
2.1 Údaje o študijnom programe 

Názov študijného programu: 

• katolícka teológia 

Študijný odbor: 

2.1.13. katolícka teológia 

Stupeň vysokoškolského štúdia: 

spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia. 

Forma štúdia 

Externá forma štúdia. 

Profil absolventa 

Študent jednoodborového štúdia je podrobne oboznamovaný s teológiou a s najnovšími 
výsledkami teologického bádania vo svete. Uplatnenie môže nájsť predovšetkým ako 
katolícky kňaz alebo diakon. 

Vzhľadom na štruktúru štúdia katolíckej teológie získa absolvent dobré znalosti 
z filozofických disciplín, ktoré sú základom pre teologické štúdiá. Študent počas štúdia 
filozofie získava schopnosť abstraktného a teoretického myslenia, ktoré mu pomáha prenikať 
do podstaty vecí. V rámci teologických disciplín nielen rozvíja túto schopnosť, ale zároveň sa 
učí aplikovať teoretické poznatky na riešenie konkrétnych praktických problémov. Absolvent 
v rámci pedagogických predmetov získava predpoklady pre katecheticko–pedagogickú prácu. 

Laici môžu nájsť uplatnenie predovšetkým ako učiteľ náboženskej výchovy a tiež ako 
pracovník v rôznych zodpovedných cirkevných službách (administratívny pracovník, 
archivár, animátor mimoškolskej záujmovej činnosti: napr. farská katechéza, biblické krúžky, 
príprava liturgie pre deti a mládež...), ako aj v iných oblastiach spoločenského života, kde je 
potrebný vysokoškolský absolvent humanitného zamerania (kultúra, umenie atď.). Svoje 
uplatnenie nachádzajú v duchovných redakciách masmédií, ako členovia cirkevných 
tribunálov (cirkevných súdov – sudcovia, notári, obhajcovia), ako členovia v rôznych 
komisiách katolíckej Cirkvi. Získava aj odbornú pedagogickú spôsobilosť podľa zákonov 
Slovenskej republiky a Kánonického práva Katolíckej cirkvi. 



Charakteristika jednotiek študijného programu 

Odporú čaný študijný plán 

Povinné predmety  

Názov predmetu 
Odporúčaný 

rok a 
semester 

Rozsah – 
hodín za 
semester 

Počet 
kreditov 

Dejiny filozofie - starovek 1Z 4 3 

Základy logiky a filozofie poznania 1Z 6 5 

Starý zákon – všeobecný úvod 1Z 7 6 

Starý zákon – historické knihy 1Z 8 6 

Fundamentálna teológia (E) - úvod 1Z 4 2 

Teológia zjavenia (E) 1Z 11 4 

Cirkevné dejiny – starovek, stredovek 1Z 10 4 

Dejiny filozofie – stredovek 1L 4 3 

Metafyzika a filozofia prírody 1L 6 5 

Starý zákon – múdroslovné knihy 1L 7 6 

Starý zákon – prorocké knihy 1L 8 6 

Základná kristológia (E) 1L 8 3 

Základná ekleziológia (E) 1L 7 3 

Cirkevné dejiny – novovek, 20. st. 1L 10 4 

Dejiny filozofie – novovek 2Z 4 3 

Filozofická teológia a antropológia 2Z 6 5 

Nový zákon (E) (1) – všeobecný úvod 2Z 6 3 

Nový zákon (E) (2) – evanjeliá 2Z 9 5 

Liturgika (1) 2Z 10 5 

Základy psychológie a pedagogiky (E) 2Z 10 4 

Sociálna náuka Cirkvi (E) (1)  2Z 5 3 

Dejiny filozofie – 19. a 20. st. 2L 4 3 

Filozofia náboženstva a filozof. etika 2L 6 5 

Nový zákon (E) (3) – Pavlova teológia 1.č. 2L 8 5 

Nový zákon (E) (4) – Pavlova teológia 2.č. 2L 7 5 

Liturgika (2) 2L 10 5 

Všeobecná pedagogika (E) 2L 10 4 

Sociálna náuka Cirkvi (E) (2)  2L 5 3 

Vybrané texty Starého zákona 3Z 10 5 

Dogmatika (E)– Úvod,O Bohu jedin. a trojosob. 3Z 10 6 

Kánonické právo (E) – úvod, 1.kn. CIC 3Z 10 5 

Didaktika a teória výchovy (E) 3Z 10 5 

Katechetika (E) (1) 3Z 10 5 

Metodológia vedeckej práce (E) 3Z 2 1 

Vybrané texty Nového zákona 3L 10 5 



Dogmatika (E)– O Bohu Stvor. a Povýš., 
Pneum. 

3L 10 6 

Kánonické právo (E) – 2. kniha CIC 3L 10 5 

Špeciálna pedagogika (E) 3L 10 5 

Katechetika (E) (2) 3L 10 5 

Dogmatika (E) – Kristológia a Soteriológia 4Z 10 6 

Všeobecná morálna teológia (E) (1) 4Z 10 5 

Kánonické právo (E) – 3.-4. kniha CIC 4Z 10 5 

Pastorálna teológia (E) (1) – úvod a základná 4Z 10 6 

Kancelaristika (E) 4Z 8 3 

Dogmatika (E) – Ekleziológia,O milosti 4L 10 6 

Všeobecná morálna teológia (E) (2) 4L 10 5 

Kánonické právo (E) – 5.-7. kniha CIC 4L 10 5 

Pastorálna teológia (E) (2) – teológia laikátu 4L 10 6 

Dogmatika (E) – Sakramentológia 5Z 10 6 

Pastorálna teológia (E) (3) – sviatostná 5Z 10 6 

Špeciálna morálna teológia (E) (1) 5Z 10 6 

Rétorika (E) (1) 5Z 10 4 

Dogmatika (E) – Mariológia, Eschatológia 5L 10 6 

Pastorálna teológia (E) (4) - špeciálna 5L 10 6 

Špeciálna morálna teológia (E) (2) 5L 10 6 

Ekumenizmus (E) 5L 5 4 

Misiológia (E) 5L 5 4 

Povinne volite ľné predmety  

Názov predmetu 
Odporúčaný 

rok a 
semester 

Rozsah – 
hodín za 
semester 

Počet 
kreditov 

Katechetická prax (E) (1) 3Z 20 2 

Katechetická prax (E) (2) 3L 20 2 

Diplomový seminár (E) (1) 4Z 3 2 

Katechetická prax (E) (3) 4Z 20 2 

Diplomový seminár (E) (2) 4L 3 2 

Katechetická prax (E) (4) 4L 20 2 

Diplomový seminár (E) (3)  5Z 3 3 

Diplomový seminár (E) (4)  5L 1 2 

Výberové predmety 

Názov predmetu 
Odporúčaný 

rok a 
semester 

Rozsah – 
hodín za 
semester 

Počet 
kreditov 

Seminár z cirkevných dejín (E) (1)  2Z 1 1 

Seminár zo Starého zákona (E) (1) 2Z 1 1 

Seminár z Nového zákona (E) (1) 2Z 1 1 



Seminár z pedagogiky (E) (1) 2Z 1 1 

Seminár z filozofie (E) (1) 2Z 1 1 

Seminár z cirkevných dejín (E) (2)  2L 1 1 

Seminár zo Starého zákona (E) (2) 2L 1 1 

Seminár z Nového zákona (E) (2) 2L 1 1 

Seminár z pedagogiky (E) (2) 2L 1 1 

Seminár z filozofie (E) (2) 2L 1 1 

Seminár z dogmatiky (E) (1) 3Z 1 1 

Seminár z kánonického práva (E) (1) 3Z 1 1 

Seminár z katechetiky (E) (1) 3Z 1 1 

Seminár z biblickej exegézy (E) (1) 3Z 1 1 

Seminár z filozofie (E) (3) 3Z 1 1 

Liturgia sviatostí (E) (1) 3Z 2 2 

Liturgický spev (E) (1) 3Z 2 1 

Seminár z dogmatiky (E) (2) 3L 1 1 

Seminár z kánonického práva (E) (2) 3L 1 1 

Seminár z katechetiky (E) (2) 3L 1 1 

Seminár z biblickej exegézy (E) (2) 3L 1 1 

Seminár z filozofie (E) (4) 3L 1 1 

Liturgia sviatostí (E) (2) 3L 2 2 

Liturgický spev (E) (2) 3L 2 1 

Liturgia Eucharistie (E) (1) 4Z 2 2 

Seminár z filozofie (E) (5) 4Z 1 1 

Liturgia Eucharistie (E) (2) 4L 2 2 

Seminár z filozofie (E) (6) 4L 1 1 

Masmediálna komunikácia (E) 5Z 3 2 

Rétorika (E) (2) 5L 5 2 

 

Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov  

Základné pravidlá a podmienky tvorby študijných plánov študenta definuje študijný 
poriadok fakulty. Pri zápise predmetov študent vychádza z odporúčaného študijného plánu a 
rešpektuje podmieňujúce predmety, odporúčané následnosti (ak sú definované) a kapacitné a 
časové obmedzenia. Pri úplnom rešpektovaní odporúčaného študijného plánu si študent zapíše 
všetky povinné predmety odporúčané pre daný rok a semester a z ponuky výberových 
predmetov (pre daný rok a semester) si vyberie niekoľko predmetov tak, aby celková 
kreditová hodnota za daný semester bola okolo 30 kreditov. Fakulta ručí za rozvrhovú 
kompatibilitu takto zostavených študijných plánov. 

Študent si musí zapísať na každý semester predmety v takej kreditovej hodnote a v takej 
skladbe (povinné, povinne voliteľné a výberové), aby v každej etape kontroly štúdia mohol 
splniť podmienky na pokračovanie v štúdiu alebo skončenie štúdia. V každom roku štúdia 
okrem posledného je povinný zapísať si predmety najmenej za 40 kreditov. Maximálna 
hodnota kreditov v jednom roku by nemala prekročiť 90. V akademickom roku, v ktorom 
študent plánuje ukončiť štúdium, si zapisuje predmety s takou dotáciou kreditov, aby ich 
získaním splnil podmienky ukončenia štúdia. 



Štandardná d ĺžka štúdia 

Štandardná dĺžka štúdia je päť rokov. 
 

Požadované schopnosti a predpoklady uchádza ča o štúdium študijného 
programu a spôsob ich výberu 

V zmysle ustanovenia § 24 Štatútu fakulty môžu študovať na fakulte všetci – klerici 
i laici, ktorí sa preukázali zákonitým osvedčením, mravným životom a predchádzajúcimi 
štúdiami ako spôsobilí na prijatie na fakultu. Podmienky prijímacieho konania a hľadiská pre 
určenie potrebnej spôsobilosti sú schválené v Štatúte fakulty. Základným predpokladom na 
prijatie je ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou. 

Študent, ktorý prejavil záujem o štúdium zvoleného študijného programu, preukáže 
splnenie určených podmienok prijatia na štúdium v prijímacom konaní, ktoré sa začína 
doručením jeho písomnej prihlášky v termíne určenom fakultou, spravidla do 28.2. 
príslušného kalendárneho roka. Fakulta každému uchádzačovi, ktorý spĺňa základné 
predpoklady na prijatie na štúdium, pošle pozvánku na prijímaciu skúšku.  

Prijímacie konanie pozostáva z písomnej prijímacej skúšky a ústneho pohovoru. 
Písomná skúška sa vykonáva formou testu a vypracovaním témy, ktorú si uchádzač vyberie 
z niekoľkých ponúknutých tém. Na písomnej skúške sa vyžadujú vedomosti na úrovni 
stredoškolskej gymnaziálnej látky. Okruhy na prípravu na písomnú skúšku dostanú uchádzači 
poštou spolu s pozvánkou na prijímaciu skúšku. 

Každá časť prijímacej skúšky je ohodnotená počtom bodov, ktoré sa započítavajú do 
konečného hodnotenia. Do hodnotenia sa započítavajú aj výsledky maturitnej skúšky podľa 
tabuľky, ktorá zohľadňuje rôzne úrovne maturitných skúšok, ktoré sú v platnosti od roku 
2005. Uchádzači sú v inštrukciách, ktoré dostávajú spolu s pozvánkou, presne informovaní 
o bodovom ohodnotení prijímacej skúšky. 

Na základe výsledkov prijímacích skúšok sa zostaví zoznam uchádzačov podľa ich 
bodového ohodnotenia. Na štúdium sú v súlade s kapacitnými možnosťami fakulty, prijatí 
uchádzači, ktorí splnia požadovaný bodový limit. 

Podmienky, aby študent mohol postúpi ť do ďalšej časti štúdia 

Štandardná dĺžka štúdia je päť rokov čiže desať semestrov. Štuidjný program katolícka 
teológia v externej forme je koncipovaný ako študijný program spojeného prvého a druhého 
stupňa štúdia. Štúdium má dve etapy: prvú etapu tvoria 1.-2., rok štúdia a druhú etapu 3.-5. 
rok štúdia.  

Na konci prvej etapy musí mať študent absolvované študijné predmety v celkovej 
hodnote minimálne 120 kreditov. 

Ak chce študent pokračovať v ďalšej časti štúdia, musí: 
� na konci prvého semestra preukázať úspešné absolvovanie povinných predmetov, 

odporúčaných pre prvý semester štúdia; 
� na konci prvého roku štúdia získať minimálne 40 kreditov, vrátane všetkých povinných 

predmetov odporúčaných pre prvý rok štúdia daného študijného programu; 
� za každé dva po sebe nasledujúce semestre s výnimkou dvoch posledných semestrov 

štúdia získať spolu minimálne 40 kreditov; 
� každý akademický rok dosiahnuť vážený študijný priemer lepší ako 3,40. 



Počet kreditov na riadne skon čenie štúdia 

Na úspešné absolvovanie štúdia sa požaduje získanie 300 kreditov. Študijný program je 
zostavený tak, že študent môže získať z celkového počtu kreditov určených na úspešné 
skončenie štúdia 283 kreditov spolu za povinné a povinne voliteľné predmety. 

Ďalšie podmienky, ktoré musí študent splni ť v priebehu štúdia a podmienky na 
riadne skon čenie štúdia 

Štúdium sa ukončuje vykonaním štátnej skúšky, ktorú môže konať študent, ktorý pri 
kontrole štúdia v poslednom roku štúdia splnil povinnosti predpísané študijným plánom a 
získal minimálne 300 kreditov. Štátnou skúškou bakalárskeho štúdia je obhajoba diplomovej 
práce a kolokviálna skúška (prierezová ústna skúška z oblasti teoretického poznania 
študijného odboru). 

Štátna skúška je verejná a koná sa pred skúšobnou komisiou na vykonanie štátnej 
skúšky v období určenom harmonogramom štúdia. Jednotlivé časti štátnej skúšky sa hodnotia 
klasifikačnými stupňami A až FX. Celkové hodnotenie štátnej skúšky je „prospel s 
vyznamenaním“, „prospel“ a „neprospel“. Stupňom „prospel s vyznamenaním“ je hodnotená 
štátna skúška vtedy, ak bol študent hodnotený z jednotlivých častí skúšky len známkami A 
alebo B, pričom počet hodnotení známkou A nesmie byť menší ako počet hodnotení známkou 
B. V ostatných prípadoch je štátna skúška hodnotená stupňom „prospel“, za predpokladu, že 
ani z jedného predmetu nebol hodnotený známkou nedostatočne (FX). Ak niektorá časť 
štátnej skúšky bola hodnotená stupňom nedostatočne (FX), celkové hodnotenie štátnej skúšky 
je „neprospel“ (čl. 20, ods. 9 až 13 Študijného a skúšobného poriadku RKCMBF UK). 

O úspešnosti štátnej skúšky rozhoduje skúšobná komisia na neverejnom zasadnutí v deň 
jej konania. Rozhodnutie komisie verejne vyhlási študentom predseda skúšobnej komisie 
v deň konania štátnej skúšky. 

Študent má nárok na jeden opravný termín štátnej skúšky a to maximálne do dvoch 
rokov od riadneho termínu v súlade s pravidlami o prekročení štandardnej dĺžky štúdia 
v zmysle vysokoškolského zákona. 

Štátnu skúšku vykoná študent z týchto predmetov: 
� pedagogika – po 4. ročníku, 
� katechetika – po 4. ročníku, 
� dogmatická teológia – po 5. ročníku, 
� morálna teológia – po 5. ročníku, 
� obhajoba diplomovej práce – po 5. ročníku. 



Záverečná – diplomová práca 

Diplomovou prácou má študent preukázať schopnosť tvorivo pracovať v odbore, 
v ktorom absolvoval študijný program. Študent má preukázať priemernú znalosť vedomostí o 
problematike a uplatniť svoje schopnosti pri zhromažďovaní, interpretácii a spracúvaní 
základnej odbornej literatúry. Študent spracúva zvolenú tému na úrovni vedeckej štúdie 
s reprezentatívnym výberom odbornej literatúry, s vhodne zvolenými vedeckými postupmi a 
hypotézami, ktoré je možné verifikovať. Diplomová práca má byť prínosom v konkrétnom 
odbore. 

Rozsah diplomovej práce je minimálne 55 a maximálne 80 ns písaných písacím strojom 
alebo ekvivalentnou technikou (PC). 

Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho záverečnej práce. Úlohou 
školiteľa je odborná a metodická pomoc pri vypracovaní práce. Vedúci záverečnej práce 
vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok. Súčasťou posudku je aj návrh hodnotenia 
záverečnej práce; práca sa hodnotí klasifikačnými stupňami A až FX. Záverečnú prácu 
posudzuje oponent. Oponent vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok, ktorého 
súčasťou je aj návrh hodnotenia záverečnej práce, podobne, ako v prípade školiteľa. 

Seminár k diplomovej práci je povinný predmet, potrebný k ukončeniu štúdia, ktorý si 
študent zapisuje v zimnom semestri tretieho roku štúdia. 

Obhajoba záverečnej práce je časťou štátnej skúšky. Výsledok obhajoby záverečnej 
práce sa hodnotí klasifikačnými stupňami A až FX. Študent, ktorý neobhájil záverečnú prácu, 
môže absolvovať ostatné predmety štátnej skúšky (čl. 19 ods. 10 a 11 Študijného 
a skúšobného poriadku RKCMBF UK). 

 

Udeľovaný akademický titul 

Magister (v skratke „Mgr.“) 
 


