
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE  

RÍMSKOKATOLÍCKA CYRILOMETODSKÁ  

BOHOSLOVECKÁ FAKULTA 

Prijímacie konanie na magisterské štúdium  

v akademickom roku 2022/2023 

RKCMBF UK: 

Bratislava (BA): RKCMBF UK, Kapitulská 26, 814 58 Bratislava 1, tel.: 02/32777 105; 

sd@frcth.uniba.sk 

Kňazské semináre: 

Nitra (N): RKCMBF UK, Kňazský seminár sv. Gorazda, Samova 12, 950 50 Nitra,  

tel.: 0910 842384; studijne@ksnr.sk  

 

Bratislava (BA): RKCMBF UK, Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda, Kapitulská 26, 814 58 

Bratislava 1; prihláška do kňazského seminára sa posiela na adresu fakulty spolu 

s prihláškou na štúdium. 

Termín podania prihlášky: do 30. apríla 2022 

Termín konania prijímacej skúšky:  14. júna 2022 

Poplatok: 45,- € 
Úhrada prevodom na účet pred zaslaním prihlášky: IBAN: SK90 8180 0000 0070 0014 9640, 

variabilný symbol: 4031130, konštantný symbol: 1118; špecifický symbol: generovaný 

v AIS2; správa pre prijímateľa: meno a priezvisko. 

Deň otvorených dverí: 8. mája 2022 

Akreditované študijné programy  FŠ S T R PP Miesto 

 katolícka teológia (kandidáti kňazstva a laici*) D 1.a 2. Mgr. 6 30 BA, N 

      (* v BA 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)  

– vyjadrenie farára v mieste trvalého bydliska 

– dobrý zdravotný stav pre výkon povolania  

– prijatie na štúdium v Nitre: prijatie do kňazského seminára 

Prijímacia skúška 

Prijímacia skúška na magisterské štúdium (spojený prvý a druhý stupeň) sa realizuje písomnou 

a ústnou formou. V písomnom teste sa preverujú vedomosti z náboženskej výchovy primerané 

úrovni stredoškolského vzdelania. Súčasťou prijímacej skúšky je aj ústny pohovor, kde sa 

hodnotí hlavne motivácia pre štúdium. Kandidáti kňazstva absolvujú pred prijímacou skúškou 

na fakultu prijímací pohovor do kňazského seminára. 

mailto:sd@frcth.uniba.sk
mailto:studijne@ksnr.sk
http://www.portalvs.sk/fakulta/rimskokatolicka-cyrilometodska-bohoslovecka-fakulta


Všeobecné údaje o prijímacom konaní 

Prihlášky na štúdium sa podávajú len na jedno pracovisko, a to na fakultu do Bratislavy 

(BA) alebo do Kňazského seminára v Nitre (N). V Bratislave študujú kandidáti kňazstva 

za Bratislavskú arcidiecézu a Trnavskú arcidiecézu a laici, v Nitre študujú kandidáti kňazstva 

za Nitriansku, Žilinskú a Banskobystrickú diecézu. Uchádzači sa prihlasujú na štúdium cez 

portál eprihlas elektronicky. 

Príslušné pracovisko pošle uchádzačovi pozvánku na prijímaciu skúšku. Pozvánka obsahuje aj 

základné informácie o prijímacej skúške a základnú študijnú literatúru na prípravu na písomný 

test. 

K elektronickej prihláške treba doložiť ako prílohu: 

maturitné vysvedčenie (sken), vysokoškolský diplom (sken), životopis (sken), vyjadrenie 

miestneho farára (sken), súhlas so spracovaním osobných údajov (sken). 

Uchádzači so špecifickými potrebami – v prípade, že majú záujem o úľavy v prijímacom 

konaní spojené so zdravotným stavom, je potrebné ku prihláške doložiť potvrdenie od lekára 

o zdravotnom stave (sken). 

Súhlas so spracovaním osobných údajov je uvedený na stránke fakulty:  

http://frcth.uniba.sk/studium/pre-uchadzacov-prijimacie-konanie/ 

Elektronické prihlasovanie uchádzačov o štúdium cez portal eprihlas je možné nájsť na 

stránke:  http://frcth.uniba.sk/ais2/ 

Skratka študijného programu v AIS2: KT (pre Bratislavu); KT-N (pre Nitru). 

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami 

ThDr. Michal Vivoda, PhD. 

Možnosti ubytovania a stravovania študentov 

Denní študenti katolíckej teológie – kandidáti kňazstva sú ubytovaní v kňazskom seminári. 

Ostatní denní študenti (laici) v Bratislave majú možnosť ubytovania v ubytovacom zariadení 

UK (VM Mlyny UK, VI Družba UK) alebo v ubytovacom zariadení Svoradov. 

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.). 

 

Prijímacie pohovory v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie 

V prípade pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie bude prijímanie uchádzačov 

na magisterské štúdium katolíckej teológie na RKCMBF UK v akademickom roku 2022/2023  

bez prijímacích pohovorov na základe splnenia podmienok ustanovených zákonom 

č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a splnenia ďalších podmienok fakulty, schválených akademickým 

senátom pre rok 2022/2023. 
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