
Profil absolventa katolíckej teológie 
 

Absolvent disponuje komplexnými odbornými a metodologickými vedomosťami 

z viacerých oblastí teológie, predovšetkým z oblasti filozofie, náboženskej pedagogiky 

a katechetiky, cirkevného práva, biblických vied, cirkevných dejín, systematickej a morálnej 

teológie, pastorálnej a liturgickej teológie, sociálnej náuky, pastoračného a personálneho 

poradenstva. Absolvent je schopný identifikovať a originálnym spôsobom uplatňovať 

metódy a výskumné prístupy jednotlivých teologických disciplín v pedagogickej a 

pastoračnej praxi, ako aj v teologickom bádaní, najmä v oblasti etiky, sociálnej náuky 

a pastorálnej teológie. Vie identifikovať a posúdiť podstatné súvislosti, princípy a teórie 

teologického myslenia minulosti i súčasnosti. Vie obhájiť zvolený teologický pojmový a 

kategoriálny aparát, dokáže samostatne a tvorivo pracovať s teologickými prameňmi, 

interpretovať a analyzovať odborné teologické texty.  

Absolvent je schopný navrhovať, realizovať a hodnotiť riešenie aktuálnych 

spoločenských problémov súvisiacich s teológiou v interdisciplinárnom prepojení na 

humánne, historické a spoločenské vedy. Je schopný samostatne pracovať s biblickými 

textami, komparovať ich, kriticky analyzovať a interpretovať Sväté písmo v liturgickom a 

mimoliturgickom kontexte. Dokáže formulovať a implementovať postupy a riešenia 

odborných problémov v oblasti pastorácie, poradenstva a cirkevno-mediálnych aktivít 

a vyhodnotiť ich účinnosť. Vie samostatne vykonávať pastoračnú, poradenskú a katechetickú 

prácu s rozličnými cieľovými skupinami. Za splnenia podmienok všeobecne záväzných 

právnych predpisov vie vyučovať náboženstvo v primárnom a sekundárnom vzdelávaní.  

Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov 

z teologickej oblasti v meniacom sa prostredí a vie sa samostatne vzdelávať. Preukazuje 

schopnosť pracovať efektívne ako jednotlivec i ako člen tímu. Má líderské schopnosť a vie 

koordinovať a viesť ľudí. Vie tvorivo realizovať projekty v oblasti pastorácie, vyučovania, 

diakonie a v cirkevno-mediálnom priestore. Disponuje inovatívnym myslením, 

komunikačnými a digitálnymi zručnosťami a je pripravený odborne prezentovať výsledky 

vlastnej analýzy a štúdia pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku. Dokáže 

posilňovať interdisciplinárnu spoluprácu pri riešení vedeckých, ale aj spoločenských 

problémov a navrhovať ich riešenia. 

 

Uplatnenie absolventa katolíckej teológie 

 

Absolventi spĺňajú kvalifikačný predpoklad na výkon povolania: 

 katolícky kňaz alebo stály diakon (ESCO 2636.2) 

 pastoračný asistent (ESCO 3413.2) 

 učiteľ náboženstva/náboženskej výchovy v primárnom i sekundárnom vzdelávaní (po 
absolvovaní doplnkového pedagogického štúdia) (ESCO 2330.1.17) 

 



Absolventi sa môžu uplatniť v týchto oblastiach doma i v zahraničí: 

 v Slovenskej republike na úrovni miestnych diecéz ako diakoni, kňazi, biskupi, ako 

laickí pastorační pomocníci; 

 v zahraničí v jednotlivých diecézach ako diakoni, kňazi, biskupi, ako laickí pastorační 

pomocníci; 

 ako pastoračný a duchovný poradca; 

 ako pracovníci školských zariadení v primárnom i sekundárnom vzdelávaní; 

 v inštitúciách štátnej správy – duchovná správa v ozbrojených silách a ozbrojených 

zboroch, zariadeniach väzenskej a justičnej stráže; 

 v zariadeniach sociálnych služieb; 

 v organizáciách tretieho sektora (komunitné centrá, diecézna charita); 

 masmédiá – odborní poradcovia v náboženských redakciách. 

 


