
Univerzita Komenského v Bratislave, RÍMSKOKATOLÍCKA  
CYRILOMETODSKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA 
BA: RKCMBF UK, Kapitulská 26, 814 58 Bratislava 1, tel.: 02/544 30 266; 32777 105; 
sd@frcth.uniba.sk,  www.frcth.uniba.sk  

Teologické inštitúty 
N: Teologický inštitút RKCMBF UK, Samova 14, 950 50 Nitra, tel.: 037/772 1785, fax: 037/513 527 
BB: Teologický inštitút RKCMBF UK, Banská 28, 976 32 Badín, tel.: 048/4182 602, fax: 048/418 22 08 

Termín podania prihlášky: do 31. marca 2015  
Termín konania prijímacej skúšky:  16. júna 2015 

Poplatok: 45,- € 
Úhrada prevodom na účet pred zaslaním prihlášky: 7000149640/8180; variabilný symbol: 4031130, 
konštantný symbol: 1118; správa pre prijímateľa: meno a priezvisko. 

Deň otvorených dverí: 26.4.2015 

Akreditované študijné programy (9.9.2009) FŠ S T R PP Miesto 

� katolícka teológia (kandidáti kňazstva a laici*) D 1.a 2. Mgr. 6 40 BA,N,BB 
      (* v BA a BB aj laici, v N len kandidáti kňazstva) 

Informácie na internete: 

http://www.portalvs.sk/fakulta/rimskokatolicka-cyrilometodska-bohoslovecka-fakulta  
 

Podmienky prijatia 

Denné štúdium 
– mravný a bezúhonný život kresťana 
– ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou 
– znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka (angličtina, nemčina, taliančina, francúzština)  
– odporúčanie farára v mieste trvalého bydliska 
– dobrý zdravotný stav pre výkon povolania (lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti) 
– pre kandidátov kňazstva: prijatie do kňazského seminára 

Prijímacia skúška 

Prijímacia skúška na magisterské štúdium (spojený prvý a druhý stupeň) prebieha písomnou a 
ústnou formou. Písomná časť pozostáva z písomného testu a vypracovania jednej zo zadaných 
tém, podľa výberu uchádzača. V písomnom teste sa preverujú vedomosti z náboženskej 
výchovy (primerané úrovni stredoškolského vzdelania) a prehľad o súčasnom dianí v Cirkvi. 
Súčasťou prijímacej skúšky je aj ústny pohovor, kde sa hodnotí hlavne motivácia pre štúdium 
a slovný prejav. Kandidáti kňazstva absolvujú pred prijímacou skúškou na fakultu prijímací 
pohovor do kňazského seminára. 

Výsledky prijímacej skúšky budú uverejnené na internetovej stránke fakulty. 

Všeobecné údaje o prijímacom konaní 

Prihlášky na štúdium sa podávajú len na jedno pracovisko, a to na fakultu do Bratislavy 
(BA) alebo na Teologický inštitút v Nitre (N) alebo v Badíne (B). 
Príslušné pracovisko po obdržaní prihlášky pošle uchádzačovi pozvánku na prijímaciu 
skúšku. Pozvánka obsahuje aj základné informácie o prijímacej skúške a základnú študijnú 
literatúru na prípravu na písomný test. 



K prihláške (tlačivo ŠEVT-u) treba doložiť: 
rodný list, krstný list so záznamom o birmovke a sobáši, sobášny list z obecného úradu 
(u laikov), sobášny list rodičov z farského úradu (len u denných študentov pre ŠP katolícka 
teológia – kandidáti kňazstva), maturitné vysvedčenie, vysokoškolský diplom, životopis, 
lekárske svedectvo o zdravotnom stave, odporúčanie miestneho farára, doklad o úhrade 
poplatku za prijímacie pohovory, súhlas so spracovaním osobných údajov – všetky doklady sú 
originály alebo overené kópie. 

Súhlas so spracovaním osobných údajov je uvedený na stránke fakulty:  

www.frcth.uniba.sk: Štúdium/Bakalárske a magisterské štúdium/Prijímacie konanie  

Elektronické prihlasovanie uchádzačov o štúdium cez AIS2 je možné nájsť na stránke:  
http://www.frcth.uniba.sk/index.php?id=ais2 
(www.frcth.uniba.sk: Služby/Centrum IT/AIS2) 

Koordinátor pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi 
Prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD.  

Možnosti ubytovania a stravovania študentov 
Denní študenti katolíckej teológie – kandidáti kňazstva sú ubytovaní v Kňazskom seminári 
(BA: Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda; N: Kňazský seminár sv. Gorazda; BB: Kňazský 
seminár sv. Františka Xaverského). Ostatní denní študenti v Bratislave majú možnosť 
ubytovania v ubytovacom zariadení UK (VM Mlyny UK, VI Družba UK), denní študenti  
laici (len muži) v Badíne môžu bývať v Kňazskom seminári v Badíne. 
Stravovať sa je možné v kňazskom seminári alebo v ubytovacom zariadení. 

Uplatnenie absolventov 
Absolventi denného štúdia - katolícka teológia – katolícki kňazi; laici - učitelia náboženskej 
výchovy na základných a stredných školách, príprava na trvalý diakonát, pastoračné služby vo 
farnosti (kancelária, pastoračná rada a pod.). 


