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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PROGRAMOVEJ RADY TFTU 

 

Miesto zasadnutia: online 

Termín a čas zasadnutia: 24.1. 2022, 11:00 hod 

Prítomní: všetci členovia programovej rady TFTU 

 

Predseda:  

prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th. - garant  

  

Pedagógovia príslušného študijného odboru:   

Mgr. Vlastimil Dufka SJ, SL.D - tajomník  

ThDr. Ing. Milan Urbančok SDB, PhD.  

   

Zástupcovia študentov príslušného študijného programu:   

Bc. Ján Štofka    

Bc. Ing. Lukáš Hanúsek SVD  

  

Zástupcovia zamestnávateľov:   

Mgr. Pavol Kruták SVD – provinciál verbistov 

Mgr. Vladimír Olbert (František Xaverský) OFM – provinciál františkánov 

 

PROGRAM 

 

1. Privítanie 

V úvodnej časti zasadnutia predseda programovej rady, prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th. 

privítal všetkých prítomných a poďakoval sa im za ich ochotu a za účasť. Súčasne ich 

oboznámil s programom zasadnutia a s cieľmi programovej rady.  

2. Schválenie rokovacieho poriadku Programovej rady (ďalej iba PR) 

Nasledovalo predstavenie a schválenie rokovacieho poriadku. Všetci prítomní s ním súhlasili.  

3. Diskusia o študijnom programe, návrhy a pripomienky 

Predseda PR vysvetlil štruktúru študijného programu. Priblížil rozvrhnutie jednotlivých 

predmetov a ich počet hodín na jednotlivé semestre a kreditovú záťaž. Zdôraznil, že naša 

fakulta osobitne dáva dôraz na štúdium dogmatickej, biblickej a morálnej teológie. Následne 
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boli pozvaní všetci zúčastnení, aby sa vyjadrili k bakalárskemu programu. Vlastimil Dufka 

upozornil, že chýbajú ešte niektoré informačné listy (napr. Základná teológia 1, Dogmatická 

teológia 1 atď.) alebo sa v niektorých informačných listoch nachádzajú drobné nepresnosti. 

Taktiež naznačil, že pri úprave študijného programu boli zohľadnené požiadavky jednotlivých 

pedagógov. V programe boli ponúknuté viaceré povinne voliteľné a výberové predmety.  

  Provinciál františkánov, František Xaverský Vladimír Olbert OFM, sa opýtal, či je 

v programe štúdia predmet, ktorý súvisí so spovednou praxou a kázusmi. Taktiež sa opýtal, či 

v programe je reflektovaná súčasná spoločenská situácia, rozmery sociológie, aby budúci 

absolventi neostali vo svojom uzavretom svete. K otázke sociologického pohľadu sa vyjadril 

Vlastimil Dufka a poukázal na to, že v 1. ročníku magisterského štúdia je pastorálna teológia, 

ktorá zahŕňa sociologické pohľady. K tejto problematike sa vyjadril aj študent Lukáš 

Hanúsek, ktorý zdôraznil, že na pastorálnej teológii s doc. Žuffom riešili sociologické 

záležitosti, ale viac by očakával praktické rady a postoje pastoračného kňaza a rehoľníka. Na 

otázku, ktorá sa týkala kázusov (spovednej praxe) odpovedal Milan Urbančok SDB, ktorý 

vyučuje morálnu teológiu. Vo svojom vysvetlení poukázal na súčasné postoje morálnej 

teológie a spovednej praxe, ktorá presahuje pohľady kánonického práva. V odpovedi 

spomenul aj konferenciu, ktorej cieľom bolo prehĺbenie skúsenosti v oblasti spovednej praxe. 

Cez konkrétnu štruktúru predmetu Morálna teológia 5. poukázal na jednotlivé aspekty, ktoré 

sa týkajú tejto matérie. K tejto problematike sa vyjadril aj Miloš Lichner, ktorý spomenul 

rozdielnosť škôl morálnej teológie v minulosti a v súčasnosti, z ktorých pramenia viaceré 

nedorozumenia a s ktorými bol konfrontovaný ešte ako dekan fakulty. Do rozpravy sa aktívne 

zapojil aj Pavol Kruták SVD, provinciál verbistov, a naznačil, že pastoračné otázky sa 

neustále vyvíjajú. Miloš Lichner potvrdil, že možnosti budúcej formácie z tejto oblasti 

prostredníctvom workshopov sú možné a počítame s nimi.   

 Provinciál verbistov, Pavol Kruták SVD, položil otázku, čo je obsahom pastoračnej 

praxe. Na túto otázku odpovedal Vlastimil Dufka, ktorý poukázal na rozdiel súčasného 

usporiadania predmetu pastoračná prax a na aspekty tohto predmetu v novej akreditácii.    

4. Schválenie bakalárskeho programu  

 Následne pokračovalo skontrolovanie jednotlivých semestrov bakalárskeho štúdia 

a hlasovanie o schválení programu.  

  VÝSLEDKY HLASOVANIA A SCHVÁLENIA BAKALÁRSKEHO PROGRAMU:  

- všetci súhlasili s prijatím bakalárskeho programu, nikto nebol proti programu, ani sa nikto 

nezdržal hlasovania.   

5. Kontrola magisterského študijného programu 

 Potom nasledovala kontrola magisterského študijného programu. Vlastimil Dufka 

spomenul základné zmeny programu v porovnaní z doterajším programom. Tieto zmeny sa 

týkali lepšieho usporiadania predmetov v oblasti Svätého písma a dogmatickej teológie a tiež 

doplnenia niektorých predmetov.  

 Študent Ján Štofka sa opýtal na možnosť volieb výberových predmetov. V odpovedi 

na túto otázku bolo potvrdené, že bude snaha o väčšiu variabilitu predmetov, hoci bude 

potrebné, aby aj medzi študentami prišlo k určitému konsenzu, lebo zrejme bude určený 

minimálny počet študentov pre otvorenie voliteľného predmetu. Lukáš Hanúsek sa tiež pridal 

do diskusie a potvrdil, že - hoci v študijnom programe boli uvedené viaceré výberové 
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predmety - od prvého ročníka bakalárskeho štúdia si študenti nemohli slobodne zvoliť dané 

predmety, ale že im boli jednotlivé predmety pridelené. Miloš Lichner doplnil, že úlohou 

programovej rady je reflektovanie požiadaviek aj zo strany študentov, aby sa tak periodicky 

mohla robiť náprava. 

 Ján Štofka požiadal, aby bol presnejšie stanovený rozsah písomnej práce 

v informačnom liste pri povinne voliteľnom predmete Lektúra z diel J. Ratzingera (vyučujúci: 

Gloria Braunsteiner). Ján tiež navrhol, aby sa skontrolovali požiadavky uvedené 

v jednotlivých listoch podľa semestrov, aby sa tak nekumulovali v rámci jedného semestra 

nereálne požiadavky od študentov.   

 Vedúci katedier by mali skontrolovať informačné listy svojich pedagógov 

a upovedomiť ich ohľadom uvedenia rozsahu požadovaných prác od študentov, aby nekládli 

na svojich študentov nereálne požiadavky.   

  Miloš Lichner tiež dodal, že pedagóg musí rešpektovať tie podmienky na absolvovanie 

predmetov, ktoré sú uvedené v informačných listoch. Pedagóg si nemôže meniť počas 

semestra podmienky. 

 Pavol Kruták položil otázku, či bude vyučovaná misiológia. Na otázku odpovedal 

Miloš Lichner, že ak bude dostatočný záujem zo strany študentov, predmet sa otvorí.  

 6. Schválenie magisterského programu  

  Po diskusii o jednotlivých semestroch magisterského štúdia, rada pristúpila 

k hlasovaniu a k schváleniu programu.  

 VÝSLEDKY HLASOVANIA A SCHVÁLENIA MAGISTERSKÉHO PROGRAMU:  

- všetci súhlasili s prijatím magisterského programu, nikto nebol proti programu, ani sa nikto 

nezdržal hlasovania.   

 Miloš Lichner navrhol, aby sme urobili ďalšie stretnutie okolo Veľkej noci alebo na 

konci akademického roka, aby sme tak zhodnotili, čo je potrebné lepšie nastaviť v študijnom 

programe.  

 Vlastimil Dufka vyjadril vďačnosť za to, že členmi programovej rady sú aj provinciáli, 

ktorí týmto spôsobom môžu vstupovať do procesu formácie svojich rehoľných bratov 

a študentov.  

 Predseda programovej rady Miloš Lichner, sa na záver stretnutia poďakoval všetkým 

prítomným.   

 

Bratislava, 25. 1. 2022 
 

 

 

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

Zapísal: Overil: 

Mgr. Vlastimil Dufka SJ, SL.D prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th. 

 


