a úväzky pedagogických a administratívnych pracovníkov podľa skutočnej 
potreby a objemu vykonávaných činností 

 optimalizuje systém odmeňovania podľa výsledkov pedagogickej a tvorivej činnosti a podľa 
objemu administratívnej práce 

 podporuje elektronizáciu administratívnych procesov na úrovni fakulty vo vzťahu 
k uchádzačom, študentom aj zamestnancom a implementuje moderné informačné 
a komunikačné technológie do riadenia fakulty a podporných činností 

 zúčastňuje sa prieskumov v rámci medzinárodného autoevalvačného systému, 
organizovaného Kongregáciou pre katolícku výchovu 

 uvádza do praxe odporúčania expertnej komisie agentúry AVEPRO (Agenzia della Santa Sede 
per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche - The 
Holy See’s Agency for the Evaluation and Promotion of Quality in Ecclesiastical Universities and 
Faculties) 

Ukazovatele 

 viaczdrojové financovanie 

 pravidelné vyhodnocovanie plnenia rozpočtu a hospodárnosti vynakladania zdrojov 

 záverečné správy a dotazníky medzinárodného autoevalvačného systému 

3.2. RKCMBF ako starostlivý zamestnávateľ 

 zabezpečuje adekvátne vybavenie budovy, kancelárií, pracovných priestorov a zamestnancov 
kancelárskym nábytkom, informačnými a komunikačnými technológiami, modernou výpočtovou 
technikou vrátane softvéru, kancelárskymi potrebami, prístupmi k zdrojom dát a pod. 

 implementuje transparentný systém odmeňovania 

 podporí kariérny a kvalifikačný rast zamestnancov, vrátane využitia mobilitných pobytov 
v zahraničí 

Ukazovatele 

 Zber a vyhodnocovanie spätnej väzby o spokojnosti zamestnancov s pracovnými podmienkami 

 Miera spokojnosti zamestnancov 
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4. Strategické ciele v oblasti spoločenskej zodpovednosti 

4.1. RKCMBF ako priestor pre zdieľanie a šírenie poznatkov 

 cielene sa sústreďuje na reflexiu a návrh riešení dôležitých celospoločenských problémov 
(demografia, ekológia, udržateľný rozvoj, antropologická a mravná kríza a i.) 

 využíva svoj potenciál na komunikáciu zásadných tém a postojov verejnosti, poskytuje 
relevantné mienkotvorné odborne fundované informácie a vyhlásenia pre verejnosť 

  podporuje popularizačné aktivity pedagógov fakulty v médiách prostredníctvom sociálnych 
sietí, prednášok, duchovných cvičení 

  zásadným spôsobom participuje na tvorbe učebníc pre základné a stredné školy 
s pôsobnosťou na celom Slovensku 

 vytvára priestor na zdieľanie a šírenie poznatkov, usiluje sa zvýšiť citlivosť spoločnosti na 
racionálne odôvodniteľnú pravdu 

Ukazovatele 

 Aktivity na popularizáciu vedy  

 Počet výstupov zamestnancov v médiách 

 Počet participácií zamestnancov na verejných odborných diskusiách 


