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nosť

	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-101/20	 Dejiny	starovekej	filozofie	-	O.	Gavendová,	J.	Uram
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-101/15	-	Dejiny	starovekej
filozofie

1/Z	 		3P		 		S		 5 		P		 			

	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-105/20	 Úvod	do	filozofie	-	O.	Gavendová,	J.	Uram
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-105/15	-	Úvod	do	filozofie

1/Z	 		1P		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-106/20	 Základy	logiky	-	O.	Gavendová,	J.	Uram,	G.	Fronc
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-106/15	-	Základy	logiky

1/Z	 		3P		 		S		 5 			 			

	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-107/20	 Filozofia	náboženstva	-	O.	Gavendová,	J.	Uram
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-107/15	-	Filozofia	náboženstva

1/Z	 		2P		 		S		 3 		P		 			

	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-014/20	 Všeobecný	úvod	do	Svätého	písma	-	M.	Sova,	B.	Štrba
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-014/15	-	Všeobecný	úvod	do
Svätého	písma	alebo	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-014/19	-	Všeobecný	úvod	do	Svätého
písma

1/Z	 		2P		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.Mo.BA/K-KT61-045/20	 Spirituálna	teológia	(1)	-	M.	Vivoda,	A.	Knorr,	Ľ.	Grega
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Mo.BA/K-KT61-045/15	-	Spirituálna	teológia	(1)

1/Z	 		2P		 		H		 2 		P		 			

	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-049/20	 Latinský	jazyk	(1)	-	R.	Horka
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-049/15	-	Latinský	jazyk	(1)	alebo
RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-049/19	-	Latinský	jazyk	(1)

1/Z	 		2C		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.Li.BA/K-KT61-061/20	 Liturgický	spev	(1)	-	R.	Podpera,	A.	Ďatelinka
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Li.BA/K-KT61-061/15	-	Liturgický	spev	(1)

1/Z	 		1P		 		H		 1 			 			

	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-102/20	 Dejiny	stredovekej	filozofie	-	O.	Gavendová,	J.	Uram
			Prerekvizity:	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-101/20	-	Dejiny	starovekej	filozofie
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-102/15	-	Dejiny	stredovekej
filozofie

1/L	 		3P		 		S		 5 		P		 			

	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-108/20	 Metafyzika	-	O.	Gavendová,	J.	Vittek,	J.	Uram
			Prerekvizity:	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-101/20	-	Dejiny	starovekej	filozofie
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-108/15	-	Metafyzika

1/L	 		3P		 		S		 5 		P		 			

	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-109/20	 Filozofia	prírody	-	O.	Gavendová,	J.	Uram,	G.	Fronc
			Prerekvizity:	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-101/20	-	Dejiny	starovekej	filozofie
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-109/15	-	Filozofia	prírody

1/L	 		2P		 		S		 3 			 			

	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-033/20	 Biblická	archeológia	-	J.	Jančovič,	P.	Farkaš
			Prerekvizity:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-014/20	-	Všeobecný	úvod	do	Svätého	písma
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-033/15	-	Biblická	archeológia
alebo	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-033/19	-	Biblická	archeológia

1/L	 		2P		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.Mo.BA/K-KT61-046/20	 Spirituálna	teológia	(2)	-	A.	Knorr,	Ľ.	Grega
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Mo.BA/K-KT61-046/15	-	Spirituálna	teológia	(2)

1/L	 		2P		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-050/20	 Latinský	jazyk	(2)	-	R.	Horka
			Prerekvizity:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-049/20	-	Latinský	jazyk	(1)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-050/15	-	Latinský	jazyk	(2)	alebo
RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-050/19	-	Latinský	jazyk	(2)

1/L	 		2C		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-055/20	 Hebrejský	jazyk	(1)	-	M.	Sova,	M.	Hosťovecký,	J.	Šoška
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-055/15	-	Hebrejský	jazyk	(1)
alebo	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-055/19	-	Hebrejský	jazyk	(1)

1/L	 		2C		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.Li.BA/K-KT61-062/20	 Liturgický	spev	(2)	-	R.	Podpera,	A.	Ďatelinka
			Prerekvizity:	RKCMBF.Li.BA/K-KT61-061/20	-	Liturgický	spev	(1)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Li.BA/K-KT61-062/15	-	Liturgický	spev	(2)

1/L	 		1P		 		H		 1 			 			

	RKCMBF.KaP.BA/K-KT61-063/20	 Metodológia	vedeckej	práce	-	T.	Reimer,	M.	Kosturková
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT61-063/15	-	Metodológia	vedeckej
práce

1/L	 		1P		 		H		 1 			 			

	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-103/20	 Dejiny	novovekej	filozofie	-	O.	Gavendová,	J.	Uram,	G.	Fronc
			Prerekvizity:	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-102/20	-	Dejiny	stredovekej	filozofie
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-103/15	-	Dejiny	novovekej
filozofie

2/Z	 		3P		 		S		 5 			 			

	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-008/20	 Filozofia	poznania	-	J.	Vittek,	J.	Uram,	G.	Fronc
			Prerekvizity:	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-106/20	-	Základy	logiky
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-008/15	-	Filozofia	poznania

2/Z	 		3P		 		S		 4 			 			

	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-110/20	 Filozofická	antropológia	-	O.	Gavendová,	J.	Uram
			Prerekvizity:	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-008/20	-	Filozofia	poznania	a
RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-102/20	-	Dejiny	stredovekej	filozofie
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-110/15	-	Filozofická	antropológia

2/Z	 		3P		 		S		 5 		P		 			

	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-016/20	 Starý	zákon	(1)	-	Pentateuch	-	J.	Jančovič,	B.	Štrba
			Prerekvizity:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-014/20	-	Všeobecný	úvod	do	Svätého	písma
a	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-033/20	-	Biblická	archeológia
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-016/15	-	Starý	zákon	(1)	-
Pentateuch	alebo	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-016/19	-	Starý	zákon	(1)	-	Pentateuch

2/Z	 		3P		 		S		 4 		P		 			

	RKCMBF.Li.BA/K-KT61-116/20	 Liturgika	(1)	-	R.	Horka,	V.	Kiš,	A.	Ďatelinka
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Li.BA/K-KT61-116/15	-	Liturgika	(1)	alebo
RKCMBF.Li.BA/K-KT61-116/16	-	Liturgika	(1)

2/Z	 		2P		 		S		 2 		P		 			

	RKCMBF.KaP.BA/K-KT61-098/20	 Všeobecná	a	vývinová	psychológia	-	T.	Reimer,	E.	Fulková,
M.	Kosturková
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT61-098/15	-	Všeobecná	a
vývinová	psychológia

2/Z	 		2P		 		S		 3 		P		 			

	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-113/20	 2/Z	 		3P		 		H		 3 		P		 			



Cirkevné	dejiny	-	starovek	a	raný	stredovek	-	V.	Judák,	J.	Haľko
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-113/15	-	Cirkevné	dejiny	-
starovek	a	raný	stredovek	alebo	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-113/19	-	Cirkevné	dejiny	-
starovek	a	raný	stredovek

	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-051/20	 Latinský	jazyk	(3)	-	R.	Horka
			Prerekvizity:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-050/20	-	Latinský	jazyk	(2)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-051/15	-	Latinský	jazyk	(3)	alebo
RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-051/19	-	Latinský	jazyk	(3)

2/Z	 		2C		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-104/20	 Filozofia	19.	a	20.	storočia	-	O.	Gavendová,	G.	Fronc
			Prerekvizity:	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-103/20	-	Dejiny	novovekej	filozofie
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-104/15	-	Filozofia	19.	a	20.
storočia

2/L	 		3P		 		S		 5 		P		 			

	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-111/20	 Filozofická	teológia	-	O.	Gavendová,	G.	Fronc
			Prerekvizity:	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-108/20	-	Metafyzika
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-111/15	-	Filozofická	teológia

2/L	 		2P		 		S		 3 			 			

	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-112/20	 Filozofická	etika	-	O.	Gavendová,	J.	Uram
			Prerekvizity:	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-110/20	-	Filozofická	antropológia
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-112/15	-	Filozofická	etika

2/L	 		3P		 		S		 5 		P		 			

	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-099/20	 Politická	filozofia	-	O.	Gavendová,	J.	Uram,	G.	Fronc
			Prerekvizity:	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-101/20	-	Dejiny	starovekej	filozofie
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-099/15	-	Politická	filozofia

2/L	 		2P		 		H		 3 			 			

	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-017/20	 Starý	zákon	(2)	-	historické	knihy	-	J.	Jančovič,	B.	Štrba,	M.	Sova,
J.	Šoška
			Prerekvizity:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-014/20	-	Všeobecný	úvod	do	Svätého	písma
a	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-016/20	-	Starý	zákon	(1)	-	Pentateuch
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-017/15	-	Starý	zákon	(2)	-
historické	knihy	alebo	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-017/19	-	Starý	zákon	(2)	-	historické
knihy

2/L	 		3P		 		S		 4 		P		 			

	RKCMBF.KaP.BA/K-KT61-119/20	 Všeobecná	pedagogika	a	teória	výchovy	-	T.	Reimer,	E.	Fulková,
M.	Kosturková
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT61-119/15	-	Všeobecná
pedagogika	a	teória	výchovy

2/L	 		2P		 		S		 3 		P		 			

	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-029/20	 Cirkevné	dejiny	-	vrcholný	a	neskorý	stredovek	-	V.	Judák,	J.	Haľko
			Prerekvizity:	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-113/20	-	Cirkevné	dejiny	-	starovek	a	raný
stredovek
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-029/15	-	Cirkevné	dejiny	-
vrcholný	a	neskorý	stredovek	alebo	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-029/19	-	Cirkevné	dejiny
-	vrcholný	a	neskorý	stredovek

2/L	 		3P		 		H		 3 		P		 			

	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-052/20	 Latinský	jazyk	(4)	-	R.	Horka
			Prerekvizity:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-051/20	-	Latinský	jazyk	(3)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-052/15	-	Latinský	jazyk	(4)	alebo
RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-052/19	-	Latinský	jazyk	(4)

2/L	 		2C		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-018/20	 Starý	zákon	(3)	-	proroci	a	apokalyptická	literatúra	-	B.	Štrba,	M.	Sova
			Prerekvizity:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-014/20	-	Všeobecný	úvod	do	Svätého	písma
a	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-017/20	-	Starý	zákon	(2)	-	historické	knihy
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-018/15	-	Starý	zákon	(3)	-	proroci
a	apokalyptická	literatúra	alebo	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-018/19	-	Starý	zákon	(3)	-
proroci	a	apokalyptická	literatúra

3/Z	 		3P		 		S		 4 		P		 			

	RKCMBF.Do.BA/K-KT61-121/20	 Fundamentálna	teológia	(1)	-	A.	Ziolkovský,	P.	Linet
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Do.BA/K-KT61-121/15	-	Fundamentálna
teológia	(1)	alebo	RKCMBF.Do.BA/K-KT61-121/19	-	Fundamentálna	teológia	(1)

3/Z	 		4P		 		H		 4 			 			

	RKCMBF.Li.BA/K-KT61-117/20	 Liturgika	(2)	-	V.	Kiš,	A.	Ďatelinka
			Prerekvizity:	RKCMBF.Li.BA/K-KT61-116/20	-	Liturgika	(1)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Li.BA/K-KT61-117/15	-	Liturgika	(2)

3/Z	 		2P		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.KaP.BA/K-KT61-120/20	 Všeobecná	didaktika	-	T.	Reimer,	E.	Fulková,	M.	Kosturková
			Prerekvizity:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT61-119/20	-	Všeobecná	pedagogika	a	teória
výchovy
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT61-120/15	-	Všeobecná	didaktika
alebo	RKCMBF.KaP.BA/K-KT61-120/19	-	Všeobecná	didaktika

3/Z	 		2P		 		S		 3 		P		 			

	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-114/20	 Cirkevné	dejiny	-	novovek	-	E.	Hrabovec
			Prerekvizity:	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-029/20	-	Cirkevné	dejiny	-	vrcholný	a
neskorý	stredovek
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-114/15	-	Cirkevné	dejiny	-
novovek	alebo	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-114/16	-	Cirkevné	dejiny	-	novovek	alebo
RKCMBF.CD.BA/K-KT61-114/19	-	Cirkevné	dejiny	-	novovek

3/Z	 		3P		 		S		 3 		P		 			

	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-034/20	 Kresťanská	archeológia	-	P.	Slepčan,	J.	Šoška
			Prerekvizity:	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-113/20	-	Cirkevné	dejiny	-	starovek	a	raný
stredovek
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-034/15	-	Kresťanská
archeológia	alebo	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-034/19	-	Kresťanská	archeológia

3/Z	 		2P		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-035/20	 Patrológia	(1)	-	P.	Slepčan,	M.	Cíbik
			Prerekvizity:	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-113/20	-	Cirkevné	dejiny	-	starovek	a	raný
stredovek	a	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-057/20	-	Základy	biblickej	gréčtiny	(1)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-035/15	-	Patrológia	(1)	alebo
RKCMBF.CD.BA/K-KT61-035/19	-	Patrológia	(1)

3/Z	 		2P		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-053/20	 Latinský	jazyk	(5)	-	R.	Horka
			Prerekvizity:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-052/20	-	Latinský	jazyk	(4)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-053/15	-	Latinský	jazyk	(5)	alebo
RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-053/19	-	Latinský	jazyk	(5)

3/Z	 		2C		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-057/20	 Základy	biblickej	gréčtiny	(1)	-	P.	Farkaš,	M.	Sova
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-057/15	-	Základy	biblickej
gréčtiny	(1)	alebo	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-057/19	-	Základy	biblickej	gréčtiny	(1)

3/Z	 		2C		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.Do.BA/K-KT61-064/20	 Ekumenizmus	-	J.	Krupa,	A.	Adam
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Do.BA/K-KT61-064/15	-	Ekumenizmus	alebo
RKCMBF.Do.BA/K-KT61-064/19	-	Ekumenizmus

3/Z	 		1P		 		H		 1 			 			

	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-019/20	 Starý	zákon	(4)	-	múdroslovné	spisy	a	žalmy	-	J.	Jančovič,	J.	Šoška
			Prerekvizity:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-014/20	-	Všeobecný	úvod	do	Svätého	písma
a	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-017/20	-	Starý	zákon	(2)	-	historické	knihy
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-019/15	-	Starý	zákon	(4)	-
múdroslovné	spisy	a	žalmy	alebo	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-019/19	-	Starý	zákon	(4)	-
múdroslovné	spisy	a	žalmy

3/L	 		3P		 		S		 4 		P		 			

	RKCMBF.Do.BA/K-KT61-122/20	 Fundamentálna	teológia	(2)	-	A.	Ziolkovský,	P.	Linet
			Prerekvizity:	RKCMBF.Do.BA/K-KT61-121/20	-	Fundamentálna	teológia	(1)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Do.BA/K-KT61-122/15	-	Fundamentálna
teológia	(2)	alebo	RKCMBF.Do.BA/K-KT61-122/19	-	Fundamentálna	teológia	(2)

3/L	 		4P		 		S		 4 			 			

	RKCMBF.Li.BA/K-KT61-118/20	 Liturgika	(3)	-	V.	Kiš,	Š.	Fábry
			Prerekvizity:	RKCMBF.Li.BA/K-KT61-117/20	-	Liturgika	(2)

3/L	 		2P		 		H		 2 			 			



			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Li.BA/K-KT61-118/15	-	Liturgika	(3)
	RKCMBF.KaP.BA/K-KT61-100/20	 Pedagogika	dospelých	-	E.	Fulková,	M.	Kosturková

			Prerekvizity:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT61-119/20	-	Všeobecná	pedagogika	a	teória
výchovy
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT61-100/15	-	Pedagogika
dospelých

3/L	 		2P		 		H		 3 			 			

	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-032/20	 Cirkevné	dejiny	-	20.	storočie	-	E.	Hrabovec
			Prerekvizity:	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-114/20	-	Cirkevné	dejiny	-	novovek
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-032/15	-	Cirkevné	dejiny	-	20.
storočie	alebo	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-032/19	-	Cirkevné	dejiny	-	20.	storočie

3/L	 		3P		 		S		 3 		P		 			

	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-036/20	 Patrológia	(2)	-	P.	Slepčan,	M.	Cíbik
			Prerekvizity:	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-113/20	-	Cirkevné	dejiny	-	starovek	a	raný
stredovek	a	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-057/20	-	Základy	biblickej	gréčtiny	(1)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-036/00	-	Patrológia	(2)	alebo
RKCMBF.CD.BA/K-KT61-036/19	-	Patrológia	(2)

3/L	 		2P		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-115/20	 Sakrálne	umenie	-	A.	Botek,	Š.	Fábry
			Prerekvizity:	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-114/20	-	Cirkevné	dejiny	-	novovek
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-115/15	-	Sakrálne	umenie
alebo	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-115/19	-	Sakrálne	umenie

3/L	 		2P		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-054/20	 Latinský	jazyk	(6)	-	R.	Horka
			Prerekvizity:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-053/20	-	Latinský	jazyk	(5)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-054/15	-	Latinský	jazyk	(6)	alebo
RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-054/19	-	Latinský	jazyk	(6)

3/L	 		2C		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-058/20	 Základy	biblickej	gréčtiny	(2)	-	P.	Farkaš,	M.	Sova
			Prerekvizity:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-057/20	-	Základy	biblickej	gréčtiny	(1)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-058/15	-	Základy	biblickej
gréčtiny	(2)	alebo	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-058/19	-	Základy	biblickej	gréčtiny	(2)

3/L	 		2C		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.Pa.BA/K-KT61-065/20	 Misiológia	-	J.	Krupa,	S.	Trnka
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Pa.BA/K-KT61-065/15	-	Misiológia

3/L	 		1P		 		H		 1 			 			

Blok	-	KT62	-	povinné	predmety	II.	etapa min.	110	kreditov

Skratka	predmetu Názov	predmetu	-	Vyučujúci
			Prerekvizity,	Maximálny	počet	zapísaných	študentov

Odporúčaný
roč./sem.

Rozsah
a	forma

Spôsob
ukončenia Kredity Profilovýpredmet

Aktuál-
nosť

	RKCMBF.Bi.BA/K-KT62-001/20	 Nový	zákon	(1)	-	Synoptické	evanjeliá	a	Skutky	apoštolov	-
J.	Jančovič,	B.	Štrba
			Prerekvizity:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-014/20	-	Všeobecný	úvod	do	Svätého	písma
a	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-019/20	-	Starý	zákon	(4)	-	múdroslovné	spisy	a	žalmy
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT62-001/15	-	Nový	zákon	(1)	-
Synoptické	evanjeliá	a	Skutky	apoštolov	alebo	RKCMBF.Bi.BA/K-KT62-001/19	-	Nový
zákon	(1)	-	Synoptické	evanjeliá	a	Skutky	apoštolov

4/Z	 		3P		 		S		 4 		P		 			

	RKCMBF.Do.BA/K-KT62-006/20	 Dogmatická	teológia	-	úvod,	o	Bohu	jedinom	a	trojosobnom	-
J.	Krupa,	J.	Haľko,	A.	Adam,	P.	Zahatlan
			Prerekvizity:	RKCMBF.Do.BA/K-KT61-121/20	-	Fundamentálna	teológia	(1)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Do.BA/K-KT62-006/15	-	Dogmatická	teológia	-
úvod,	o	Bohu	jedinom	a	trojosobnom	alebo	RKCMBF.Do.BA/K-KT62-006/19	-
Dogmatická	teológia	-	úvod,	o	Bohu	jedinom	a	trojosobnom

4/Z	 		3P		 		S		 4 		P		 			

	RKCMBF.Mo.BA/K-KT62-012/20	 Všeobecná	morálna	teológia	(1)	-	M.	Vivoda,	J.	Viglaš
			Prerekvizity:	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-112/20	-	Filozofická	etika
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Mo.BA/K-KT62-012/15	-	Všeobecná	morálna
teológia	(1)

4/Z	 		3P		 		S		 4 		P		 			

	RKCMBF.KP.BA/K-KT62-084/20	 Kánonické	právo	(1)	-	T.	Hajdu,	M.	Rajec,	M.	Šuráb
			Prerekvizity:	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-110/20	-	Filozofická	antropológia	a
RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-108/20	-	Metafyzika
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.KP.BA/K-KT62-084/15	-	Kánonické	právo	(1)

4/Z	 		3P		 		S		 4 		P		 			

	RKCMBF.Li.BA/K-KT62-082/20	 Liturgia	sviatostí	(1)	-	V.	Kiš,	Š.	Fábry
			Prerekvizity:	RKCMBF.Li.BA/K-KT61-118/20	-	Liturgika	(3)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Li.BA/K-KT62-082/15	-	Liturgia	sviatostí	(1)

4/Z	 		2P		 		S		 2 			 			

	RKCMBF.KaP.BA/K-KT62-032/20	 Základy	katechetiky	-	T.	Reimer,	A.	Filin
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT62-032/15	-	Základy	katechetiky

4/Z	 		2P		 		S		 3 		P		 			

	RKCMBF.Pa.BA/K-KT62-036/20	 Rétorika	-	M.	Šuráb
			Prerekvizity:	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-103/20	-	Dejiny	novovekej	filozofie
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Pa.BA/K-KT62-036/15	-	Rétorika

4/Z	 		2P		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.Bi.BA/K-KT62-002/20	 Nový	zákon	(2)	-	dielo	apoštola	Jána	-	P.	Farkaš
			Prerekvizity:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-014/20	-	Všeobecný	úvod	do	Svätého	písma
a	RKCMBF.Bi.BA/K-KT62-001/20	-	Nový	zákon	(1)	-	Synoptické	evanjeliá	a	Skutky
apoštolov
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT62-002/15	-	Nový	zákon	(2)	-	dielo
apoštola	Jána	alebo	RKCMBF.Bi.BA/K-KT62-002/19	-	Nový	zákon	(2)	-	dielo	apoštola
Jána

4/L	 		3P		 		S		 4 		P		 			

	RKCMBF.Do.BA/K-KT62-007/20	 Dogmatická	teológia	-	o	Bohu	Stvoriteľovi	a	Povýšiteľovi,
pneumatológia	-	J.	Krupa,	A.	Adam,	P.	Zahatlan
			Prerekvizity:	RKCMBF.Do.BA/K-KT62-006/20	-	Dogmatická	teológia	-	úvod,	o	Bohu
jedinom	a	trojosobnom
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Do.BA/K-KT62-007/15	-	Dogmatická	teológia	-
o	Bohu	Stvoriteľovi	a	Povýšiteľovi,	pneumatológia	alebo	RKCMBF.Do.BA/K-KT62-
007/19	-	Dogmatická	teológia	-	o	Bohu	Stvoriteľovi	a	Povýšiteľovi,	pneumatológia

4/L	 		3P		 		S		 4 		P		 			

	RKCMBF.Mo.BA/K-KT62-013/20	 Všeobecná	morálna	teológia	(2)	-	M.	Vivoda,	J.	Viglaš
			Prerekvizity:	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-110/20	-	Filozofická	antropológia
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Mo.BA/K-KT62-013/15	-	Všeobecná	morálna
teológia	(2)

4/L	 		3P		 		S		 4 		P		 			

	RKCMBF.KP.BA/K-KT62-085/20	 Kánonické	právo	(2)	-	M.	Puškar,	M.	Rajec
			Prerekvizity:	RKCMBF.KP.BA/K-KT62-084/20	-	Kánonické	právo	(1)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.KP.BA/K-KT62-085/15	-	Kánonické	právo	(2)

4/L	 		3P		 		S		 4 			 			

	RKCMBF.Li.BA/K-KT62-083/20	 Liturgia	sviatostí	(2)	-	V.	Kiš,	A.	Ďatelinka
			Prerekvizity:	RKCMBF.Li.BA/K-KT62-082/20	-	Liturgia	sviatostí	(1)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Li.BA/K-KT62-083/15	-	Liturgia	sviatostí	(2)

4/L	 		2P		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.KaP.BA/K-KT62-093/20	 Teória	náboženskej	výchovy	-	T.	Reimer,	A.	Filin
			Prerekvizity:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT61-119/20	-	Všeobecná	pedagogika	a	teória
výchovy	a	RKCMBF.KaP.BA/K-KT62-032/20	-	Základy	katechetiky
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT62-093/15	-	Teória	náboženskej
výchovy

4/L	 		2K		 		H		 3 		P		 			

	RKCMBF.Pa.BA/K-KT62-087/20	 Homiletika	-	M.	Šuráb
			Prerekvizity:	RKCMBF.Pa.BA/K-KT62-036/20	-	Rétorika
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Pa.BA/K-KT62-087/15	-	Homiletika

4/L	 		2P		 		H		 2 		P		 			

	RKCMBF.Bi.BA/K-KT62-003/20	 Nový	zákon	(3)	-	apoštolské	listy	1.časť	-	P.	Farkaš,	J.	Jančovič 5/Z	 		3P		 		S		 4 		P		 			



			Prerekvizity:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-014/20	-	Všeobecný	úvod	do	Svätého	písma
a	RKCMBF.Bi.BA/K-KT62-002/20	-	Nový	zákon	(2)	-	dielo	apoštola	Jána
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT62-003/15	-	Nový	zákon	(3)	-
apoštolské	listy	1.časť	alebo	RKCMBF.Bi.BA/K-KT62-003/19	-	Nový	zákon	(3)	-
apoštolské	listy	1.časť

	RKCMBF.Do.BA/K-KT62-008/20	 Dogmatická	teológia	-	kristológia,	soteriológia	-	J.	Krupa,	A.	Adam
			Prerekvizity:	RKCMBF.Do.BA/K-KT62-006/20	-	Dogmatická	teológia	-	úvod,	o	Bohu
jedinom	a	trojosobnom
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Do.BA/K-KT62-008/15	-	Dogmatická	teológia	-
kristológia,	soteriológia	alebo	RKCMBF.Do.BA/K-KT62-008/19	-	Dogmatická	teológia	-
kristológia,	soteriológia

5/Z	 		3P		 		S		 4 		P		 			

	RKCMBF.Mo.BA/K-KT62-014/20	 Špeciálna	morálna	teológia	(1)	-	M.	Vivoda,	V.	Thurzo,	I.	Šulík
			Prerekvizity:	RKCMBF.Mo.BA/K-KT62-012/20	-	Všeobecná	morálna	teológia	(1)	a
RKCMBF.Mo.BA/K-KT62-013/20	-	Všeobecná	morálna	teológia	(2)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Mo.BA/K-KT62-014/15	-	Špeciálna	morálna
teológia	(1)

5/Z	 		3P		 		S		 4 		P		 			

	RKCMBF.Mo.BA/K-KT62-091/20	 Sociálna	náuka	Cirkvi	(1)	-	M.	Vivoda,	J.	Viglaš
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Mo.BA/K-KT62-091/15	-	Sociálna	náuka	Cirkvi
(1)

5/Z	 		2P		 		S		 2 			 			

	RKCMBF.KP.BA/K-KT62-086/20	 Kánonické	právo	(3)	-	M.	Puškar,	M.	Rajec
			Prerekvizity:	RKCMBF.KP.BA/K-KT62-084/20	-	Kánonické	právo	(1)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.KP.BA/K-KT62-086/15	-	Kánonické	právo	(3)

5/Z	 		3P		 		S		 4 			 			

	RKCMBF.Pa.BA/K-KT62-088/20	 Pastorálna	teológia	-	úvod,	základná	-	M.	Šuráb
			Prerekvizity:	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-114/20	-	Cirkevné	dejiny	-	novovek	a
RKCMBF.Do.BA/K-KT61-122/20	-	Fundamentálna	teológia	(2)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Pa.BA/K-KT62-088/15	-	Pastorálna	teológia	-
úvod,	základná

5/Z	 		2P		 		S		 2 		P		 			

	RKCMBF.Pa.BA/K-KT62-040/20	 Pastorálna	medicína	-	J.	Sedláček,	M.	Vivoda
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Pa.BA/K-KT62-040/15	-	Pastorálna	medicína

5/Z	 		2P		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.Li.BA/K-KT62-044/20	 Hudobná	stránka	liturgie	(1)	-	R.	Podpera,	A.	Ďatelinka
			Prerekvizity:	RKCMBF.Li.BA/K-KT61-062/20	-	Liturgický	spev	(2)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Li.BA/K-KT62-044/15	-	Hudobná	stránka	liturgie
(1)

5/Z	 		1K		 		H		 1 			 			

	RKCMBF.KP.BA/K-KT62-094/20	 Kancelaristika	-	J.	Adamus,	M.	Rajec,	T.	Hajdu
			Prerekvizity:	RKCMBF.KP.BA/K-KT62-084/20	-	Kánonické	právo	(1)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.KP.BA/K-KT62-094/15	-	Kancelaristika

5/Z	 		2P		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.Bi.BA/K-KT62-004/20	 Nový	zákon	(4)	-	apoštolské	listy	2.časť	-	P.	Farkaš,	J.	Jančovič
			Prerekvizity:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-014/20	-	Všeobecný	úvod	do	Svätého	písma
a	RKCMBF.Bi.BA/K-KT62-003/20	-	Nový	zákon	(3)	-	apoštolské	listy	1.časť
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT62-004/15	-	Nový	zákon	(4)	-
apoštolské	listy	2.časť	alebo	RKCMBF.Bi.BA/K-KT62-004/19	-	Nový	zákon	(4)	-
apoštolské	listy	2.časť

5/L	 		3P		 		S		 4 		P		 			

	RKCMBF.Do.BA/K-KT62-009/20	 Dogmatická	teológia	-	ekleziológia,	graciológia	-	A.	Adam,	J.	Haľko
			Prerekvizity:	RKCMBF.Do.BA/K-KT62-006/20	-	Dogmatická	teológia	-	úvod,	o	Bohu
jedinom	a	trojosobnom
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Do.BA/K-KT62-009/15	-	Dogmatická	teológia	-
ekleziológia,	graciológia	alebo	RKCMBF.Do.BA/K-KT62-009/19	-	Dogmatická	teológia
-	ekleziológia,	graciológia

5/L	 		4P		 		S		 4 		P		 			

	RKCMBF.Mo.BA/K-KT62-015/20	 Špeciálna	morálna	teológia	(2)	-	M.	Vivoda,	V.	Thurzo,	I.	Šulík
			Prerekvizity:	RKCMBF.Mo.BA/K-KT62-012/20	-	Všeobecná	morálna	teológia	(1)	a
RKCMBF.Mo.BA/K-KT62-013/20	-	Všeobecná	morálna	teológia	(2)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Mo.BA/K-KT62-015/15	-	Špeciálna	morálna
teológia	(2)

5/L	 		3P		 		S		 4 		P		 			

	RKCMBF.Mo.BA/K-KT62-092/20	 Sociálna	náuka	Cirkvi	(2)	-	M.	Vivoda,	J.	Viglaš
			Prerekvizity:	RKCMBF.Mo.BA/K-KT62-091/20	-	Sociálna	náuka	Cirkvi	(1)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Mo.BA/K-KT62-092/15	-	Sociálna	náuka	Cirkvi
(2)

5/L	 		2P		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.KP.BA/K-KT62-022/20	 Kánonické	právo	(4)	-	T.	Hajdu,	M.	Rajec
			Prerekvizity:	RKCMBF.KP.BA/K-KT62-084/20	-	Kánonické	právo	(1)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.KP.BA/K-KT62-022/15	-	Kánonické	právo	(4)

5/L	 		3P		 		H		 4 			 			

	RKCMBF.Pa.BA/K-KT62-089/20	 Pastorálna	teológia	-	sviatostná	-	M.	Šuráb,	D.	Ižold
			Prerekvizity:	RKCMBF.Pa.BA/K-KT62-088/20	-	Pastorálna	teológia	-	úvod,
základná
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Pa.BA/K-KT62-089/15	-	Pastorálna	teológia	-
sviatostná

5/L	 		3P		 		S		 3 		P		 			

	RKCMBF.Pa.BA/K-KT62-041/20	 Pastorálna	psychológia	-	P.	Dobríková,	J.	Sedláček
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Pa.BA/K-KT62-041/15	-	Pastorálna	psychológia

5/L	 		2P		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.Li.BA/K-KT62-045/20	 Hudobná	stránka	liturgie	(2)	-	R.	Podpera,	A.	Ďatelinka
			Prerekvizity:	RKCMBF.Li.BA/K-KT62-044/20	-	Hudobná	stránka	liturgie	(1)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Li.BA/K-KT62-045/15	-	Hudobná	stránka	liturgie
(2)

5/L	 		1S		 		H		 1 			 			

	RKCMBF.Do.BA/K-KT62-010/20	 Dogmatická	teológia	-	sakramentológia	-	J.	Krupa,	Ľ.	Hlad
			Prerekvizity:	RKCMBF.Do.BA/K-KT62-006/20	-	Dogmatická	teológia	-	úvod,	o	Bohu
jedinom	a	trojosobnom
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Do.BA/K-KT62-010/15	-	Dogmatická	teológia	-
sakramentológia	alebo	RKCMBF.Do.BA/K-KT62-010/19	-	Dogmatická	teológia	-
sakramentológia

6/Z	 		4P		 		S		 4 		P		 			

	RKCMBF.Mo.BA/K-KT62-016/20	 Špeciálna	morálna	teológia	(3)	-	M.	Vivoda,	V.	Thurzo,	I.	Šulík
			Prerekvizity:	RKCMBF.Mo.BA/K-KT62-012/20	-	Všeobecná	morálna	teológia	(1)	a
RKCMBF.Mo.BA/K-KT62-013/20	-	Všeobecná	morálna	teológia	(2)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Mo.BA/K-KT62-016/15	-	Špeciálna	morálna
teológia	(3)

6/Z	 		3P		 		S		 4 		P		 			

	RKCMBF.Pa.BA/K-KT62-090/20	 Pastorálna	teológia	-	špeciálna,	teológia	laikátu	-	M.	Šuráb,	D.	Ižold
			Prerekvizity:	RKCMBF.Pa.BA/K-KT62-088/20	-	Pastorálna	teológia	-	úvod,
základná
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Pa.BA/K-KT62-090/15	-	Pastorálna	teológia	-
špeciálna,	teológia	laikátu

6/Z	 		3P		 		S		 3 			 			

	RKCMBF.Do.BA/K-KT62-011/20	 Dogmatická	teológia	-	mariológia,	eschatológia	-	J.	Krupa,	Ľ.	Hlad
			Prerekvizity:	RKCMBF.Do.BA/K-KT62-006/20	-	Dogmatická	teológia	-	úvod,	o	Bohu
jedinom	a	trojosobnom
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Do.BA/K-KT62-011/15	-	Dogmatická	teológia	-
mariológia,	eschatológia	alebo	RKCMBF.Do.BA/K-KT62-011/19	-	Dogmatická	teológia
-	mariológia,	eschatológia

6/L	 		4P		 		S		 4 		P		 			

	

Povinne	voliteľné	predmety



Blok	-	KT61	-	cudzí	jazyk min.	4	kredity

Skratka	predmetu Názov	predmetu	-	Vyučujúci
			Prerekvizity,	Maximálny	počet	zapísaných	študentov

Odporúčaný
roč./sem.

Rozsah
a	forma

Spôsob
ukončenia Kredity Profilovýpredmet

Aktuál-
nosť

	RKCMBF.KaP.BA/K-KT61-088/20	 Anglický	jazyk	(5)	-	R.	Farská,	J.	Chrtianska
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT61-088/15	-	Anglický	jazyk	(5)

3/Z	 		2C		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.KaP.BA/K-KT61-090/20	 Nemecký	jazyk	(5)	-	J.	Chrtianska
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT61-090/15	-	Nemecký	jazyk	(5)

3/Z	 		2C		 		H		 2 			 		+		

	RKCMBF.KaP.BA/K-KT61-092/20	 Taliansky	jazyk	(5)	-	R.	Farská,	J.	Chrtianska
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT61-092/15	-	Taliansky	jazyk	(5)

3/Z	 		2C		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.KaP.BA/K-KT61-089/20	 Anglický	jazyk	(6)	-	R.	Farská,	J.	Chrtianska
			Prerekvizity:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT61-088/20	-	Anglický	jazyk	(5)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT61-089/15	-	Anglický	jazyk	(6)

3/L	 		2C		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.KaP.BA/K-KT61-091/20	 Nemecký	jazyk	(6)	-	J.	Chrtianska
			Prerekvizity:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT61-090/20	-	Nemecký	jazyk	(5)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT61-091/15	-	Nemecký	jazyk	(6)

3/L	 		2C		 		H		 2 			 		+		

	RKCMBF.KaP.BA/K-KT61-093/20	 Taliansky	jazyk	(6)	-	R.	Farská,	J.	Chrtianska
			Prerekvizity:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT61-092/20	-	Taliansky	jazyk	(5)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT61-093/15	-	Taliansky	jazyk	(6)

3/L	 		2C		 		H		 2 			 			

Blok	-	KT6	-	seminár	z	filozofie min.	2	kredity

Skratka	predmetu Názov	predmetu	-	Vyučujúci
			Prerekvizity,	Maximálny	počet	zapísaných	študentov

Odporúčaný
roč./sem.

Rozsah
a	forma

Spôsob
ukončenia Kredity Profilovýpredmet

Aktuál-
nosť

	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-123/20	 Seminár	z	filozofie	(1)	-	G.	Fronc
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-123/15	-	Seminár	z	filozofie	(1)

1/Z	 		2S		 		H		 2 			 		+		

	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-140/20	 Lektúra	filozofický	textov	(1)	-	J.	Vittek
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-140/15	-	Lektúra	filozofický	textov
(1)

1/Z	 		2K		 		H		 2 			 		+		

	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-124/20	 Seminár	z	filozofie	(2)	-	O.	Gavendová,	G.	Fronc
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-124/15	-	Seminár	z	filozofie	(2)

1/L	 		2S		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-141/20	 Lektúra	filozofický	textov	(2)	-	J.	Vittek
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-141/15	-	Lektúra	filozofický	textov
(2)

1/L	 		2K		 		H		 2 			 		+		

	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-125/20	 Seminár	z	filozofie	(3)	-	O.	Gavendová
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-125/15	-	Seminár	z	filozofie	(3)

2/Z	 		2S		 		H		 2 			 		+		

	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-126/20	 Seminár	z	filozofie	(4)	-	O.	Gavendová
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Fi.BA/K-KT61-126/15	-	Seminár	z	filozofie	(4)

2/L	 		2S		 		H		 2 			 			

Blok	-	KT6	-	seminár	z	cirkevných	dejín min.	2	kredity

Skratka	predmetu Názov	predmetu	-	Vyučujúci
			Prerekvizity,	Maximálny	počet	zapísaných	študentov

Odporúčaný
roč./sem.

Rozsah
a	forma

Spôsob
ukončenia Kredity Profilovýpredmet

Aktuál-
nosť

	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-127/20	 Seminár	z	cirkevných	dejín	(1)	-	J.	Haľko,	V.	Judák
			Prerekvizity:	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-113/20	-	Cirkevné	dejiny	-	starovek	a	raný
stredovek
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-127/15	-	Seminár	z	cirkevných
dejín	(1)	alebo	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-127/19	-	Seminár	z	cirkevných	dejín	(1)

2/Z	 		2S		 		H		 2 			 		+		

	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-128/20	 Seminár	z	cirkevných	dejín	(2)	-	J.	Haľko,	V.	Judák
			Prerekvizity:	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-029/20	-	Cirkevné	dejiny	-	vrcholný	a	neskorý
stredovek
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-128/15	-	Seminár	z	cirkevných
dejín	(2)	alebo	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-128/19	-	Seminár	z	cirkevných	dejín	(2)

2/L	 		2S		 		H		 2 			 		+		

	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-129/20	 Seminár	z	cirkevných	dejín	(3)	-	E.	Hrabovec
			Prerekvizity:	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-114/20	-	Cirkevné	dejiny	-	novovek
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-129/15	-	Seminár	z	cirkevných
dejín	(3)	alebo	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-129/19	-	Seminár	z	cirkevných	dejín	(3)

3/Z	 		2S		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-130/20	 Seminár	z	cirkevných	dejín	(4)	-	E.	Hrabovec
			Prerekvizity:	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-032/20	-	Cirkevné	dejiny	-	20.	storočie
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-130/15	-	Seminár	z	cirkevných
dejín	(4)	alebo	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-130/19	-	Seminár	z	cirkevných	dejín	(4)

3/L	 		2S		 		H		 2 			 		+		

Blok	-	KT6	-	seminár	z	biblických	vied min.	2	kredity

Skratka	predmetu Názov	predmetu	-	Vyučujúci
			Prerekvizity,	Maximálny	počet	zapísaných	študentov

Odporúčaný
roč./sem.

Rozsah
a	forma

Spôsob
ukončenia Kredity Profilovýpredmet

Aktuál-
nosť

	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-131/20	 Seminár	zo	Starého	zákona	(1)	-	J.	Jančovič,	B.	Štrba
			Prerekvizity:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-014/20	-	Všeobecný	úvod	do	Svätého	písma
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-131/15	-	Seminár	zo	Starého
zákona	(1)	alebo	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-131/19	-	Seminár	zo	Starého	zákona	(1)

2,	3/Z	 		2S		 		H		 2 			 		+		

	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-132/20	 Seminár	zo	Starého	zákona	(2)	-	J.	Jančovič,	B.	Štrba
			Prerekvizity:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-014/20	-	Všeobecný	úvod	do	Svätého	písma
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-132/15	-	Seminár	zo	Starého
zákona	(2)	alebo	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-132/19	-	Seminár	zo	Starého	zákona	(2)

2,	3/L	 		2S		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.Bi.BA/K-KT62-095/20	 Seminár	z	Nového	zákona	(1)	-	P.	Farkaš
			Prerekvizity:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-014/20	-	Všeobecný	úvod	do	Svätého	písma
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT62-095/15	-	Seminár	z	Nového	zákona
(1)	alebo	RKCMBF.Bi.BA/K-KT62-095/19	-	Seminár	z	Nového	zákona	(1)

4,	5/Z	 		2S		 		H		 2 			 		+		

	RKCMBF.Bi.BA/K-KT62-096/20	 Seminár	z	Nového	zákona	(2)	-	P.	Farkaš
			Prerekvizity:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT62-001/20	-	Nový	zákon	(1)	-	Synoptické	evanjeliá
a	Skutky	apoštolov
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT62-096/15	-	Seminár	z	Nového	zákona
(2)	alebo	RKCMBF.Bi.BA/K-KT62-096/19	-	Seminár	z	Nového	zákona	(2)

4,	5/L	 		2S		 		H		 2 			 			

Blok	-	KT6	-	seminár	z	pedagogických	vied min.	2	kredity

Skratka	predmetu Názov	predmetu	-	Vyučujúci
			Prerekvizity,	Maximálny	počet	zapísaných	študentov

Odporúčaný
roč./sem.

Rozsah
a	forma

Spôsob
ukončenia Kredity Profilovýpredmet

Aktuál-
nosť

	RKCMBF.KaP.BA/K-KT61-133/20	 Seminár	z	pedagogiky	(1)	-	E.	Fulková,	M.	Kosturková,	A.	Filin
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT61-133/15	-	Seminár	z
pedagogiky	(1)

2,	3/Z	 		2S		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.KaP.BA/K-KT61-134/20	 Seminár	z	pedagogiky	(2)	-	E.	Fulková,	M.	Kosturková
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT61-134/15	-	Seminár	z
pedagogiky	(2)

2,	3/L	 		2S		 		H		 2 			 		+		



	RKCMBF.KaP.BA/K-KT62-097/20	 Seminár	z	katechetiky	-	T.	Reimer,	A.	Filin
			Prerekvizity:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT61-063/20	-	Metodológia	vedeckej	práce
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT62-097/15	-	Seminár	z
katechetiky

4/Z	 		2S		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.KaP.BA/K-KT62-098/20	 Seminár	z	teórie	náboženskej	výchovy	-	T.	Reimer,	A.	Filin
			Prerekvizity:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT61-063/20	-	Metodológia	vedeckej	práce
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT62-098/15	-	Seminár	z	teórie
náboženskej	výchovy

4/L	 		2S		 		H		 2 			 		+		

Blok	-	KT6	-	seminár	z	pastorálnej	liturgiky min.	2	kredity

Skratka	predmetu Názov	predmetu	-	Vyučujúci
			Prerekvizity,	Maximálny	počet	zapísaných	študentov

Odporúčaný
roč./sem.

Rozsah
a	forma

Spôsob
ukončenia Kredity Profilovýpredmet

Aktuál-
nosť

	RKCMBF.Li.BA/K-KT62-079/20	 Seminár	z	pastorálnej	liturgiky	(1)	-	P.	Pajerský,	A.	Ďatelinka
			Prerekvizity:	RKCMBF.Li.BA/K-KT62-083/20	-	Liturgia	sviatostí	(2)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Li.BA/K-KT62-079/15	-	Seminár	z	pastorálnej
liturgiky	(1)

5/Z	 		1S		 		H		 1 			 			

	RKCMBF.Li.BA/K-KT62-080/20	 Seminár	z	pastorálnej	liturgiky	(2)	-	P.	Pajerský,	A.	Ďatelinka
			Prerekvizity:	RKCMBF.Li.BA/K-KT62-083/20	-	Liturgia	sviatostí	(2)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Li.BA/K-KT62-080/15	-	Seminár	z	pastorálnej
liturgiky	(2)

5/L	 		1S		 		H		 1 			 			

	RKCMBF.Li.BA/K-KT62-042/20	 Seminár	z	pastorálnej	liturgiky	(3)	-	P.	Mikula,	A.	Ďatelinka
			Prerekvizity:	RKCMBF.Li.BA/K-KT62-083/20	-	Liturgia	sviatostí	(2)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Li.BA/K-KT62-042/15	-	Seminár	z	pastorálnej
liturgiky	(3)

6/Z	 		1S		 		H		 1 			 			

	RKCMBF.Li.BA/K-KT62-043/20	 Seminár	z	pastorálnej	liturgiky	(4)	-	P.	Mikula,	A.	Ďatelinka
			Prerekvizity:	RKCMBF.Li.BA/K-KT62-083/20	-	Liturgia	sviatostí	(2)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Li.BA/K-KT62-043/15	-	Seminár	z	pastorálnej
liturgiky	(4)

6/L	 		1S		 		H		 1 			 			

Blok	-	KT6	-	seminár	z	dogmatiky min.	2	kredity

Skratka	predmetu Názov	predmetu	-	Vyučujúci
			Prerekvizity,	Maximálny	počet	zapísaných	študentov

Odporúčaný
roč./sem.

Rozsah
a	forma

Spôsob
ukončenia Kredity Profilovýpredmet

Aktuál-
nosť

	RKCMBF.Do.BA/K-KT61-137/20	 Seminár	z	Fundamentálnej	teológie	(1)	-	A.	Ziolkovský,	P.	Linet
			Prerekvizity:	RKCMBF.Do.BA/K-KT61-121/20	-	Fundamentálna	teológia	(1)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Do.BA/K-KT61-137/15	-	Seminár	z
Fundamentálnej	teológie	(1)	alebo	RKCMBF.Do.BA/K-KT61-137/19	-	Seminár	z
Fundamentálnej	teológie	(1)

3/Z	 		2S		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.Do.BA/K-KT61-138/20	 Seminár	z	Fundamentálnej	teológie	(2)	-	A.	Ziolkovský,	P.	Linet
			Prerekvizity:	RKCMBF.Do.BA/K-KT61-122/20	-	Fundamentálna	teológia	(2)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Do.BA/K-KT61-138/15	-	Seminár	z
Fundamentálnej	teológie	(2)	alebo	RKCMBF.Do.BA/K-KT61-138/19	-	Seminár	z
Fundamentálnej	teológie	(2)

3/L	 		2S		 		H		 2 			 		+		

	RKCMBF.Do.BA/K-KT62-099/20	 Seminár	z	dogmatickej	teológie	(1)	-	J.	Krupa,	P.	Zahatlan
			Prerekvizity:	RKCMBF.Do.BA/K-KT62-006/20	-	Dogmatická	teológia	-	úvod,	o	Bohu
jedinom	a	trojosobnom
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Do.BA/K-KT62-099/15	-	Seminár	z	dogmatickej
teológie	(1)	alebo	RKCMBF.Do.BA/K-KT62-099/19	-	Seminár	z	dogmatickej	teológie	(1)

4,	5/Z	 		2S		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.Do.BA/K-KT62-100/20	 Seminár	z	dogmatickej	teológie	(2)	-	P.	Zahatlan
			Prerekvizity:	RKCMBF.Do.BA/K-KT62-007/20	-	Dogmatická	teológia	-	o	Bohu
Stvoriteľovi	a	Povýšiteľovi,	pneumatológia
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Do.BA/K-KT62-100/15	-	Seminár	z	dogmatickej
teológie	(2)	alebo	RKCMBF.Do.BA/K-KT62-100/19	-	Seminár	z	dogmatickej	teológie	(2)

4,	5/L	 		2S		 		H		 2 			 		+		

Blok	-	KT6	-	ostatné	povinne	voliteľné	predmety min.	10	kreditov

Skratka	predmetu Názov	predmetu	-	Vyučujúci
			Prerekvizity,	Maximálny	počet	zapísaných	študentov

Odporúčaný
roč./sem.

Rozsah
a	forma

Spôsob
ukončenia Kredity Profilovýpredmet

Aktuál-
nosť

	RKCMBF.Li.BA/K-KT61-135/20	 Seminár	z	liturgiky	(1)	-	A.	Ďatelinka
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Li.BA/K-KT61-135/15	-	Seminár	z	liturgiky	(1)

2,	3,	4/Z	 		2S		 		H		 2 			 		+		

	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-096/20	 Seminár	z	latinčiny	(1)	-	R.	Horka
			Prerekvizity:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-052/20	-	Latinský	jazyk	(4)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-096/15	-	Seminár	z	latinčiny	(1)

3/Z	 		2S		 		H		 2 			 		+		

	RKCMBF.Li.BA/K-KT61-136/20	 Seminár	z	liturgiky	(2)	-	V.	Kiš,	A.	Ďatelinka
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Li.BA/K-KT61-136/15	-	Seminár	z	liturgiky	(2)

2,	3,	4/L	 		2S		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-097/20	 Seminár	z	latinčiny	(2)	-	R.	Horka
			Prerekvizity:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-052/20	-	Latinský	jazyk	(4)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-097/15	-	Seminár	z	latinčiny	(2)

3/L	 		2S		 		H		 2 			 		+		

	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-139/20	 Seminár	zo	sakrálneho	umenia	-	A.	Botek,	A.	Ďatelinka
			Prerekvizity:	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-115/20	-	Sakrálne	umenie
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-139/15	-	Seminár	zo	sakrálneho
umenia	alebo	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-139/19	-	Seminár	zo	sakrálneho	umenia

3/L	 		2S		 		H		 2 			 		+		

	RKCMBF.KP.BA/K-KT62-101/20	 Seminár	z	kánonického	práva	(1)	-	M.	Rajec
			Prerekvizity:	RKCMBF.KP.BA/K-KT62-084/20	-	Kánonické	právo	(1)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.KP.BA/K-KT62-101/15	-	Seminár	z	kánonického
práva	(1)

4,	5/Z	 		2S		 		H		 2 			 		+		

	RKCMBF.Bi.BA/K-KT62-072/20	 Seminár	z	biblickej	gréčtiny	(1)	-	P.	Farkaš,	M.	Sova
			Prerekvizity:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-057/20	-	Základy	biblickej	gréčtiny	(1)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT62-072/15	-	Seminár	z	biblickej
gréčtiny	(1)

4/Z	 		2S		 		H		 2 			 		+		

	RKCMBF.Li.BA/K-KT62-108/20	 Seminár	liturgický	priestor	(1)	-	RKCMBF.Li.BA
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Li.BA/K-KT62-108/15	-	Seminár	liturgický
priestor	(1)

4/Z	 		2S		 		H		 2 			 		+		

	RKCMBF.KP.BA/K-KT62-102/20	 Seminár	z	kánonického	práva	(2)	-	M.	Puškar,	M.	Rajec
			Prerekvizity:	RKCMBF.KP.BA/K-KT62-084/20	-	Kánonické	právo	(1)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.KP.BA/K-KT62-102/15	-	Seminár	z	kánonického
práva	(2)

4,	5/L	 		1S		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.Bi.BA/K-KT62-073/20	 Seminár	z	biblickej	gréčtiny	(2)	-	P.	Farkaš,	M.	Sova
			Prerekvizity:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-058/20	-	Základy	biblickej	gréčtiny	(2)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT62-073/15	-	Seminár	z	biblickej
gréčtiny	(2)

4/L	 		2S		 		H		 2 			 		+		

	RKCMBF.Li.BA/K-KT62-109/20	 Seminár	liturgický	priestor	(2)	-	A.	Botek,	Š.	Fábry
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Li.BA/K-KT62-109/15	-	Seminár	liturgický
priestor	(2)

4/L	 		2S		 		H		 2 			 		+		

	RKCMBF.Mo.BA/K-KT62-105/20	 Seminár	z	morálnej	teológie	(1)	-	M.	Vivoda,	T.	Pavlík 4/L	 		2S		 		H		 2 			 			



			Prerekvizity:	RKCMBF.Mo.BA/K-KT62-012/20	-	Všeobecná	morálna	teológia	(1)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Mo.BA/K-KT62-105/15	-	Seminár	z	morálnej
teológie	(1)

	RKCMBF.Mo.BA/K-KT62-106/20	 Seminár	z	morálnej	teológie	(2)	-	M.	Vivoda,	J.	Viglaš
			Prerekvizity:	RKCMBF.Mo.BA/K-KT62-013/20	-	Všeobecná	morálna	teológia	(2)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Mo.BA/K-KT62-106/15	-	Seminár	z	morálnej
teológie	(2)

5/Z	 		2S		 		H		 2 			 		+		

	RKCMBF.Pa.BA/K-KT62-081/20	 Sociológia	-	J.	Viglaš
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Pa.BA/K-KT62-081/15	-	Sociológia

5/Z	 		2P		 		H		 2 			 		+		

	RKCMBF.Pa.BA/K-KT62-110/20	 Technika	verbálneho	a	neverbálneho	prejavu	-	RKCMBF.Pa.BA
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Pa.BA/K-KT62-110/18	-	Technika	verbálneho	a
neverbálneho	prejavu

5/Z	 		2K		 		H		 2 			 		+		

	RKCMBF.Pa.BA/K-KT62-107/20	 Praktické	cvičenia	z	homiletiky	-	M.	Šuráb
			Prerekvizity:	RKCMBF.Pa.BA/K-KT62-036/20	-	Rétorika	a	RKCMBF.Pa.BA/K-KT62-
087/20	-	Homiletika
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Pa.BA/K-KT62-107/15	-	Praktické	cvičenia	z
homiletiky	alebo	RKCMBF.Pa.BA/K-KT62-107/17	-	Praktické	cvičenia	z	homiletiky
alebo	RKCMBF.Pa.BA/K-KT62-107/19	-	Praktické	cvičenia	z	homiletiky

5/L	 		2C		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.Bi.BA/K-KT62-103/20	 Vybrané	biblické	texty	-	J.	Jančovič,	B.	Štrba
			Prerekvizity:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-014/20	-	Všeobecný	úvod	do	Svätého	písma	a
RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-019/20	-	Starý	zákon	(4)	-	múdroslovné	spisy	a	žalmy	a
RKCMBF.Bi.BA/K-KT62-004/20	-	Nový	zákon	(4)	-	apoštolské	listy	2.časť
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT62-103/15	-	Vybrané	biblické	texty
alebo	RKCMBF.Bi.BA/K-KT62-103/19	-	Vybrané	biblické	texty

6/Z	 		2P		 		S		 2 			 			

	RKCMBF.Li.BA/K-KT62-104/20	 Pastorálna	liturgika	-	V.	Kiš,	A.	Ďatelinka
			Prerekvizity:	RKCMBF.Li.BA/K-KT62-083/20	-	Liturgia	sviatostí	(2)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Li.BA/K-KT62-104/15	-	Pastorálna	liturgika

6/Z	 		2P		 		S		 2 			 			

	RKCMBF.Mo.BA/K-KT62-017/20	 Aplikovaná	morálna	teológia	-	V.	Thurzo,	I.	Šulík
			Prerekvizity:	RKCMBF.Mo.BA/K-KT62-014/20	-	Špeciálna	morálna	teológia	(1)	a
RKCMBF.Mo.BA/K-KT62-015/20	-	Špeciálna	morálna	teológia	(2)	a
RKCMBF.Mo.BA/K-KT62-016/20	-	Špeciálna	morálna	teológia	(3)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Mo.BA/K-KT62-017/15	-	Aplikovaná	morálna
teológia

6/L	 		2K		 		H		 2 			 			

Blok	-	KT62	-	prax min.	10	kreditov

Skratka	predmetu Názov	predmetu	-	Vyučujúci
			Prerekvizity,	Maximálny	počet	zapísaných	študentov

Odporúčaný
roč./sem.

Rozsah
a	forma

Spôsob
ukončenia Kredity Profilovýpredmet

Aktuál-
nosť

	RKCMBF.KaP.BA/K-KT62-071/20	 Katecheticko-pedagogická	prax	-	T.	Reimer,	A.	Filin
			Prerekvizity:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT62-093/20	-	Teória	náboženskej	výchovy	a
RKCMBF.KaP.BA/K-KT62-032/20	-	Základy	katechetiky	a	RKCMBF.KaP.BA/K-KT62-
078/20	-	Didaktika	náboženskej	výchovy
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT62-071/15	-	Katecheticko-
pedagogická	prax

5/L	 		4X		 		H		 4 			 			

	RKCMBF.Pa.BA/K-KT62-069/20	 Pastoračná	prax	(1)	-	M.	Dragúň,	P.	Pajerský
			Prerekvizity:	RKCMBF.Pa.BA/K-KT62-088/20	-	Pastorálna	teológia	-	úvod,
základná	a	RKCMBF.Pa.BA/K-KT62-089/20	-	Pastorálna	teológia	-	sviatostná
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Pa.BA/K-KT62-069/15	-	Pastoračná	prax	(1)

6/Z	 		4X		 		H		 3 			 			

	RKCMBF.Pa.BA/K-KT62-070/20	 Pastoračná	prax	(2)	-	M.	Dragúň,	P.	Pajerský
			Prerekvizity:	RKCMBF.Pa.BA/K-KT62-090/20	-	Pastorálna	teológia	-	špeciálna,
teológia	laikátu
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Pa.BA/K-KT62-070/15	-	Pastoračná	prax	(2)

6/L	 		4X		 		H		 3 			 			

Blok	-	KT62	-	diplomový	seminár min.	3	kredity

Skratka	predmetu Názov	predmetu	-	Vyučujúci
			Prerekvizity,	Maximálny	počet	zapísaných	študentov

Odporúčaný
roč./sem.

Rozsah
a	forma

Spôsob
ukončenia Kredity Profilovýpredmet

Aktuál-
nosť

	RKCMBF/K-KT62-075/15	 Diplomový	seminár	(1)	-	E.	Hrabovec,	V.	Judák,	J.	Krupa,	A.	Adam,	E.	Fulková,
J.	Jančovič,	T.	Reimer,	M.	Vivoda,	M.	Sova,	A.	Knorr,	Ľ.	Hlad,	J.	Sedláček,	B.	Štrba,
J.	Viglaš,	M.	Rajec,	I.	Šulík,	P.	Zahatlan,	P.	Farkaš,	P.	Linet,	J.	Šoška,	M.	Šuráb,
J.	Otruba,	A.	Ďatelinka,	R.	Horka,	A.	Botek,	M.	Puškar,	V.	Thurzo,	M.	Dragúň

5/L	 		1S		 		H		 1 			 			

	RKCMBF/K-KT62-076/15	 Diplomový	seminár	(2)	-	E.	Hrabovec,	V.	Judák,	J.	Krupa,	A.	Adam,	E.	Fulková,
J.	Jančovič,	T.	Reimer,	M.	Vivoda,	J.	Sedláček,	Ľ.	Hlad,	B.	Štrba,	J.	Viglaš,	M.	Rajec,
I.	Šulík,	P.	Zahatlan,	P.	Farkaš,	P.	Linet,	J.	Šoška,	M.	Šuráb,	J.	Otruba,	A.	Ďatelinka,
A.	Botek,	R.	Horka,	M.	Puškar,	A.	Knorr,	V.	Thurzo,	M.	Dragúň
			Prerekvizity:	RKCMBF/K-KT62-075/15	-	Diplomový	seminár	(1)

6/Z	 		1S		 		H		 1 			 			

	RKCMBF/K-KT62-077/15	 Diplomový	seminár	(3)	-	E.	Hrabovec,	V.	Judák,	J.	Krupa,	A.	Adam,	E.	Fulková,
J.	Jančovič,	T.	Reimer,	M.	Vivoda,	J.	Sedláček,	Ľ.	Hlad,	B.	Štrba,	J.	Viglaš,	M.	Rajec,
I.	Šulík,	P.	Zahatlan,	P.	Farkaš,	P.	Linet,	J.	Šoška,	M.	Šuráb,	J.	Otruba,	A.	Ďatelinka,
A.	Botek,	R.	Horka,	A.	Knorr,	M.	Puškar,	V.	Thurzo,	M.	Dragúň
			Prerekvizity:	RKCMBF/K-KT62-076/15	-	Diplomový	seminár	(2)

6/L	 		1S		 		H		 1 			 			

	

Výberové	predmety

Blok	-	KT61	-	výberové	predmety	I.	etapa min.	12	kreditov

Skratka	predmetu Názov	predmetu	-	Vyučujúci
			Prerekvizity,	Maximálny	počet	zapísaných	študentov

Odporúčaný
roč./sem.

Rozsah
a	forma

Spôsob
ukončenia Kredity Profilovýpredmet

Aktuál-
nosť

	RKCMBF.Do.BA/K-KT6v-011/20	 Dokumenty	II.	vatikánskeho	koncilu	-	A.	Adam,	P.	Mikula
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Do.BA/K-KT6v-011/15	-	Dokumenty	II.
vatikánskeho	koncilu	alebo	RKCMBF.Do.BA/K-KT6v-011/19	-	Dokumenty	II.
vatikánskeho	koncilu

1/Z	 		1P		 		H		 1 			 			

	RKCMBF.KaP.BA/K-KT6v-013/20	 Anglický	jazyk	(1)	-	R.	Farská,	J.	Chrtianska
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT6v-013/15	-	Anglický	jazyk	(1)

1/Z	 		2C		 		H		 2 			 		+		

	RKCMBF.KaP.BA/K-KT6v-017/20	 Nemecký	jazyk	(1)	-	J.	Chrtianska
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT6v-017/15	-	Nemecký	jazyk	(1)

1/Z	 		2C		 		H		 2 			 		+		

	RKCMBF.KaP.BA/K-KT6v-021/20	 Taliansky	jazyk	(1)	-	R.	Farská,	J.	Chrtianska
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT6v-021/15	-	Taliansky	jazyk	(1)

1/Z	 		2C		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.Bi.BA/K-KT6v-029/20	 Latinčina	-	cvičenia	(1)	-	R.	Horka
			Prerekvizity:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-049/20	-	Latinský	jazyk	(1)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT6v-029/15	-	Latinčina	-	cvičenia	(1)
alebo	RKCMBF.Bi.BA/K-KT6v-029/19	-	Latinčina	-	cvičenia	(1)

1/Z	 		1C		 		H		 1 			 			



	RKCMBF.Do.BA/K-KT6v-012/20	 Katechizmus	Katolíckej	cirkvi	-	A.	Adam,	P.	Mikula
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Do.BA/K-KT6v-012/15	-	Katechizmus	Katolíckej
cirkvi	alebo	RKCMBF.Do.BA/K-KT6v-012/19	-	Katechizmus	Katolíckej	cirkvi

1/L	 		1P		 		H		 1 			 			

	RKCMBF.KaP.BA/K-KT6v-014/20	 Anglický	jazyk	(2)	-	R.	Farská,	J.	Chrtianska
			Prerekvizity:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT6v-013/20	-	Anglický	jazyk	(1)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT6v-014/15	-	Anglický	jazyk	(2)

1/L	 		2C		 		H		 2 			 		+		

	RKCMBF.KaP.BA/K-KT6v-018/20	 Nemecký	jazyk	(2)	-	J.	Chrtianska
			Prerekvizity:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT6v-017/20	-	Nemecký	jazyk	(1)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT6v-018/15	-	Nemecký	jazyk	(2)

1/L	 		2C		 		H		 2 			 		+		

	RKCMBF.KaP.BA/K-KT6v-022/20	 Taliansky	jazyk	(2)	-	R.	Farská,	J.	Chrtianska
			Prerekvizity:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT6v-021/20	-	Taliansky	jazyk	(1)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT6v-022/15	-	Taliansky	jazyk	(2)

1/L	 		2C		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.Bi.BA/K-KT6v-030/20	 Latinčina	-	cvičenia	(2)	-	R.	Horka
			Prerekvizity:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-050/20	-	Latinský	jazyk	(2)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT6v-030/15	-	Latinčina	-	cvičenia	(2)
alebo	RKCMBF.Bi.BA/K-KT6v-030/19	-	Latinčina	-	cvičenia	(2)

1/L	 		1C		 		H		 1 			 			

	RKCMBF.Mo.BA/K-KT61-047/20	 Spirituálna	teológia	(3)	-	A.	Knorr,	S.	Trnka
			Prerekvizity:	RKCMBF.Mo.BA/K-KT61-046/20	-	Spirituálna	teológia	(2)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Mo.BA/K-KT61-047/15	-	Spirituálna	teológia	(3)

2/Z	 		2K		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.KaP.BA/K-KT6v-015/20	 Anglický	jazyk	(3)	-	R.	Farská,	J.	Chrtianska
			Prerekvizity:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT6v-014/20	-	Anglický	jazyk	(2)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT6v-015/15	-	Anglický	jazyk	(3)

2/Z	 		2C		 		H		 2 			 		+		

	RKCMBF.KaP.BA/K-KT6v-019/20	 Nemecký	jazyk	(3)	-	J.	Chrtianska
			Prerekvizity:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT6v-018/20	-	Nemecký	jazyk	(2)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT6v-019/15	-	Nemecký	jazyk	(3)

2/Z	 		2C		 		H		 2 			 		+		

	RKCMBF.KaP.BA/K-KT6v-023/20	 Taliansky	jazyk	(3)	-	R.	Farská,	J.	Chrtianska
			Prerekvizity:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT6v-022/20	-	Taliansky	jazyk	(2)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT6v-023/15	-	Taliansky	jazyk	(3)

2/Z	 		2C		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.Bi.BA/K-KT6v-071/20	 Hebrejský	jazyk	(2)	-	M.	Sova,	B.	Štrba
			Prerekvizity:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT61-055/20	-	Hebrejský	jazyk	(1)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT6v-071/15	-	Hebrejský	jazyk	(2)
alebo	RKCMBF.Bi.BA/K-KT6v-071/19	-	Hebrejský	jazyk	(2)

2/Z	 		2C		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.CD.BA/K-KT6v-035/20	 Dejiny	biskupstva	(1)	-	V.	Judák,	G.	Brendza
			Prerekvizity:	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-113/20	-	Cirkevné	dejiny	-	starovek	a	raný
stredovek
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.CD.BA/K-KT6v-035/15	-	Dejiny	biskupstva	(1)

2/Z	 		1S		 		H		 1 			 		+		

	RKCMBF.Li.BA/K-KT6v-037/20	 Liturgický	spev	(3)	-	R.	Podpera,	A.	Ďatelinka
			Prerekvizity:	RKCMBF.Li.BA/K-KT61-062/20	-	Liturgický	spev	(2)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Li.BA/K-KT6v-037/15	-	Liturgický	spev	(3)

2/Z	 		1C		 		H		 1 			 		+		

	RKCMBF.Li.BA/K-KT6v-074/20	 Cvičenia	z	liturgického	spevu	(1)	-	R.	Podpera,	A.	Ďatelinka
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Li.BA/K-KT6v-074/15	-	Cvičenia	z	liturgického
spevu	(1)

2/Z	 		1C		 		H		 1 			 		+		

	RKCMBF.Mo.BA/K-KT61-048/20	 Spirituálna	teológia	(4)	-	A.	Knorr,	S.	Trnka
			Prerekvizity:	RKCMBF.Mo.BA/K-KT61-046/20	-	Spirituálna	teológia	(2)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Mo.BA/K-KT61-048/15	-	Spirituálna	teológia	(4)

2/L	 		2K		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.KaP.BA/K-KT6v-016/20	 Anglický	jazyk	(4)	-	R.	Farská,	J.	Chrtianska
			Prerekvizity:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT6v-015/20	-	Anglický	jazyk	(3)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT6v-016/15	-	Anglický	jazyk	(4)

2/L	 		2C		 		H		 2 			 		+		

	RKCMBF.KaP.BA/K-KT6v-020/20	 Nemecký	jazyk	(4)	-	J.	Chrtianska
			Prerekvizity:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT6v-019/20	-	Nemecký	jazyk	(3)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT6v-020/15	-	Nemecký	jazyk	(4)

2/L	 		2C		 		H		 2 			 		+		

	RKCMBF.KaP.BA/K-KT6v-024/20	 Taliansky	jazyk	(4)	-	R.	Farská,	J.	Chrtianska
			Prerekvizity:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT6v-023/20	-	Taliansky	jazyk	(3)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT6v-024/15	-	Taliansky	jazyk	(4)

2/L	 		2C		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.KaP.BA/K-KT6v-093/20	 Pedagogická	psychológia	-	E.	Fulková,	M.	Kosturková
			Prerekvizity:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT61-098/20	-	Všeobecná	a	vývinová
psychológia
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT6v-093/15	-	Pedagogická
psychológia

2/L	 		2P		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.CD.BA/K-KT6v-036/20	 Dejiny	biskupstva	(2)	-	V.	Judák,	G.	Brendza
			Prerekvizity:	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-029/20	-	Cirkevné	dejiny	-	vrcholný	a
neskorý	stredovek
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.CD.BA/K-KT6v-036/15	-	Dejiny	biskupstva	(2)

2/L	 		1S		 		H		 1 			 		+		

	RKCMBF.Li.BA/K-KT6v-038/20	 Liturgický	spev	(4)	-	R.	Podpera,	A.	Ďatelinka
			Prerekvizity:	RKCMBF.Li.BA/K-KT61-062/20	-	Liturgický	spev	(2)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Li.BA/K-KT6v-038/15	-	Liturgický	spev	(4)

2/L	 		1C		 		H		 1 			 		+		

	RKCMBF.Li.BA/K-KT6v-075/20	 Cvičenia	z	liturgického	spevu	(2)	-	R.	Podpera,	A.	Ďatelinka
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Li.BA/K-KT6v-075/15	-	Cvičenia	z	liturgického
spevu	(2)

2/L	 		1C		 		H		 1 			 			

	RKCMBF.Mo.BA/K-KT6v-041/20	 Spirituálna	teológia	(5)	-	A.	Knorr,	Ľ.	Grega
			Prerekvizity:	RKCMBF.Mo.BA/K-KT61-046/20	-	Spirituálna	teológia	(2)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Mo.BA/K-KT6v-041/15	-	Spirituálna	teológia	(5)

3/Z	 		1S		 		H		 1 			 			

	RKCMBF.Li.BA/K-KT6v-039/20	 Liturgický	spev	(5)	-	A.	Ďatelinka
			Prerekvizity:	RKCMBF.Li.BA/K-KT61-062/20	-	Liturgický	spev	(2)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Li.BA/K-KT6v-039/15	-	Liturgický	spev	(5)

3/Z	 		1C		 		H		 1 			 		+		

	RKCMBF.Mo.BA/K-KT6v-042/20	 Spirituálna	teológia	(6)	-	A.	Knorr,	Ľ.	Grega
			Prerekvizity:	RKCMBF.Mo.BA/K-KT61-046/20	-	Spirituálna	teológia	(2)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Mo.BA/K-KT6v-042/15	-	Spirituálna	teológia	(6)

3/L	 		1S		 		H		 1 			 			

	RKCMBF.KaP.BA/K-KT6v-094/20	 Špeciálna	pedagogika	-	RKCMBF.KaP.BA
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT6v-094/15	-	Špeciálna	pedagogika

3/L	 		2P		 		S		 2 			 		+		

	RKCMBF.Bi.BA/K-KT6v-099/20	 Patristická	exegéza	-	R.	Horka
			Prerekvizity:	RKCMBF.CD.BA/K-KT61-036/20	-	Patrológia	(2)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Bi.BA/K-KT6v-099/16	-	Patristická	exegéza
alebo	RKCMBF.Bi.BA/K-KT6v-099/19	-	Patristická	exegéza

3,	4,	5,	6/L	 		1S		 		H		 1 			 			

	RKCMBF.Li.BA/K-KT6v-040/20	 Liturgický	spev	(6)	-	A.	Ďatelinka
			Prerekvizity:	RKCMBF.Li.BA/K-KT61-062/20	-	Liturgický	spev	(2)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Li.BA/K-KT6v-040/15	-	Liturgický	spev	(6)

3/L	 		1C		 		H		 1 			 		+		

Blok	-	KT62	-	výberové	predmety	II.	etapa

Skratka	predmetu Názov	predmetu	-	Vyučujúci
			Prerekvizity,	Maximálny	počet	zapísaných	študentov

Odporúčaný
roč./sem.

Rozsah
a	forma

Spôsob
ukončenia Kredity Profilovýpredmet

Aktuál-
nosť

	RKCMBF.Mo.BA/K-KT6v-047/20	 Spirituálna	teológia	(7)	-	J.	Otruba,	Ľ.	Grega
			Prerekvizity:	RKCMBF.Mo.BA/K-KT61-046/20	-	Spirituálna	teológia	(2)

4/Z	 		1K		 		H		 1 			 			



			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Mo.BA/K-KT6v-047/15	-	Spirituálna	teológia	(7)
	RKCMBF.Li.BA/K-KT6v-063/20	 Liturgický	spev	(7)	-	A.	Ďatelinka

			Prerekvizity:	RKCMBF.Li.BA/K-KT61-062/20	-	Liturgický	spev	(2)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Li.BA/K-KT6v-063/15	-	Liturgický	spev	(7)

4/Z	 		1C		 		H		 1 			 		+		

	RKCMBF.Li.BA/K-KT6v-076/20	 Gregoriánsky	chorál	(1)	-	R.	Podpera,	A.	Ďatelinka
			Prerekvizity:	RKCMBF.Li.BA/K-KT61-062/20	-	Liturgický	spev	(2)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Li.BA/K-KT6v-076/15	-	Gregoriánsky	chorál	(1)

4/Z	 		2K		 		H		 1 			 		+		

	RKCMBF.Pa.BA/K-KT6v-086/20	 Pastorácia	manželstva	a	rodiny	(1)	-	M.	Šuráb,	V.	Thurzo
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Pa.BA/K-KT6v-086/15	-	Pastorácia	manželstva
a	rodiny	(1)

4/Z	 		1P		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.Mo.BA/K-KT6v-048/20	 Spirituálna	teológia	(8)	-	J.	Otruba,	Ľ.	Grega
			Prerekvizity:	RKCMBF.Mo.BA/K-KT61-046/20	-	Spirituálna	teológia	(2)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Mo.BA/K-KT6v-048/15	-	Spirituálna	teológia	(8)

4/L	 		1S		 		H		 1 			 			

	RKCMBF.KaP.BA/K-KT62-078/20	 Didaktika	náboženskej	výchovy	-	T.	Reimer,	M.	Kosturková
			Prerekvizity:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT61-120/20	-	Všeobecná	didaktika
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.KaP.BA/K-KT62-078/15	-	Didaktika
náboženskej	výchovy

4/L	 		2P		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.Li.BA/K-KT6v-064/20	 Liturgický	spev	(8)	-	A.	Ďatelinka
			Prerekvizity:	RKCMBF.Li.BA/K-KT61-062/20	-	Liturgický	spev	(2)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Li.BA/K-KT6v-064/15	-	Liturgický	spev	(8)

4/L	 		1C		 		H		 1 			 		+		

	RKCMBF.Li.BA/K-KT6v-077/20	 Gregoriánsky	chorál	(2)	-	R.	Podpera,	A.	Ďatelinka
			Prerekvizity:	RKCMBF.Li.BA/K-KT61-062/20	-	Liturgický	spev	(2)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Li.BA/K-KT6v-077/15	-	Gregoriánsky	chorál	(2)

4/L	 		2K		 		H		 1 			 		+		

	RKCMBF.Pa.BA/K-KT6v-087/20	 Pastorácia	manželstva	a	rodiny	(2)	-	M.	Šuráb,	V.	Thurzo
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Pa.BA/K-KT6v-087/15	-	Pastorácia	manželstva
a	rodiny	(2)

4/L	 		1P		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.Mo.BA/K-KT6v-049/20	 Spirituálna	teológia	(9)	-	J.	Otruba,	S.	Trnka
			Prerekvizity:	RKCMBF.Mo.BA/K-KT61-046/20	-	Spirituálna	teológia	(2)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Mo.BA/K-KT6v-049/15	-	Spirituálna	teológia	(9)

5/Z	 		1K		 		H		 1 			 			

	RKCMBF.Mo.BA/K-KT6v-090/20	 Duchovné	doprevádzanie	(1)	-	J.	Otruba,	S.	Trnka
			Prerekvizity:	RKCMBF.Mo.BA/K-KT61-046/20	-	Spirituálna	teológia	(2)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Mo.BA/K-KT6v-090/15	-	Duchovné
doprevádzanie	(1)

5/Z	 		1K		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.Pa.BA/K-KT6v-098/20	 Spiritualita	médií	-	M.	Gavenda
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Pa.BA/K-KT6v-098/16	-	Spiritualita	médií

4,	5,	6/Z	 		1P		 		H		 1 			 		+		

	RKCMBF.Mo.BA/K-KT6v-050/20	 Spirituálna	teológia	(10)	-	J.	Otruba,	S.	Trnka
			Prerekvizity:	RKCMBF.Mo.BA/K-KT61-046/20	-	Spirituálna	teológia	(2)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Mo.BA/K-KT6v-050/15	-	Spirituálna	teológia
(10)

5/L	 		1S		 		H		 1 			 			

	RKCMBF.Mo.BA/K-KT6v-092/20	 Duchovné	doprevádzanie	(2)	-	J.	Otruba,	S.	Trnka
			Prerekvizity:	RKCMBF.Mo.BA/K-KT61-046/20	-	Spirituálna	teológia	(2)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Mo.BA/K-KT6v-092/14	-	Duchovné
doprevádzanie	(2)	alebo	RKCMBF.Mo.BA/K-KT6v-092/15	-	Duchovné	doprevádzanie
(2)

5/L	 		1K		 		H		 2 			 			

	RKCMBF.Mo.BA/K-KT6v-051/20	 Spiritualita	pastoračného	kňaza	(1)	-	J.	Otruba,	S.	Trnka
			Prerekvizity:	RKCMBF.Mo.BA/K-KT61-046/20	-	Spirituálna	teológia	(2)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Mo.BA/K-KT6v-051/15	-	Spiritualita
pastoračného	kňaza	(1)

6/Z	 		1S		 		H		 1 			 			

	RKCMBF.Pa.BA/K-KT6v-070/20	 Masmediálna	komunikácia	-	RKCMBF.Pa.BA
			Prerekvizity:	RKCMBF.Pa.BA/K-KT62-036/20	-	Rétorika
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Pa.BA/K-KT6v-070/15	-	Masmediálna
komunikácia

6/Z	 		1P		 		H		 2 			 		+		

	RKCMBF.Mo.BA/K-KT6v-052/20	 Spiritualita	pastoračného	kňaza	(2)	-	J.	Otruba,	S.	Trnka
			Prerekvizity:	RKCMBF.Mo.BA/K-KT61-046/20	-	Spirituálna	teológia	(2)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF.Mo.BA/K-KT6v-052/15	-	Spiritualita
pastoračného	kňaza	(2)

6/L	 		1S		 		H		 1 			 			

	

Štátne	skúšky

Povinné	predmety

Blok	-	KT62	-	Štátnicové	predmety min.	36
kreditov

Skratka	predmetu Názov	predmetu Kredity Aktuál-nosť
	RKCMBF/Fi_KT6/15	 Filozofia 		SS		 6 			 			
	RKCMBF/Pe_KT/15	 Pedagogika 		SS		 6 			 			
	RKCMBF/OB_M/15	 Obhajoba	diplomovej	práce

			Prerekvizity:	RKCMBF/K-KT62-075/15	-	Diplomový	seminár	(1)	a	RKCMBF/K-KT62-076/15	-	Diplomový	seminár	(2)	a	RKCMBF/K-
KT62-077/15	-	Diplomový	seminár	(3)

		OB		 12 			 			

	RKCMBF/Do_KT/20	 Dogmatická	teológia
			Prerekvizity:	RKCMBF.Do.BA/K-KT62-006/20	-	Dogmatická	teológia	-	úvod,	o	Bohu	jedinom	a	trojosobnom	a	RKCMBF.Do.BA/K-
KT62-007/20	-	Dogmatická	teológia	-	o	Bohu	Stvoriteľovi	a	Povýšiteľovi,	pneumatológia	a	RKCMBF.Do.BA/K-KT62-008/20	-
Dogmatická	teológia	-	kristológia,	soteriológia	a	RKCMBF.Do.BA/K-KT62-009/20	-	Dogmatická	teológia	-	ekleziológia,	graciológia	a
RKCMBF.Do.BA/K-KT62-010/20	-	Dogmatická	teológia	-	sakramentológia	a	RKCMBF.Do.BA/K-KT62-011/20	-	Dogmatická	teológia	-
mariológia,	eschatológia
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF/Do_KT/15	-	Dogmatická	teológia

		SS		 6 			 			

	RKCMBF/Mo_KT/20	 Morálna	teológia
			Prerekvizity:	RKCMBF.Mo.BA/K-KT62-091/20	-	Sociálna	náuka	Cirkvi	(1)	a	RKCMBF.Mo.BA/K-KT62-092/20	-	Sociálna	náuka	Cirkvi
(2)	a	RKCMBF.Mo.BA/K-KT62-012/20	-	Všeobecná	morálna	teológia	(1)	a	RKCMBF.Mo.BA/K-KT62-013/20	-	Všeobecná	morálna
teológia	(2)	a	RKCMBF.Mo.BA/K-KT62-014/20	-	Špeciálna	morálna	teológia	(1)	a	RKCMBF.Mo.BA/K-KT62-015/20	-	Špeciálna
morálna	teológia	(2)	a	RKCMBF.Mo.BA/K-KT62-016/20	-	Špeciálna	morálna	teológia	(3)
			Predmet	je	náhradou	za:	RKCMBF/Mo_KT/15	-	Morálna	teológia

		SS		 6 			 			

	

Povinne	voliteľné	predmety

Blok	-	KT62	-	Štátnicové	predmety	-	pv min.	6



kreditov

Skratka	predmetu Názov	predmetu Kredity Aktuál-nosť
	RKCMBF/Bi_KT6/15	 Biblické	vedy 		SS		 6 			 			
	RKCMBF/CD_KT6/15	 Cirkevné	dejiny 		SS		 6 			 			
	RKCMBF/KP_KT6/15	 Kánonické	právo 		SS		 6 			 			
	RKCMBF/Pa_KT6/15	 Pastorálna	teológia 		SS		 6 			 			

	

Za	údajom	o	rozsahu	výučby	sa	môže	vyskytovať	nasledujúci	symbol:	d	-	dní	za	semester,	h	-	hodín	za	týždeň,	s	-	hodín	za	semester,	t	-	týždňov	za	semester
Pokiaľ	nie	je	uvedený	žiadny	z	týchto	symbolov,	predpokladá	sa	rozsah	"hodín	za	týždeň".
Forma	výučby:	C	-	cvičenie,	D	-	samostatná	práca,	E	-	exkurzia,	I	-	iná,	K	-	kurz,	L	-	laboratórne	cvičenie,	M	-	praktikum,	Su	-	sústredenie,	P	-	prednáška,	S	-	seminár,	T	-	práce	v	teréne,	X	-	prax,	Z	-
stáž

Aktuálnosť	predmetu:	!	-	v	danom	akademickom	roku	sa	predmet	nerealizuje,	+	-	predmet	sa	nerealizuje,	možno	od	nasledujúceho	akademického	roku,	-	-	predmet	sa	realizuje	poslednýkrát


