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Návrh uznesenia 

 

Akademický senát UK 

schvaľuje 

Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, 

Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácia o prerokovaní materiálu 

komisiami AS UK 

 

Materiál bol prerokovaný na 10. zasadnutí Právnej komisie AS UK dňa 11. októbra 2017. 
 
Uznesenie č. 3: 
Právna komisia odporúča AS UK v Bratislave schváliť Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, 
Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty.  
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Š T A T Ú T  
UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

RÍMSKOKATOLÍCKEJ CYRILOMETODSKEJ 

BOHOSLOVECKEJ FAKULTY 

Čl. 1 

Názov a sídlo fakulty 

1) Názov fakulty znie „Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka 

cyrilometodská bohoslovecká fakulta“. Pre vnútorné potreby možno používať skratku 

„RKCMBF UK“, v latinskom jazyku „Universitas Comeniana Bratislavensis, Facultas 

theologica Cyrillo-Methodiana Romano-Catholica“. 

2) Sídlom RKCMBF UK je Kapitulská 26, Bratislava, Slovenská republika. 

3) Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká 

fakulta (ďalej len „RKCMBF UK“ alebo „fakulta“) bola založená podľa zákona č. 

441/1919 Sb. z., vyhláškou č.112/1936 Sb. z. a dekrétom Kongregácie pre katolícku 

výchovu (pre semináre a univerzitné štúdiá), vydaným dňa 15. augusta 1935.1 

4) Fakulta je súčasťou verejnej vysokej školy Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej 

len „univerzita“). Právnym základom činnosti fakulty je zákon č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) a zákon č. 163/1990 Zb. 

o bohosloveckých fakultách, pričom samosprávnu pôsobnosť vykonáva v rozsahu 

stanovenom v § 23 zákona o vysokých školách v súlade so štatútom univerzity.  

5) Fakulta je zároveň cirkevnou fakultou a z hľadiska kánonického práva sa riadi 

apoštolskou konštitúciou Jána Pavla II. Sapientia christiana (ďalej len „Sap. Chr.“), 

vydanou dňa 15. apríla 1979,2 Ordinationes Kongregácie pre katolícku výchovu 

z 29. apríla 1979,3 ktoré sú priložené k samotnej Konštitúcii, a normami Kódexu 

kánonického práva4 (kán. 815 – 820; ďalej len „CIC“).5 

Čl. 2 

Povaha a cieľ fakulty 

1) Fakulta sa usiluje svojou vlastnou vedeckou metódou dôkladne chápať náuku Katolíckej 

cirkvi, ktorú čerpá z Božieho zjavenia a náuky Magistéria a systematicky ju vysvetľuje a 

uplatňuje. Tak isto horlivo hľadá riešenie ľudských problémov vo svetle tohto Zjavenia.6 

2) Fakulta ponúka štúdium pre bohoslovcov, rehoľné osoby i pre laikov.7 

3) Osobitnou úlohou fakulty je starať sa o vedeckú a teologickú formáciu tých, ktorí smerujú 

ku kňazstvu alebo sa pripravujú na rozličné cirkevné služby.8 

                                                           
1 AAS /1935/ 418. 
2 JÁN PAVOL II., apoštolská konštitúcia Sapientia christiana „Kresťanská múdrosť“ o štúdiu na cirkevných 

univerzitách a fakultách, AAS, 71 (1979), str. 469-499; v slovenčine SSV, Trnava 1999. 
3 POSVÄTNÁ KONGREGÁCIA PRE KATOLÍCKU VÝCHOVU, Predpisy na správne zachovávanie 

apoštolskej konštitúcie „Sapientia christiana“, 29.4.1979; v slovenčine SSV, Trnava 1999. 
4 Codex iuris canonici, Vatikán, 1983; latinsko-slovenské vydanie: Kódex kánonického práva, SSV, Trnava 

1996. 
5 Sap. Chr. čl. 8. 
6 Sap. Chr. čl. 66. 
7 Sap. Chr. čl. 31. 
8 Sap. Chr. čl. 74 §1. 

file:///C:/Users/thurzo/ownCloud/VThurzo/Navrh%20Statutu/Statut%20SK%202009%20Odvolavky%20na%20zakony.doc
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4) Fakulta poskytuje aj ďalšie vzdelávanie,9 predovšetkým pre pastoračné potreby Katolíckej 

cirkvi. 

5) Fakulta uskutočňuje vedecko-teologický výskum a poskytuje vysokoškolské vzdelávanie 

v rámci akreditovaných študijných programov v troch stupňoch – bakalársky, magisterský 

a doktorandský.10 V súlade s kán. 817 CIC fakulta udeľuje akademické stupne, ktoré majú 

v Cirkvi kánonické účinky. 

6)  Fakulta poskytuje knižničné a ďalšie informačné služby a vykonáva vydavateľskú 

činnosť, ktoré súvisia predovšetkým s vedeckou a pedagogickou činnosťou jej 

akademickej obce.  

7) Fakulta spolupracuje s domácimi a zahraničnými vysokými školami, vedeckými a 

výskumnými inštitúciami, cirkevnými inštitúciami a inými právnickými osobami a 

fyzickými osobami a vytvára podmienky pre účasť členov akademickej obce na tejto 

spolupráci. Formy a spôsoby spolupráce fakulty s právnickými osobami sú spravidla 

upravené v osobitných zmluvách. 

Čl. 3 

Akademické insígnie a akademické obrady 

1) Fakulta má právo používať vlastné akademické insígnie a konať akademické obrady 

v súlade s vnútornými predpismi a tradíciami univerzity.11 

2) Akademickými insígniami a znakmi fakulty sú: 

a) znak fakulty, 

b) pečať fakulty so štátnym znakom, 

c) čestné reťaze dekana a prodekanov, 

d) žezlo dekana. 

3) Znak fakulty tvorí kruh s podobizňou sv. Cyrila a Metoda a s kruhopisom 

„UNIVERSITAS COMENIANA BRATISLAVENSIS MCMXIX, FACULTAS 

THEOLOGICA CYRILLO-METHODIANA ROMANO-CATHOLICA“. Znak fakulta 

používa najmä na označenie korešpondencie v súlade s Registratúrnym poriadkom 

univerzity. 

4) Pečať fakulty so štátnym znakom tvorí kruh so štátnym znakom Slovenskej republiky a 

s nápisom „Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská 

bohoslovecká fakulta“. Pečať používa fakulta na označenie významných listín podľa 

rozhodnutia dekana. 

5) Spôsob používania akademických insígnií podľa pravidiel ustanovených v tomto článku 

upraví osobitný vnútorný predpis vydaný dekanom. 

6) Na fakulte sa uskutočňujú slávnostné imatrikulácie študentov a promócie absolventov 

vysokoškolského štúdia. Podrobnosti ustanoví imatrikulačný a promočný poriadok, ktorý 

vydá dekan v súlade s vnútorným predpisom univerzity.12 

                                                           
9 § 2 ods. 4 zákona o vysokých školách. 
10 § 2 ods. 5 zákona o vysokých školách. 
11 § 22 ods. 3 zákona vysokých školách. 
12 Čl. 6 a 10 štatútu univerzity. 
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Čl. 4 

Postavenie fakulty a jej súčasti 

1) Fakulta je súčasťou Univerzity Komenského v Bratislave.13 

2) Súčasťou fakulty sú afiliované kňazské semináre.14 

3) Názvy kňazských seminárov sú uvedené v prílohe č. 1 tohto štatútu. 

Čl. 5 

Veľký kancelár fakulty 

1) Veľkým kancelárom fakulty je miestny ordinár, pokiaľ Konferencia biskupov Slovenska 

neurčí inak. 

2) Veľký kancelár reprezentuje Svätú stolicu na fakulte a zároveň fakultu zastupuje pri 

Svätej stolici. Pôsobnosť veľkého kancelára upravuje apoštolská konštitúcia Sapientia 

christiana.15 

3) Úlohou veľkého kancelára je: 

a) podporovať fakultu a napomáhať jej vedecký rozvoj, 

b) podporovať jednotu medzi všetkými členmi akademickej obce, 

c) dbať na to, aby sa dôsledne zachovávala katolícka náuka, cirkevné cítenie a disciplína 

a aby sa verne plnili ustanovenia a predpisy Svätej stolice, 

d) predkladať Kongregácii pre katolícku výchovu meno zvoleného kandidáta na funkciu 

dekana a žiadať preňho potvrdenie,16 

e) prijať vyznanie viery od dekana, 

f) žiadať Kongregáciu pre katolícku výchovu o vyhlásenie nihil obstat pre učiteľov, ktorí 

majú byť menovaní za stálych alebo povýšení do vyššej akademickej hodnosti17 

g) udeľovať alebo odnímať učiteľom kánonickú misiu (missio canonica) alebo povolenie 

učiť (venia docendi),18 

h) oznamovať Kongregácii pre katolícku výchovu dôležitejšie udalosti a každých päť 

rokov jej predkladať dôkladnú správu o akademickom, morálnom a ekonomickom 

stave fakulty,19 

i) predkladať Svätej stolici na schválenie štatút fakulty,20 

j) predkladať Kongregácii pre katolícku výchovu žiadosti o nihil obstat pre tých, ktorým  

fakulta navrhuje udeliť titul doctor honoris causa.21 

4) Veľký kancelár má právo: 

a) vyjadrovať sa k navrhovaným kandidátom na funkciu dekana, 

b) obracať sa s návrhmi, pripomienkami a sťažnosťami na orgány akademickej 

samosprávy fakulty; tieto orgány sú povinné sa nimi zaoberať, bez zbytočného 

odkladu ich vybavovať a odpovedať na ne, 

c) zvolávať zhromaždenie členov akademickej obce, 

d) vystúpiť na zasadnutí akademického senátu fakulty a vedeckej rady fakulty 

kedykoľvek o to požiada, 

                                                           
13 Čl. 9 ods. 2 štatútu univerzity. 
14 § 35 ods. 2 a § 39 zákona o vysokých školách.  
15 Sap. Chr. čl. 12 – 14, 27, Ordinationes čl. 8, 22, 38. 
16 Ordinationes čl. 8 bod 3. 
17 Sap. Chr. čl. 27  § 2, Ordinationes čl. 8 bod 3. 
18 Sap. Chr. čl. 27. 
19 Ordinationes čl. 8 bod 6. 
20 Sap. Chr. čl. 7. 
21 Ordinationes čl. 38. 
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e) byť informovaný o pripravovanom programe zasadnutia akademického senátu fakulty 

a vedeckej rady fakulty a zúčastňovať sa na zasadnutí akademického senátu fakulty a 

vedeckej rady fakulty, 

f) byť informovaný o uzneseniach akademického senátu  a vedeckej rady fakulty, 

g) nariadiť nové prerokovanie v prípade, ak je rozhodnutie ktoréhokoľvek orgánu 

akademickej samosprávy fakulty v rozpore s katolíckou náukou, cirkevnou disciplínou 

alebo predpismi Svätej stolice. 

Čl. 6 

Akademická obec fakulty 

1) Akademická obec fakulty je základom akademickej samosprávy fakulty.  

2) Akademickú obec fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, zaradení 

na fakulte a kňazských seminároch, ktorí sú s fakultou v pracovnom pomere na 

ustanovený týždenný pracovný čas (zamestnanecká časť akademickej obce fakulty) a 

študenti (študentská časť akademickej obce fakulty), dekan a prodekani. Rektor univerzity 

a prorektori univerzity sú členmi akademickej obce fakulty, ak v čase ustanovenia do 

funkcie mali na fakulte uzatvorený pracovný pomer na ustanovený týždenný pracovný čas 

alebo ak majú na fakulte uzatvorený pracovný pomer.22 

3) Členovia akademickej obce fakulty majú právo: 

a) ustanoveným spôsobom navrhovať kandidátov na členov orgánov akademickej 

samosprávy, voliť a byť volení za členov orgánov akademickej samosprávy univerzity 

a fakulty, 

b) navrhovať podľa ustanovení štatútu univerzity alebo tohto štatútu kandidáta na rektora 

alebo kandidáta na dekana, 

c) zúčastňovať sa na zasadnutiach akademických senátov,23 

d) zoznamovať sa so zápismi z rokovaní akademických senátov a vedeckých rád, vrátane 

obsahu uznesení, 

e) vystúpiť na zhromaždení členov akademickej obce, 

f) obracať sa s návrhmi, pripomienkami a sťažnosťami na orgány akademickej 

samosprávy; tieto orgány sú povinné podnet riešiť bez zbytočného odkladu. 

4) Akademická obec fakulty volí a odvoláva členov akademického senátu fakulty a 

zástupcov fakulty v akademickom senáte univerzity.24 

Čl. 7 

Orgány akademickej samosprávy fakulty 

1) Orgány akademickej samosprávy fakulty (akademické autority)25 sú:26 

a) akademický senát fakulty, 

b) dekan, 

c) vedecká rada fakulty, 

d) disciplinárna komisia fakulty pre študentov (ďalej len „disciplinárna komisia“). 

2) Orgány akademickej samosprávy fakulty sú pri svojej činnosti viazané zákonom 

o vysokých školách, ostatnými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

                                                           
22 § 25 ods. 2, § 34 ods. 2 zákona o vysokých školách, čl. 14 ods. 1 štatútu univerzity. 
23 § 8 ods. 5 zákona o vysokých školách. 
24 § 8 ods. 2 a 6, § 26 ods. 2 a 6 zákona o vysokých školách. 
25 Sap. Chr. čl. 15 – 16.  
26 § 24 zákona o vysokých školách. 
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týmto štatútom, príslušnými cirkevnými predpismi27 a ostatnými predpismi fakulty. 

3) Ak sa preukáže, že rozhodnutie orgánu akademickej samosprávy fakulty je v rozpore so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi univerzity alebo 

fakulty, je tento orgán povinný urobiť opatrenie na nápravu, vrátane zmeny alebo zrušenia 

takéhoto rozhodnutia. Obdobne sa postupuje, ak orgán akademickej samosprávy fakulty 

je v rozpore s uvedenými predpismi nečinný. 

Čl. 8 

Akademický senát fakulty 

1) Akademický senát fakulty (ďalej len „akademický senát“) je samosprávnym 

zastupiteľským orgánom fakulty. Má 11 členov, z toho 4 členovia sú študenti.28 

2) Akademický senát sa člení na zamestnaneckú časť a na študentskú časť. Členov 

zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty volia v priamych tajných voľbách 

členovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. Členov študentskej časti 

akademického senátu fakulty volia v priamych tajných voľbách členovia študentskej časti 

akademickej obce fakulty. Členom zamestnaneckej časti akademického senátu môže byť 

len člen zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. Členom študentskej časti 

akademického senátu môže byť len člen študentskej časti akademickej obce fakulty.29 

3) Funkcia člena akademického senátu fakulty je nezlučiteľná s funkciou rektora, prorektora, 

dekana, prodekana, kvestora a tajomníka fakulty.30 

4) Funkčné obdobie členov akademického senátu je štvorročné. Začína sa dňom 

nasledujúcim po dni ukončenia predošlého funkčného obdobia členov akademického 

senátu. Ukončenie členstva v akademickom senáte upravuje zákon o vysokých školách.31 

Člen študentskej časti akademického senátu, ktorý má pozastavené členstvo, sa považuje 

za neprítomného na rokovaní akademického senátu.32  

5) Zasadnutia akademického senátu sú verejné. Veľký kancelár, dekan, prodekani, tajomník 

fakulty, rektori kňazských seminárov33 a rektor majú právo zúčastňovať sa a vyjadrovať 

sa na zasadnutí akademického senátu s poradným hlasom. Na žiadosť dekana alebo 

rektora je predseda akademického senátu povinný bezodkladne, najneskôr však do 14 dní, 

zvolať zasadnutie akademického senátu. Ak tak predseda akademického senátu neurobí, 

zvolá zasadnutie akademického senátu fakulty dekan.34 

6) Akademický senát je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho 

členov. Ak rokovací poriadok alebo tento štatút neurčuje inak, na schválenie uznesenia 

akademického senátu je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov. 

7) Voľby do Akademického senátu fakulty a tiež do Akademického senátu univerzity 

zabezpečuje volebná komisia, zvolená akademickým senátom. Jej členovia nemôžu byť 

v týchto voľbách volení do akademického senátu. Voľby sa uskutočňujú tajným 

hlasovaním a riadia sa vnútorným predpisom fakulty,35 schváleným akademickým 

senátom. 
                                                           
27 Čl. 1 ods. 3 tohto štatútu. 
28 § 26 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
29 § 26 ods. 2 zákona o vysokých školách. 
30 § 26 ods. 3 zákona o vysokých školách. 
31 § 26 ods. 4, 6 a 7 zákona o vysokých školách. 
32 § 26 ods. 8 zákona o vysokých školách. 
33 Čl. 26 ods. 2 tohto štatútu. 
34 § 26 ods. 5 zákona o vysokých školách. 
35 § 33 ods. 2 písm. c) zákona o vysokých školách. 
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8) Prvé zasadnutie akademického senátu zvoláva predseda volebnej komisie. Na tomto 

zasadnutí sa volia členovia predsedníctva tajným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou 

hlasov prítomných členov. Predsedníctvo pozostáva z predsedu a dvoch podpredsedov. 

Predsedom akademického senátu je učiteľ fakulty, jedným z podpredsedov je zástupca 

študentskej časti akademického senátu. 

9) Predsedníctvo akademického senátu je iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán 

akademického senátu, ktorý plní úlohy spojené so zabezpečovaním jeho činnosti. 

V spolupráci s dekanom, prodekanmi a tajomníkom fakulty zabezpečuje materiály 

potrebné pre zasadnutie akademického senátu. Predsedníctvo akademického senátu sa 

podľa potreby schádza na samostatných zasadnutiach.  

10) Zasadnutia akademického senátu zvoláva predseda akademického senátu. Predseda 

akademického senátu je povinný do 14 dní zvolať zasadnutie akademického senátu na 

návrh: 

a) najmenej jednej tretiny jeho členov, 

b) oboch podpredsedov akademického senátu, 

c) dekana, 

d) rektora, 

e) veľkého kancelára. 

11) Zasadnutia akademického senátu a pôsobnosť predsedníctva akademického senátu sa 

riadia rokovacím poriadkom akademického senátu, ktorý na návrh predsedu 

akademického senátu schvaľuje akademický senát. 

12) Akademický senát si zriaďuje podľa potreby komisie ako svoje poradné orgány; ich 

členmi môžu byť aj nečlenovia akademického senátu. Predsedom komisie je vždy člen 

akademického senátu. 

13) Členovia akademického senátu zodpovedajú za svoju činnosť tej časti akademickej obce 

fakulty, ktorá ich zvolila, a môžu byť nadpolovičnou väčšinou tejto časti akademickej 

obce odvolaní. 

14) Každý člen akademického senátu má na zasadnutí akademického senátu právo: 

a) predkladať návrhy na rokovanie akademického senátu a hlasovať o nich, 

b) vyjadrovať sa ku všetkým otázkam, patriacim do oblasti právomoci akademického 

senátu, 

c) klásť otázky dekanovi, prodekanom a tajomníkovi fakulty a žiadať od nich 

vysvetlenie vo veciach, patriacich do ich právomoci. 

Čl. 9 

Pôsobnosť akademického senátu fakulty 

1) Pôsobnosť akademického senátu fakulty upravuje zákon o vysokých školách.36 

2) Akademický senát: 

a) schvaľuje na návrh dekana štatút fakulty, organizačný poriadok fakulty, študijný 

poriadok fakulty, štipendijný poriadok fakulty, disciplinárny poriadok fakulty pre 

študentov, rokovací poriadok disciplinárnej komisie fakulty; schvaľuje na návrh 

predsedu akademického senátu fakulty zásady volieb do akademického senátu fakulty, 

rokovací poriadok akademického senátu fakulty, 

b) volí kandidáta na dekana, prípadne navrhuje odvolanie dekana z funkcie a schvaľuje 

                                                           
36 § 27 zákona o vysokých školách. 
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návrh rektora na odvolanie dekana,37 

c) schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov,   

d) schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady fakulty, 

e) schvaľuje návrh rozpočtu fakulty, ktorý predložil dekan, a kontroluje nakladanie 

s finančnými prostriedkami fakulty, 

f) schvaľuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej alebo v ďalšej 

činnosti fakulty vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom univerzity, predložený 

dekanom po prerokovaní vo vedeckej rade fakulty a jeho aktualizáciu,  

g) schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení fakulty 

predloženú dekanom,  

h) pred schválením vo vedeckej rade fakulty prerokúva návrh študijných programov, 

ktoré má uskutočňovať fakulta, predložených dekanom, 

i) schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov 

uskutočňovaných fakultou predložené dekanom, 

j) vyjadruje sa o návrhu dekana na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo 

zrušenie pracovísk fakulty, 

k) schvaľuje návrh dekana na počet a štruktúru pracovných miest na fakulte,38 

l) volí zástupcu fakulty do Rady vysokých škôl, 

m) raz za rok podáva akademickej obci fakulty správu o svojej činnosti, ktorú zverejní na 

webovom sídle fakulty najmenej na štyri roky, 

n) vyjadruje sa k návrhom rektora na úkony podľa § 41 ods. 1 písm. a) až c) zákona 

o vysokých školách týkajúcich sa prevodu majetku alebo zriadenia vecného bremena, 

alebo predkupného práva na majetok, ktorý slúži na plnenie úloh fakulty pred ich 

predložením na schválenie akademickému senátu univerzity, 

o) plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi univerzity alebo fakulty. 

Čl. 10 

Dekan 

1) Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty. Postavenie 

a pôsobnosť dekana upravuje zákon o vysokých školách.39  

2) Dekan koná v mene univerzity v týchto veciach:40 

a) určovanie ďalších podmienok prijatia na štúdium a rozhodovanie v prijímacom konaní 

na študijné programy uskutočňované na fakulte, 

b) vytváranie nových akreditovaných študijných programov a ich uskutočňovanie na 

fakulte, 

c) rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa akademických práv a povinností študentov 

zapísaných na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakulte, 

d) uzatváranie, zmeny a zrušovanie pracovnoprávnych vzťahov v rozsahu a za 

podmienok určených v štatúte univerzity, 

e) vykonávanie podnikateľskej činnosti podľa pravidiel určených v štatúte univerzity 

a v osobitnom vnútornom predpise univerzity, 

f) spolupráca s inými vysokými školami, právnickými osobami a fyzickými osobami, a 

to aj so zahraničnými, v oblastiach, v ktorých fakulta pôsobí, v rozsahu a za 

podmienok určených v štatúte univerzity. 

3) Dekana vymenúva na návrh akademického senátu fakulty rektor univerzity po schválení 

                                                           
37 § 28 ods. 3 zákona o vysokých školách. 
38 § 15 ods. 2 písm. b) zákona o vysokých školách. 
39 § 28 zákona o vysokých školách a čl. 36 a 41 štatútu univerzity. 
40 § 23 ods. 1 a § 28 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
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Kongregáciou pre katolícku výchovu.41 Ak do skončenia funkčného obdobia 

predchádzajúceho dekana kandidát zvolený akademickým senátom nedostane súhlas 

Kongregácie pre katolícku výchovu alebo fakulta nemá dekana, akademický senát 

navrhne rektorovi univerzity osobu, ktorá má byť poverená dočasným výkonom funkcie 

dekana do vymenovania nového dekana, najviac na šesť mesiacov.42 

4) Dekana odvoláva na návrh akademického senátu fakulty rektor univerzity. Rektor môže 

odvolať dekana z vlastného podnetu len v prípadoch uvedených v zákone o vysokých 

školách so súhlasom akademického senátu fakulty a po predchádzajúcom prerokovaní 

s veľkým kancelárom.43 

5) Funkčné obdobie dekana je štvorročné. Funkciu dekana môže tá istá osoba vykonávať 

najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. 

6) Dekan zodpovedá za svoju činnosť akademickému senátu fakulty. Rektorovi zodpovedá 

za svoju činnosť podľa zákona o vysokých školách vo veciach, v ktorých koná v mene 

univerzity, za hospodárenie fakulty a za svoju ďalšiu činnosť určenú zákonom o vysokých 

školách a vnútornými predpismi univerzity. Svätej stolici zodpovedá v zmysle platných 

cirkevných dokumentov. 

7) Práva a povinnosti dekana sú najmä: 

a) riadiť fakultu, zastupovať ju a konať vo veciach fakulty, napomáhať a usmerňovať jej 

rozvoj, 

b) starať sa, aby sa plnili ustanovenia vyšších cirkevných autorít, 

c) menovať a odvolávať prodekanov po schválení akademickým senátom, 

d) menovať členov vedeckej rady, zvolávať ju a predsedať jej, 

e) rozhodovať o prijatí uchádzača na štúdium študijného programu a ukladať 

disciplinárne opatrenie študentovi na základe návrhu disciplinárnej komisie,44 

f) informovať veľkého kancelára o dianí na fakulte, 

g) každoročne predkladať veľkému kancelárovi štatistické údaje týkajúce sa počtu a 

zaradenia učiteľov, počtu študentov, nákupu nových kníh a objednania vedeckých 

časopisov počas uplynulého roku pre Kongregáciu pre katolícku výchovu v Ríme, 

h) predkladať návrhy študijných programov, ktoré sa uskutočňujú na fakulte, na 

prerokovanie akademickému senátu a na schválenie vedeckej rade fakulty, 

i) predkladať akademickému senátu fakulty na schválenie návrh rozpočtu fakulty,45 

j) predkladať akademickému senátu na schválenie vnútorné predpisy fakulty.46 

Čl. 11 

Spôsob voľby kandidáta na dekana fakulty 

1) Voľby kandidáta na funkciu dekana vyhlasuje akademický senát tak, aby sa konali 

v lehote najmenej 90 dní pred uplynutím funkčného obdobia dekana. Ak sa výkon funkcie 

dekana skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia, voľba kandidáta na dekana sa 

uskutoční bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od ukončenia výkonu funkcie dekana. 

2) Akademický senát volí kandidáta na funkciu dekana tajným hlasovaním. Právo navrhovať 

kandidáta na funkciu dekana majú členovia akademickej obce fakulty. 

                                                           
41 Sap. Chr. čl. 18, § 28 a § 34 ods. 2 zákona o vysokých školách. 
42 § 27 ods. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. 
43 § 28 ods. 2, 3 a 4, § 34 ods. 2 zákona o vysokých školách. 
44 § 58 ods. 6 a § 72 ods. 4 zákona o vysokých školách. 
45 § 28 ods. 7 zákona o vysokých školách. 
46 § 33 ods. 2 a 3 zákona o vysokých školách. 
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3) Voľby zabezpečuje a riadi volebná komisia (ďalej len „VK“), zvolená nadpolovičnou 

väčšinou prítomných členov akademického senátu. Pozostáva z troch členov - predsedu a 

dvoch členov komisie, pričom predseda VK musí byť člen akademického senátu. 

4) Členstvo vo VK je nezlučiteľné s kandidatúrou vo voľbách kandidáta na funkciu dekana. 

Predseda akademického senátu môže kandidovať na funkciu dekana po skončení funkcie 

predsedu akademického senátu.  

5) Pri voľbe kandidáta na dekana fakulty má byť zachovaná rovnosť šancí pre všetkých 

kandidátov. Preto v prípade, ak niektorý z kandidátov je členom akademického senátu a 

iný nie, volený kandidát, ktorý je členom akademického senátu, sa hlasovania nezúčastní. 

6) Akademický senát je schopný voľby kandidáta na funkciu dekana fakulty, ak je prítomná 

trojpätinová väčšina všetkých jeho členov, teda sedem členov, z toho päť členov 

zamestnaneckej časti a dvaja členovia študentskej časti akademickej obce. Ak nie je 

dostatočný počet prítomných, predseda VK požiada predsedníctvo akademického senátu 

o odročenie volieb, najneskôr do 14 dní. 

7) Ak je navrhnutý na funkciu dekana len jeden kandidát, na jeho zvolenie sa vyžaduje 

nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov akademického senátu. Ak kandidát nezíska 

nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov akademického senátu, uskutoční sa vzápätí 

druhé kolo voľby, v ktorom postačuje na zvolenie súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov 

prítomných členov akademického senátu. Ak podľa predchádzajúceho postupu nebol 

zvolený kandidát na dekana, akademický senát do 48 hodín vyhlási nové voľby. 

8) Ak je kandidátov na funkciu dekana viac, k zvoleniu kandidáta na funkciu dekana fakulty 

je v prvom kole nevyhnutné získať trojpätinovú väčšinu všetkých členov akademického 

senátu, teda sedem hlasov.  

9) Ak je kandidátov na funkciu dekana viac a kandidát na funkciu dekana fakulty nebol 

zvolený v prvom kole, uskutoční sa bezprostredne druhé kolo. Do druhého kola volieb 

postupuje kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil na prvom mieste, a 

kandidát, ktorý sa počtom získaných hlasov umiestnil na druhom mieste. Ak získali 

viacerí kandidáti rovnaký najväčší počet hlasov na prvom mieste, postupujú do druhého 

kola len títo kandidáti. Ak v prvom kole získal jeden kandidát najväčší počet hlasov a na 

druhom mieste sa umiestnili viacerí kandidáti s rovnakým počtom hlasov, postupujú 

všetci kandidáti na prvom a druhom mieste do druhého kola. Na zvolenie kandidáta je 

nevyhnutné v druhom kole získať trojpätinovú väčšinu prítomných členov akademického 

senátu. 

10) Ak nebol kandidát na funkciu dekana fakulty zvolený ani v druhom kole, uskutoční sa 

bezprostredne tretie kolo, v ktorom na zvolenie kandidáta na funkciu dekana postačuje 

súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov akademického senátu, pričom do týchto 

volieb postupujú kandidáti podľa rovnakého kľúča, ako v prípade postúpenia do druhého 

kola. V prípade nezvolenia kandidáta na funkciu dekana fakulty v treťom kole, predseda 

VK požiada predsedu akademického senátu o zvolanie senátu do 48 hodín a o vyhlásenie 

nového termínu konania volieb. 

11) O priebehu a výsledku volieb vyhotoví volebná komisia zápisnicu. Výsledky volieb 

zverejní volebná komisia do troch pracovných dní po ich ukončení a súčasne predseda 

akademického senátu oznámi meno zvoleného kandidáta veľkému kancelárovi a rektorovi 

univerzity. Po obdržaní schválenia z Kongregácie pre katolícku výchovu predseda 

akademického senátu požiada rektora o vymenovanie zvoleného kandidáta za dekana 

fakulty. Ak do skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho dekana toto schválenie 

neobdrží, požiada rektora, aby zvoleného kandidáta poveril dočasným vedením fakulty, 
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najviac na šesť mesiacov. 

Čl. 12 

Spôsob prijatia návrhu na odvolanie dekana fakulty 

1) Návrh na odvolanie dekana môže podať akademickému senátu člen akademického senátu. 

Ak akademický senát obdržal návrh na odvolanie dekana, predseda akademického senátu 

oznámi túto skutočnosť spolu s dôvodmi návrhu na odvolanie do 24 hodín dekanovi 

a pozve ho na zasadnutie akademického senátu, ktoré sa bude návrhom zaoberať. Návrh 

na rokovanie o odvolaní dekana vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov 

akademického senátu.  

2) Akademický senát rokuje o návrhu na odvolanie dekana v jeho prítomnosti. Ak sa dekan 

bez ospravedlnenia na rokovaní akademického senátu o odvolaní dekana nezúčastní, 

akademický senát prerokuje návrh aj bez jeho prítomnosti. Pred hlasovaním o návrhu na 

odvolanie dekana sa v akademickom senáte koná diskusia.  

3) O návrhu na odvolanie dekana rozhoduje akademický senát tajným hlasovaním. Na platné 

uznesenie o návrhu na odvolanie dekana je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny 

všetkých členov akademického senátu, teda sedem hlasov. 

Čl. 13 

Prodekani 

1) Dekana zastupujú v ním určenom rozsahu prodekani. Prodekanov vymenúva a odvoláva 

po schválení akademickým senátom fakulty dekan. Funkčné obdobie prodekana je 

štvorročné. Tá istá osoba môže vykonávať funkciu prodekana najviac dve po sebe 

nasledujúce funkčné obdobia.47 

2) Fakulta má najmenej dvoch prodekanov, a to najmä pre tieto oblasti: 

a) vzdelávacia činnosť, 

b) informačné technológie, 

c) vedeckovýskumná činnosť, 

d) medzinárodné vzťahy, 

e) rozvoj fakulty.  

3) Rozdelenie oblastí prodekanom určí dekan. 

Čl. 14 

Poradné orgány dekana 

1) Stálymi poradnými orgánmi dekana sú: 

a) Kolégium dekana, 

b) Vedenie fakulty 

2) Kolégium dekana tvoria prodekani, rektori kňazských seminárov, tajomník fakulty, 

vedúci katedier a predseda akademického senátu fakulty. Na zasadnutie kolégia dekana 

môže dekan pozvať všetkých alebo iba niektorých členov kolégia, podľa programu 

zasadnutia. Na zasadnutia kolégia dekana môže dekan prizývať aj iné osoby z radov 

študentov a zamestnancov. 

3) Vedenie fakulty tvoria dekan, prodekani a tajomník. Na zasadnutia vedenia fakulty môže 

dekan prizývať aj iné osoby z radov študentov a zamestnancov. 

                                                           
47 § 28 ods. 8 zákona o vysokých školách. 
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Čl. 15 

Vedecká rada fakulty 

1) Členov vedeckej rady fakulty (ďalej len „vedecká rada“) vymenúva a odvoláva dekan po 

schválení akademickým senátom fakulty. Funkčné obdobie členov vedeckej rady je 

štvorročné.48 

2) Členmi vedeckej rady sú: 

a) dekan, 

b) významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, 

vývojovú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť.  

3) Najmenej jednu štvrtinu a najviac jednu tretinu členov vedeckej rady tvoria osoby, ktoré 

nie sú členmi akademickej obce univerzity.49  

4) Členstvo vo vedeckej rade zaniká 

a) uplynutím funkčného obdobia člena, 

b) vzdaním sa funkcie člena; funkcia člena zaniká dňom doručenia písomného 

oznámenia člena vedeckej rady dekanovi o vzdaní sa členstva vo vedeckej rade, ak 

v oznámení nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie, 

c) odvolaním člena; funkcia člena zaniká dňom nasledujúcim po dni, keď senát schválil 

návrh dekana na odvolanie člena vedeckej rady, 

d) smrťou člena. 

5) Predsedom vedeckej rady je dekan.50 

6) Pôsobnosť vedeckej rady ustanovuje zákon o vysokých školách.51 Vedecká rada najmä: 

a) prerokúva dlhodobý zámer fakulty, vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom 

univerzity, 

b) hodnotí najmenej raz za rok úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, 

c) schvaľuje návrh študijných programov, ktoré má uskutočňovať fakulta, 

d) schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre 

študijné programy, a schvaľuje školiteľov doktorandského štúdia, 

e) prerokúva a predkladá vedeckej rade univerzity kritériá na habilitácie docentov a 

kritériá na vymenovanie profesorov, 

f) prerokúva návrhy na udelenie titulu „docent“ a rozhoduje o ich výsledku, 

g) prerokúva a predkladá vedeckej rade univerzity návrhy na vymenovanie profesorov, 

h) prerokúva a predkladá vedeckej rade univerzity všeobecné kritériá na obsadzovanie 

funkcií profesorov a docentov, 

i) prerokúva a predkladá vedeckej rade univerzity konkrétne podmienky výberového 

konania na obsadzovanie funkcií profesorov na fakulte, 

j) prerokúva a predkladá vedeckej rade univerzity návrhy dekana na obsadenie funkcií 

hosťujúcich profesorov, 

k) rokuje o otázkach, ktoré jej predloží predseda vedeckej rady, 

l) schvaľuje na návrh predsedu vedeckej rady rokovací poriadok vedeckej rady, 

m) plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi univerzity alebo fakulty. 

7) Podrobnosti o spôsobe rokovania si vedecká rada ustanoví v rokovacom poriadku. 

8) Zasadnutia vedeckej rady zvoláva jej predseda, a to najmenej štyrikrát za akademický rok. 

                                                           
48 § 29 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
49 § 29 ods. 2 zákona o vysokých školách. 
50 § 29 ods. 3 zákona o vysokých školách. 
51 § 30 zákona o vysokých školách. 
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9) Vedecká rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná dvojtretinová väčšina jej členov. Na 

prijatie jej uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.  

10) Rozhodovanie o udelení titulu „docent“ a o návrhu na vymenovanie profesorov sa 

vykonáva vo vedeckej rade tajným hlasovaním. Schválenie týchto návrhov vyžaduje 

súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov vedeckej rady.52 

11) Predseda vedeckej rady prizýva v prípade potreby na jej rokovanie ďalšie osoby. Na 

rokovanie vedeckej rady o návrhu študijných programov podľa ods. 6 písm. c) tohto 

článku sa prizývajú zástupcovia študentov určení študentskou časťou akademického 

senátu. 

12) Vedecká rada fakulty, po udelení súhlasu veľkého kancelára a po prijatí vyhlásenia nihil 

obstat od Svätej stolice,53 navrhuje vedeckej rade univerzity udelenie titulu doctor 

honoris causa (skratka „Dr.h.c.“) domácim aj zahraničným osobnostiam za vedecké alebo 

kultúrne zásluhy nadobudnuté pri rozvíjaní cirkevných vied.54  

Čl. 16 

Disciplinárne konanie a disciplinárna komisia 

1) Disciplinárne priestupky študentov fakulty prerokúva disciplinárna komisia a predkladá 

návrh na rozhodnutie dekanovi.55 

2) Disciplinárne konanie sa riadi disciplinárnym poriadkom pre študentov, ktorý je 

vnútorným predpisom fakulty. Disciplinárny poriadok vydáva dekan po schválení 

akademickým senátom.56 

3) Činnosť disciplinárnej komisie sa riadi rokovacím poriadkom disciplinárnej komisie, 

ktorý vydáva dekan po schválení akademickým senátom.57 

4) Členov disciplinárnej komisie a jej predsedu vymenúva z radov členov akademickej obce 

fakulty po schválení akademickým senátom dekan.  

5) Polovicu členov disciplinárnej komisie pre študentov tvoria študenti.58 

Čl. 17 

Učitelia 

1) Vysokoškolskí učitelia pôsobia vo funkciách profesor, hosťujúci profesor, docent, 

odborný asistent, asistent a lektor.59 

2) Stálymi učiteľmi fakulty (stabiles) v zmysle Sap. Chr.60 sú vymenovaní profesori, 

habilitovaní docenti a ďalší učitelia s kánonickým doktorátom, ktorí majú uzatvorený 

pracovný pomer na fakulte na ustanovený týždenný pracovný čas.61 

3) Dočasnými učiteľmi (non stabiles) v zmysle Sap. Chr.62 sú spravidla odborní asistenti, 

                                                           
52 § 2 ods. 3 a § 5 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov 

alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov. 
53 Ordinationes čl. 38. 
54 § 12 ods. 1 písm. l) zákona o vysokých školách. 
55 § 31 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
56 § 33 ods. 3 písm. d) zákona o vysokých školách. 
57 § 33 ods. 3 písm. e) zákona o vysokých školách. 
58 § 31 ods. 2 zákona o vysokých školách. 
59 § 75 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
60 Sap. Chr. čl. 25 § 1 a 3. 
61 § 77 zákona o vysokých školách. 
62 Sap. Chr. čl. 25 § 1 – 3. 
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asistenti, lektori a hosťujúci profesori.63  

4) Všetci učitelia ktoréhokoľvek stupňa a odboru sa musia vyznačovať bezúhonnosťou 

života, úplnosťou a čistotou náuky a usilovnosťou v práci, a tak účinne spĺňať vlastný cieľ 

fakulty.64 

5) Prednášajúci náuku o viere a mravoch musia po zložení vyznania viery prijať od veľkého 

kancelára kánonickú misiu (missio canonica), lebo neučia z vlastného podnetu, ale na 

základe poslania, ktoré prijali od Cirkvi. Ostatní učitelia musia prijať od veľkého 

kancelára povolenie učiť (venia docendi).65 Kánonická misia a povolenie učiť sú 

osobitnými kvalifikačnými predpokladmi pre výkon práce vysokoškolského učiteľa na 

fakulte. 

6) Prednášajúci náuku o viere a mravoch musia túto úlohu plniť v súlade s autentickým 

učiteľským úradom Cirkvi, predovšetkým rímskeho pápeža. 

7) Stáli učitelia fakulty musia zložiť vyznanie viery spôsobom stanoveným Katolíckou 

cirkvou. 

8) Od stáleho učiteľa sa vyžaduje: 

a) aby mal primeranú kvalifikáciu (profesor, docent, akademický titul „doktor“ alebo iný 

rovnocenný titul),66 

b) aby osvedčil svoju spôsobilosť na vedeckú činnosť konkrétnymi dôkazmi, najmä 

uverejnenými dielami, 

c) aby preukázal dostatočnou, minimálne trojročnou, vysokoškolskou praxou svoju 

pedagogickú spôsobilosť vyučovať, 

d) aby mal od Svätej stolice vyhlásenie nihil obstat. 

9) Odporúča sa, aby dočasní učitelia mali minimálne akademický titul „licenciát teológie“ 

alebo iný rovnocenný titul.  

10) Veľký kancelár môže učiteľovi z doktrinálnych alebo disciplinárnych dôvodov odňať 

kánonickú misiu (missio canonica) alebo povolenie učiť (venia docendi).67 

11) Problém týkajúci sa doktrinálnej alebo disciplinárnej oblasti je potrebné najskôr riešiť 

medzi dekanom a učiteľom. Ak sa nevyrieši, má byť problém primeranou formou 

predložený pred kompetentnú komisiu vymenovanú dekanom tak, aby sa prvé 

preskúmanie vykonalo na pôde samotnej fakulty. Ak to nestačí, vec treba predniesť 

veľkému kancelárovi, ktorý so skúsenými pracovníkmi z fakulty alebo svojimi 

spolupracovníkmi pouvažuje nad vecou, aby urobil vhodné opatrenia. Má právo obrátiť sa 

na Svätú stolicu, aby spor definitívne vyriešila, pričom učiteľovi je vždy daná možnosť 

vysvetliť a brániť svoju záležitosť.68 

12) Vo vážnych a naliehavých prípadoch však pre dobro študentov veľký kancelár učiteľa na 

určitý čas suspenduje, kým sa neuzavrie riadny proces.69 

13) Ak veľký kancelár odníme kánonickú misiu (missio canonica) alebo povolenie učiť 

(venia docendi) ktorémukoľvek učiteľovi, učiteľ stráca povolenie učiť. V takomto prípade 

s ním fakulta rozviaže pracovný pomer z dôvodu nespĺňania osobitných kvalifikačných 

                                                           
63 § 77 zákona o vysokých školách. 
64 Sap. Chr. čl. 26 § 1. 
65 Sap. Chr. čl. 27 § 1. 
66 Sap. Chr. čl. 50, Ordinationes čl. 7. 
67 Ordinationes čl. 22. 
68 Ordinationes čl. 22, § 2. 
69 Ordinationes čl.22 § 3. 
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predpokladov pre výkon práce,70 alebo v mimoriadnych prípadoch iným spôsobom môže 

riešiť jeho ďalšie pracovno-právne zaradenie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej 

republiky.71 

Čl. 18 

Výskumní pracovníci 

Na fakulte môžu pôsobiť aj výskumní pracovníci, ktorí môžu vykonávať aj pedagogickú 

činnosť pri splnení podmienok stanovených apoštolskou konštitúciou Sapientia christiana.72 

Čl. 19 

Študenti 

1) Na fakulte môžu študovať klerici i laici, ktorí sa preukázali zákonitým osvedčením, 

mravným životom a predchádzajúcimi štúdiami ako spôsobilí na prijatie na fakultu. 

Osvedčenie o mravnom živote pre klerikov dáva vlastný ordinár; pre laikov miestny 

duchovný, pre rehoľníkov vlastný predstavený.73 

2) Od uchádzačov o štúdium bakalárskeho alebo magisterského (spojený prvý a druhý 

stupeň) študijného programu sa vyžaduje získanie úplného stredného vzdelania alebo 

úplného stredného odborného vzdelania. Od uchádzačov o štúdium magisterského 

študijného programu (druhý stupeň) sa vyžaduje minimálne vysokoškolské vzdelanie 

prvého stupňa. Ďalšie podmienky prijatia stanovuje osobitný predpis, ktorý na návrh 

dekana schvaľuje akademický senát. Podmienky prijatia na doktorandské štúdium na 

fakulte určuje čl. 22 tohto štatútu.74 

3) Podmienky štúdia cudzincov na fakulte sa riadia podľa ustanovení štatútu univerzity75 a 

odseku 1 tohto článku.  

4) Práva a povinnosti študentov ustanovuje zákon o vysokých školách76 a štatút univerzity.77 

5) Študent má právo najmä: 

a) študovať študijný program, na ktorý bol prijatý, 

b) utvoriť si študijný plán podľa pravidiel študijného programu, 

c) zapísať sa do ďalšej časti študijného programu, ak splnil povinnosti určené študijným 

programom alebo študijným poriadkom, 

d) pri rešpektovaní časových a kapacitných obmedzení daných študijným poriadkom a 

študijným programom zvoliť si tempo štúdia, poradie absolvovania jednotiek 

študijného programu pri zachovaní ich predpísanej nadväznosti a zvoliť si učiteľa pri 

predmete vyučovanom viacerými učiteľmi, 

e) v rámci svojho štúdia uchádzať sa aj o štúdium na inej vysokej škole, a to aj 

v zahraničí, 

f) zúčastňovať sa na výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti univerzity, 

g) zúčastniť sa na zakladaní a činnosti nezávislých združení pôsobiacich na akademickej 

pôde v súlade s právnymi predpismi, pokiaľ nie sú v rozpore s cirkevnými predpismi, 

h) aspoň raz ročne mať možnosť formou anonymného dotazníka vyjadriť sa o kvalite 

                                                           
70 Čl. 41 štatútu univerzity. 
71 Sap.Chr. čl. 30. 
72 Sap. Chr. čl. 27 § 1. 
73 Ordinationes čl. 24 § 1. 
74 § 56 a 57 zákona o vysokých školách. 
75 Čl. 60 štatútu univerzity. 
76 § 70 a 71 zákona o vysokých školách. 
77 Čl. 53 a 54 štatútu univerzity. 
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výučby a o učiteľoch, 

i) slobodne prejavovať názory a pripomienky k vysokému školstvu,  

j) na informačné a poradenské služby súvisiace so štúdiom a s možnosťou uplatnenia 

absolventov študijných programov v praxi, 

k) ak sa na neho vzťahuje povinnosť uhradiť školné podľa § 92 ods. 5 zákona 

o vysokých školách, rozhodnúť sa, v ktorom študijnom programe bude v príslušnom 

akademickom roku študovať bezplatne, ak má na bezplatné vysokoškolské štúdium 

nárok, 

l) za podmienok určených študijným poriadkom zmeniť študijný program v rámci toho 

istého študijného odboru alebo príbuzného študijného odboru. 

6) Povinnosti študenta vyplývajú zo študijného programu, ktorý študuje, a zo študijného 

poriadku. Študent je povinný dodržiavať vnútorné predpisy univerzity a fakulty. Študent – 

bohoslovec je povinný dodržiavať aj vnútorné predpisy kňazského seminára,78 ostatní 

študenti sú povinní ich rešpektovať. 

7) Študent je ďalej povinný najmä: 

a) chrániť a hospodárne využívať majetok, prostriedky a služby univerzity, 

b) uhrádzať školné a poplatky spojené so štúdiom podľa zákona o vysokých školách a 

pravdivo uviesť skutočnosti rozhodujúce na ich určenie, 

c) oznámiť fakulte adresu určenú na doručovanie písomností, 

d) osobne sa dostaviť na písomné predvolanie rektora, dekana alebo nimi povereného 

zamestnanca univerzity alebo fakulty na prerokovanie otázok týkajúcich sa priebehu 

alebo skončenia jeho štúdia alebo súvisiacich s jeho právami a povinnosťami, 

e) písomne oznámiť fakulte, ak je zapísaný na študijný program uskutočňovaný na 

fakulte, rozhodnutie podľa § 70 ods. 1 písm. k) zákona o vysokých školách do 

30. septembra príslušného akademického roka. 

8) Študenti sa podieľajú na samospráve univerzity a fakulty zástupcami v akademickom 

senáte univerzity a fakulty a zastúpením v disciplinárnej komisii univerzity a fakulty.79  

9) Ďalšie práva a povinnosti študentov stanovuje študijný poriadok fakulty. 

10) Za mimoriadne plnenie študijných alebo občianskych povinností môže študentovi udeliť 

akademickú pochvalu dekan alebo rektor univerzity na návrh dekana alebo z vlastného 

podnetu. 

11) Študentovi, ktorý sa dopustí disciplinárneho priestupku,80 môže byť uložené niektoré 

z týchto disciplinárnych opatrení: 

a) pokarhanie, 

b) podmienečné vylúčenie zo štúdia s určením lehoty a podmienok, pri dodržaní ktorých 

bude podmienečné vylúčenie zo štúdia zrušené, 

c) vylúčenie zo štúdia. 

12) Disciplinárne opatrenie študentom ukladá dekan.81 

13) Študent sa môže odvolať k rektorovi univerzity v súlade s ustanoveniami zákona 

o vysokých školách alebo k veľkému kancelárovi, ak ide o porušenie cirkevnej 

disciplíny.82 

                                                           
78 Sap. Chr. čl. 31 a čl. 2 ods. 2 tohto štatútu. Bohoslovec je študent, ktorý sa pripravuje na kňazskú službu. 
79 Čl. 7 a 16 tohto štatútu. 
80 § 72 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
81 § 72 ods. 4 zákona o vysokých školách. 
82 § 72 ods. 6, § 34 ods. 2 a § 108 zákona o vysokých školách. 
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14) Uchádzač prijatý na štúdium sa stáva študentom odo dňa zápisu na štúdium; študent, 

ktorému bolo štúdium prerušené, sa stáva študentom odo dňa opätovného zápisu na 

štúdium.83 

15) Študent prestáva byť študentom odo dňa skončenia štúdia84 alebo odo dňa prerušenia 

štúdia.85 

Čl. 20 

Zamestnanci fakulty 

Zamestnanci, ktorí zabezpečujú prevádzku fakulty, sú v pracovnoprávnom pomere s fakultou. 

Ich organizačné začlenenie upravuje organizačný poriadok fakulty, ktorý na návrh dekana 

schvaľuje akademický senát.86 

Čl. 21 

Štúdium na fakulte 

1) Fakulta uskutočňuje bakalárske a magisterské študijné programy, magisterský študijný 

program katolícka teológia ako spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského 

vzdelávania do jedného celku a doktorandský študijný program, ktorý je tretím stupňom 

vysokoškolského vzdelávania.87 Študijný program je ukončený štátnou skúškou, ktorá je 

zároveň aj cirkevnou skúškou. 

2) Štúdium študijných programov na fakulte sa riadi zákonom o vysokých školách, 

vnútornými predpismi univerzity a apoštolskou konštitúciou Sapientia christiana.88   

3) Vysokoškolské vzdelávanie na fakulte sa uskutočňuje v dennej forme alebo v externej 

forme štúdia.89 

4) Štandardná dĺžka štúdia bakalárskeho študijného programu v dennej forme je najmenej tri 

a najviac štyri akademické roky, v externej forme najmenej tri a najviac päť 

akademických rokov, magisterského študijného programu (nadväzujúceho na bakalársky 

študijný program) v dennej forme je najmenej jeden a najviac tri akademické roky, 

v externej forme najmenej dva a najviac štyri akademické roky. Štandardná dĺžka štúdia 

študijného programu katolícka teológia, ktorý sa uskutočňuje ako spojený prvý a druhý 

stupeň, je najmenej päť a najviac šesť rokov v dennej forme štúdia.  

5) Akademický titul „bakalár“ sa priznáva tým, ktorí riadne ukončili bakalársky študijný 

program.90 

6) Akademický titul „magister“ sa priznáva tým, ktorí riadne ukončili magisterský študijný 

program.91 Akademický titul „magister“ v študijnom programe katolícka teológia 

zodpovedá akademickému stupňu „Baccalaureatus in Sacra Theologia“, ktorý sa udeľuje 

na pápežských univerzitách.92 

7) Všetky akademické stupne sú udeľované v mene Rímskeho Veľkňaza.93  
                                                           
83 § 69 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
84 § 65 ods. 1 a § 66 zákona o vysokých školách. 
85 § 64 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
86 § 27 ods. 1 písm. a) zákona o vysokých školách. 
87 § 2 ods. 5 a § 22 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
88 Sap. Chr. čl. 66 - 74. 
89 § 60 zákona o vysokých školách. 
90 § 52 zákona o vysokých školách. 
91 § 53 zákona o vysokých školách. 
92 Sap. Chr. čl. 47 a 48. 
93 Ordinationes čl. 34. 
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8) Predmetová skladba študijného programu katolícka teológia vychádza z apoštolskej 

konštitúcie Sapientia christiana. 

9) Študijný program a študijný plán študenta stanovuje rozsah a postupnosť absolvovania 

všetkých predmetov v rámci štúdia na fakulte a všetky podmienky, ktoré má študent 

splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie vrátane štátnych 

skúšok.94 Podrobnosti o štúdiu na fakulte upravuje študijný poriadok fakulty, ktorý je 

vnútorným predpisom fakulty.95 

10) Na prehĺbenie a doplnenie študijného bádania slúžia: 

a) vedecké semináre a praktické cvičenia v hlavných povinných disciplínach, 

b) príležitostné prednášky učiteľov a iných odborníkov. 

11) Študenti sú povinní navštevovať prednášky, semináre a cvičenia, na ktoré sa zapísali. 

Čl. 22 

Doktorandské štúdium 

1) Po zavŕšení magisterského štúdia v študijnom odbore katolícka teológia môže nadväzne 

nasledovať doktorandské štúdium, zamerané na dosiahnutie akademických titulov 

v oblasti katolíckej teológie.  

2) Na prijatie uchádzača na doktorandské štúdium sa vyžaduje najmä: 

a) spôsobilosť uchádzača na vedeckú prácu, 

b) výborný prospech v magisterskom štúdiu (najmä skúšky z hlavných predmetov), 

c) aktívna znalosť aspoň dvoch cudzích jazykov, 

d) súhlas vlastného ordinára. 

3) Doktorandské štúdium v oblasti katolíckej teológie má dva stupne. Každý z nich tvorí 

samostatný celok zodpovedajúci akademickým stupňom ustanoveným v konštitúcii 

Sapientia christiana 96, čiže licenciát a doktorát. Organizácia doktorandského štúdia na 

fakulte sa okrem právneho poriadku Slovenskej republiky riadi aj príslušnými cirkevnými 

predpismi.97 

4) Prvý stupeň sa nazýva licenciát, čiže „špecializácia“ (cyclus specialisationis). 

Doktorandom v oblasti katolíckej teológie sa po absolvovaní prvej ucelenej časti 

doktorandského štúdia udeľuje akademický titul „licenciát teológie“ (v skratke 

„ThLic.“).98 

5) Po dosiahnutí licenciátu doktorand môže pokračovať v doktorandskom štúdiu druhým 

stupňom, doktorátom. V tomto čase sa doktorand venuje písaniu dizertačnej práce, ktorú 

musí na záver obhájiť na verejnej rozprave. Po úspešnej obhajobe musí byť aspoň 

podstatná časť práce publikovaná. Exemplár každej publikovanej dizertačnej práce sa 

zasiela Kongregácii pre katolícku výchovu. 

6) Po publikovaní dizertačnej práce sa absolventom doktorandského štúdia udeľuje 

akademický titul „doktor“ (philosophiae doctor, v skratke „PhD.“; skratka „PhD.“ sa 

uvádza za menom).99 

                                                           
94 § 51 zákona o vysokých školách. 
95 § 27 ods. 1 písm. a) a § 33 ods. 3 písm. a) zákona o vysokých školách. 
96 Sap. Chr. čl. 47 a 48. 
97 Sap. Chr. čl. 72 b, c. 
98 § 54 ods. 16 zákona o vysokých školách. 
99 § 54 ods. 15 a 16 zákona o vysokých školách. 



Štatút RKCMBF UK 

 

 20 

Čl. 23 

Ďalšie vzdelávanie 

1) Fakulta poskytuje, organizuje a zabezpečuje okrem vysokoškolského štúdia aj ďalšie 

vzdelávanie podľa osobitného zákona.100 

2) Ďalšie vzdelávanie môžu zabezpečovať v súlade so zákonom o ďalšom vzdelávaní a 

štatútom univerzity fakulta, kňazské semináre a odborné inštitúty.101 

3) Účastníci ďalšieho vzdelávania nie sú študentmi v zmysle zákona o vysokých školách. 

Čl. 24 

Sociálna podpora študentov, školné a poplatky spojené so štúdiom 

1) Systém sociálnej podpory študentov upravuje zákon o vysokých školách.102 Sociálna 

podpora sa poskytuje priamou a nepriamou formou. 

2) Priamou formou sociálnej podpory sú štipendiá. Podmienky na poskytovanie štipendií 

určuje štipendijný poriadok fakulty, ktorý ako vnútorný predpis vydá dekan po schválení 

akademickým senátom v súlade s vnútorným predpisom univerzity. 

3) Nepriamou formou sociálnej podpory sú najmä tieto služby:103 

a) stravovanie a ubytovanie podľa možností s poskytnutím príspevku na náklady spojené 

so stravovaním a ubytovaním, 

b) finančná podpora a organizačná podpora športových činností a kultúrnych činností. 

4) Do systému sociálnej podpory patrí aj poskytovanie zvýhodnených pôžičiek študentom, 

ktoré sa poskytujú podľa osobitných predpisov.104 

5) Výšku školného za štúdium a poplatkov spojených so štúdiom určuje univerzita. 

Podmienky stanovovania a vyberania školného a poplatkov spojených so štúdiom na 

univerzite, rámcové použitie týchto prostriedkov a príslušné právomoci fakulty upravuje 

štatút univerzity.105 

Čl. 25 

Uznávanie dokladov o vzdelaní 

Štúdiá ukončené na katolíckych vysokých školách a teologických fakultách v zahraničí, ktoré 

majú právo udeľovať akademické tituly a akademické stupne, môže dekan odporučiť uznať 

v súlade so zákonom o vysokých školách.106 

Čl. 26 

Pracoviská fakulty 

1) Základným vedeckým a pedagogickým pracoviskom fakulty je katedra. Základnou 

úlohou katedry je zabezpečovanie výučby v rámci štúdia príslušného študijného programu 

a tvorivé rozvíjanie výskumu v príslušnom študijnom odbore. 

2) Fakulta má špecializované pracoviská – afiliované kňazské semináre, schválené 
                                                           
100 Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení 

neskorších predpisov, zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
101 Čl. 26 ods. 2 a 4 tohto štatútu. 
102 § 94 zákona o vysokých školách. 
103 § 94 ods. 3 zákona o vysokých školách. 
104 § 94 ods. 4 a § 101 zákona o vysokých školách. 
105 Čl. 66, 67 a 67a štatútu univerzity. 
106 § 106 zákona o vysokých školách. 
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Kongregáciou pre katolícku výchovu v Ríme, v ktorých sa uskutočňuje vysokoškolské 

vzdelávanie v rovnakom študijnom programe ako na fakulte, čiže v rovnakom rozsahu 

a s rovnakým obsahom. Okrem toho poskytujú výchovu k hodnotám podporovaným 

Katolíckou cirkvou v súlade s jej vnútornými predpismi.107 Fakulta a kňazské semináre 

pri tejto úlohe navzájom spolupracujú. Vedúcim kňazského seminára je rektor kňazského 

seminára. Osobitným kvalifikačným predpokladom pre výkon funkcie rektora kňazského 

seminára je súhlas miestneho ordinára.108 Práva a povinnosti rektora kňazského seminára 

určuje dekan. 

3) Hospodárskym a administratívnym pracoviskom fakulty je dekanát. Štruktúru a 

organizačný poriadok dekanátu schvaľuje dekan. 

4) Na zabezpečenie pedagogických, výskumných, publikačných a edičných úloh, ktoré 

presahujú možnosti jednotlivých katedier a pracovísk, sa môžu na fakulte zriaďovať 

odborné a vedecké inštitúty, ktoré po vyjadrení akademického senátu zriaďuje, zlučuje, 

nariaďuje ich splynutie, rozdeľuje alebo ruší dekan. Postavenie a pôsobnosť odborného a 

vedeckého inštitútu upravuje organizačný poriadok fakulty. 

5) Fakulta má svoju knižnicu. Na čele knižnice je vedúci knižnice. Práva a povinnosti 

vedúceho knižnice určuje dekan. 

Čl. 27 

Vedúci zamestnanci fakulty 

1) Vedúcimi zamestnancami fakulty sú tajomník fakulty, rektor kňazského seminára,109 

vedúci katedier, vedúci knižnice a jednotliví vedúci pedagogických, výskumných, 

vývojových, hospodársko-správnych a informačných pracovísk a účelových zariadení 

fakulty. Miesta a funkcie vedúcich zamestnancov fakulty sú obsadzované na základe 

výsledkov výberového konania. Spôsob výberového konania na funkcie vedúcich 

zamestnancov fakulty určí pracovný poriadok fakulty alebo pracovný poriadok univerzity, 

ak sa ním fakulta riadi.110  

2) Na čele katedry je vedúci katedry. Vedúci katedier sú vedúcimi zamestnancami fakulty. 

Práva a povinnosti vedúceho katedry určuje dekan v súlade s ustanoveniami tohto štatútu. 

3) Tajomník fakulty je vedúci zamestnanec fakulty, ktorý zabezpečuje a zodpovedá za 

hospodársky a administratívny chod fakulty. Tajomník riadi v rozsahu určenom dekanom 

oddelenia dekanátu vykonávajúce činnosti najmä v oblasti personálnej a sociálnej práce, 

ekonomickej agendy, evidencie a správy majetku, podnikateľskej činnosti, energetiky, 

prevádzky a správy budov, materiálno-technického zásobovania a v ďalších oblastiach, 

ktoré zabezpečujú riadny chod fakulty. 

4) Tajomník je podriadený priamo dekanovi.111 Práva a povinnosti tajomníka určuje dekan. 

Pri zabezpečovaní úloh fakulty spolupracuje s prodekanmi a ďalšími vedúcimi 

zamestnancami fakulty. 

Čl. 28 

Hospodárenie 

1) Fakulta hospodári podľa zákona o vysokých školách v súlade s vnútornými predpismi 

                                                           
107 § 39 zákona o vysokých školách a čl. 4 štatútu fakulty. 
108 Kán. 259 § 1 CIC. 
109 Čl. 26 ods. 2 tohto štatútu. 
110 § 32 zákona o vysokých školách. 
111 § 32 zákona o vysokých školách. 



Štatút RKCMBF UK 

 

 22 

univerzity. Základným zdrojom financovania sú dotácie zo štátneho rozpočtu, ďalšími 

výnosmi sú: školné, poplatky spojené so štúdiom, výnosy z ďalšieho vzdelávania, dary, 

výnosy z majetku, výnosy z duševného vlastníctva, výnosy z vlastných finančných 

fondov, iné výnosy z hlavnej činnosti. Fakulta môže získavať finančné prostriedky aj 

z iných zdrojov.112 

2) Za hospodárenie fakulty zodpovedá rektorovi univerzity dekan. 

3) Rozpočet schvaľuje na základe návrhu dekana akademický senát. 

4) Základnou formou kontroly hospodárenia je riadne a preukázateľne vedené účtovníctvo, 

ročná účtovná uzávierka a priebežná kontrola vecnej a formálnej správnosti jednotlivých 

operácii zo strany poverených vedúcich zamestnancov fakulty. 

5) Kontrolou hospodárenia fakulty poveruje vybraných odborných zamestnancov dekan. 

Čl. 29 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 

1) Výklad ustanovení tohto štatútu sa podáva v súlade s princípmi, ktoré sú vyjadrené 

v článku 1 ods. 1 až 3. Ak je vec sporná, podáva výklad ustanovení štatútu dekan. Výklad 

dekana nadobúda záväznosť po prerokovaní v akademickom senáte. O výklade dekan 

bezodkladne informuje kolégium dekana. 

2) Ak dekan usúdi, že sa výklad ustanovení týka podstaty daného článku, predloží ho na 

schválenie Kongregácii pre katolícku výchovu v Ríme.113 

3) Zrušuje sa štatút Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave zo dňa 17.6.2003, schválený dňa 25.6.2003 Akademickým 

senátom univerzity a dňa 21.8.2003 Kongregáciou pre katolícku výchovu v Ríme. 

4) Tento štatút nadobúda platnosť po jeho schválení Svätou stolicou a Akademickým 

senátom univerzity.  

5) Funkčné obdobie členov akademického senátu ostáva nedotknuté. Ustanovenie čl. 8 

ods. 1 o zložení akademického senátu nadobúda účinnosť prvými voľbami do 

akademického senátu. 

6) Tento štatút nadobúda účinnosť deň po schválení Akademickým senátom univerzity. 
 

 

 

 

Mgr. Gašpar Fronc 

predseda Akademického senátu 

RKCMBF UK 

 

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD. 

dekan 

RKCMBF UK 

 

 

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. 

predseda Akademického senátu 

Univerzity Komenského v Bratislave 

 

 

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

rektor 

Univerzity Komenského v Bratislave 

                                                           
112 § 19 zákona o vysokých školách a čl. 42, 84 a 87 štatútu univerzity. 
113 Sap. Chr. čl. 7. 
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Príloha č. 1 k Štatútu RKCMBF UK 

 

Názvy súčastí fakulty 

 

Kňazské semináre: 

1. Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave 

2. Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre 

3. Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne 

 



Kristek
Obdĺžnik



Stanovisko Oddelenia legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK k návrhu Štatútu RKCMBF UK 

 

E-mail zo dňa 12. septembra 2017 

 

Vážený pán predseda AS UK, 

Vážený pán predseda Právnej komisie AS UK, 

Vážený pán tajomník AS UK, 

 

po obsahovej, právnej a legislatívno-technickej kontrole navrhovaného Štatútu RKCMBF UK nemáme 

k predloženému materiálu zásadné pripomienky. 

 

Je síce pravdou, že v preloženom návrhu sa nachádzajú drobné nedostatky, na ktoré vo svojich 

pripomienkach upozornil pán tajomník, ale vzhľadom na skutočnosť, že predkladaný materiál už bol 

schválený Kongregáciou pre katolícku výchovu v Ríme a vzhľadom na skutočnosť, že uvedené nedostatky 

sú skôr formálneho charakteru a nepovažujeme ich za závažné, prikláňame sa k schváleniu 

predloženého materiálu. 

 

S pozdravom 

 

JUDr. Michal Káčerík 

OLP RUK 


