
P R E Š O V S K Á  U N I V E R Z I T A  V  P R E Š O V E  

G r é c ko ka t o l í c ka  t eo lo g i c ká  f aku l t a  
 

Ulica biskupa Gojdiča 2, 080 01 Prešov 
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Možnosti štúdia  
na Gréckokatolíckej teologickej fakulte  

Prešovskej univerzity v Prešove   

pre ak. rok 2021/2022  
 
 
 

Bakalársky študijný program: EURÓPSKE ŠTÚDIÁ   
 

Študijný odbor: 15 HISTORICKÉ VEDY  

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
 

Forma štúdia: 

denná, externá  

Stupeň štúdia: 

1.  

Dĺžka štúdia: 

3 roky, 4 roky  

Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu: 

Bc.  

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov:  

15, 15 

 

UPLATNENIE ABSOLVENTOV 
 

 v orgánoch štátnej správy a samosprávy,  

 v inštitúciách III. sektora, 

 v kultúrnych a v kultúrno-spoločenských inštitúciách, 

 v integračných úradoch pri štátnych inštitúciách zameraných na medzinárodnú 

spoluprácu a v diplomacii,  

 v mimovládnych medzinárodných organizáciách zameraných na medzinárodnú 

spoluprácu, 

 v oblasti základného a aplikovaného výskumu na vysokých školách,  

 v domácich a zahraničných redakciách masmédií, 

 v politických stranách a hnutiach,  

 v orgánoch, agentúrach a inštitúciách EÚ, v diplomatických službách. 

 
 

 

mailto:gtfpu@unipo.sk


 

PRIHLÁŠKA 
 

– papierová (tlačená) prihláška: 30,- €   

– elektronická prihláška: 20,- €   

– (po podaní prihlášky je potrebné ju doručiť aj v tlačenej verzii s podpisom 

uchádzača na GTF PU) 

 

Fakturačné údaje: 

 

Banka: Štátna pokladnica 

Účet: IBAN: SK71 8180 0000 0070 0007 8299 

Variabilný symbol: 102003 

Konštantný symbol: 0558 

Adresa: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta,       

17. Novembra 15, 080 01 Prešov 

 
PRIJÍMACIE KONANIE 
 
Podmienky prijatia a všeobecné údaje prijímacieho konania 

 
 Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium bakalárskeho študijného programu 

(prvý stupeň vysokoškolského štúdia v zmysle § 52 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov) je maturitnou skúškou ukončené stre-

doškolské štúdium.  

 Uchádzači si podávajú prihlášku na vybraný študijný program na adresu fakulty. 

K prihláške je potrebné priložiť štruktúrovaný životopis, overenú kópiu maturitného vy-

svedčenia, fotokópie ročníkových vysvedčení, prípadne posledné polročné vysvedčenie zo 

strednej školy. 

 Uchádzač, ktorý doposiaľ nevykonal maturitnú skúšku a nemôže o jej vykonaní 

v prihláške uviesť príslušné údaje, predloží doklad o vykonaní tejto skúšky dodatočne 

(ihneď po absolvovaní maturitnej skúšky), najneskôr v termíne stanovenom fakultou. 

Pokiaľ uchádzač tento doklad nepredloží, nemôže byt prijatý na štúdium.  

 Ústrižok o zaplatení príslušného poplatku spojeného so zabezpečením prijímacieho  

konania je potrebné nalepiť na tretiu stranu prihlášky (poplatok uchádzači uhradia pošto-

vým peňažným poukazom typu U; nebudú akceptované prihlášky bez dokladu o úhrade 

poplatku).  

Podmienky na prijatie zahraničných uchádzačov sú rovnaké ako pre občanov Sloven-

skej republiky. 

 Ďalšie informácie o prijímacom konaní budú zverejnené na internetovej stránke fa-

kulty, a budú tiež zaslané prihláseným uchádzačom mesiac pred prijímacími skúškami.  

 
PRIJÍMACIA SKÚŠKA 
 

Forma a obsah prijímacej skúšky: 

 bez prijímacích pohovorov, na základe dosiahnutých študijných výsledkov zo 

strednej školy a celkového výsledku maturitnej skúšky. 

 

TERMÍNY 
 

Podanie prihlášky na bakalárske štúdium: 

do 31. marca 2021 

 

Zaslanie vysvedčenia:   

do 11. júna 2021



 

Bakalársky študijný program:  ANIMÁCIA VOĽNOČASOVÝCH AKTIVÍT  

 

Študijný odbor: 37. TEOLÓGIA 

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
 

Forma štúdia: 

denná, externá  

Stupeň štúdia: 

1.  

Dĺžka štúdia: 

3 roky, 4 roky  

Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu: 

Bc.  

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov:  

20, 15 

 

  

UPLATNENIE ABSOLVENTOV 
 

 centrá voľného času, školské kluby, domovy mládeže,  

 sociálne inštitúcie, charitatívne organizácie,  

 výchovne ústavy a zariadenia, štátna správa. 

 

PRIHLÁŠKA 
 

– papierová (tlačená) prihláška: 30,- €   

– elektronická prihláška: 20,- €   

– (po podaní prihlášky je potrebné ju doručiť aj v tlačenej verzii s podpisom 

uchádzača na GTF PU) 

 

Fakturačné údaje: 

 

Banka: Štátna pokladnica 

Účet: IBAN: SK71 8180 0000 0070 0007 8299 

Variabilný symbol: 102003 

Konštantný symbol: 0558 

Adresa: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta,       

17. Novembra 15, 080 01 Prešov 

 

PRIJÍMACIE KONANIE 
 
Podmienky prijatia a všeobecné údaje prijímacieho konania 

 
 Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium bakalárskeho študijného programu 

(prvý stupeň vysokoškolského štúdia v zmysle § 52 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov) je maturitnou skúškou ukončené stre-

doškolské štúdium.  

 Uchádzači si podávajú prihlášku na vybraný študijný program na adresu fakulty. 

K prihláške je potrebné priložiť štruktúrovaný životopis, overenú kópiu maturitného vy-

svedčenia, fotokópie ročníkových vysvedčení, prípadne posledné polročné vysvedčenie zo 

strednej školy. 



 

 Uchádzač, ktorý doposiaľ nevykonal maturitnú skúšku a nemôže o jej vykonaní 

v prihláške uviesť príslušné údaje, predloží doklad o vykonaní tejto skúšky dodatočne 

(ihneď po absolvovaní maturitnej skúšky), najneskôr v termíne stanovenom fakultou. 

Pokiaľ uchádzač tento doklad nepredloží, nemôže byt prijatý na štúdium.  

 Ústrižok o zaplatení príslušného poplatku spojeného so zabezpečením prijímacieho  

konania je potrebné nalepiť na tretiu stranu prihlášky (poplatok uchádzači uhradia pošto-

vým peňažným poukazom typu U; nebudú akceptované prihlášky bez dokladu o úhrade 

poplatku).  

Podmienky na prijatie zahraničných uchádzačov sú rovnaké ako pre občanov Sloven-

skej republiky. 

 Ďalšie informácie o prijímacom konaní budú zverejnené na internetovej stránke fa-

kulty, a budú tiež zaslané prihláseným uchádzačom mesiac pred prijímacími skúškami.  

 

PRIJÍMACIA SKÚŠKA 
 

 

Forma a obsah prijímacej skúšky: 

 bez prijímacích pohovorov, na základe dosiahnutých študijných výsledkov zo 

strednej školy a celkového výsledku maturitnej skúšky 

 

 

TERMÍNY 
 

Podanie prihlášky na bakalárske štúdium: 

do 31. marca 2021 

 

Zaslanie maturitného vysvedčenia: 

do 11. júna 2021 

 

 

 
 

 
 

 



 

Bakalársky študijný program: RELIGIONISTIKA  
 

Študijný odbor: 15 HISTORICKÉ VEDY  

 

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
 

Forma štúdia: 

denná, externá  

Stupeň štúdia: 

1.  

Dĺžka štúdia: 

3 roky, 4 roky  

Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu: 

Bc.  

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov:  

10, 10 

 

  

UPLATNENIE ABSOLVENTOV 
 redaktor kultúrnych a náboženských programov,  

 špecializovaný poradca a pracovník v médiách,  

 redakcie a vydavateľstvá náboženskej literatúry,  

 štátna správa, odbory pre záležitosti cirkví a náboženských združení,  

 poradenstvo pre vládne, politické a spoločenské inštitúcie,  

 správa náboženských predmetov a objektov, archívy a múzeá. 

 
PRIHLÁŠKA 
 

– papierová (tlačená) prihláška: 30,- €   

– elektronická prihláška: 20,- €   

– (po podaní prihlášky je potrebné ju doručiť aj v tlačenej verzii s podpisom 

uchádzača na GTF PU) 

 

Fakturačné údaje: 

 

Banka: Štátna pokladnica 

Účet: IBAN: SK71 8180 0000 0070 0007 8299 

Variabilný symbol: 102003 

Konštantný symbol: 0558 

Adresa: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta,       

17. Novembra 15, 080 01 Prešov 

 

PRIJÍMACIE KONANIE 
 

Podmienky prijatia a všeobecné údaje prijímacieho konania 

 
 Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium bakalárskeho študijného programu 

(prvý stupeň vysokoškolského štúdia v zmysle § 52 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov) je maturitnou skúškou ukončené stre-

doškolské štúdium.  



 

 Uchádzači si podávajú prihlášku na vybraný študijný program na adresu fakulty. 

K prihláške je potrebné priložiť štruktúrovaný životopis, overenú kópiu maturitného vy-

svedčenia, fotokópie ročníkových vysvedčení, prípadne posledné polročné vysvedčenie zo 

strednej školy. 

 Uchádzač, ktorý doposiaľ nevykonal maturitnú skúšku a nemôže o jej vykonaní 

v prihláške uviesť príslušné údaje, predloží doklad o vykonaní tejto skúšky dodatočne 

(ihneď po absolvovaní maturitnej skúšky), najneskôr v termíne stanovenom fakultou. 

Pokiaľ uchádzač tento doklad nepredloží, nemôže byt prijatý na štúdium.  

 Ústrižok o zaplatení príslušného poplatku spojeného so zabezpečením prijímacieho  

konania je potrebné nalepiť na tretiu stranu prihlášky (poplatok uchádzači uhradia pošto-

vým peňažným poukazom typu U; nebudú akceptované prihlášky bez dokladu o úhrade 

poplatku).  

Podmienky na prijatie zahraničných uchádzačov sú rovnaké ako pre občanov Sloven-

skej republiky. 

 Ďalšie informácie o prijímacom konaní budú zverejnené na internetovej stránke fa-

kulty, a budú tiež zaslané prihláseným uchádzačom mesiac pred prijímacími skúškami.  

 
PRIJÍMACIA SKÚŠKA 
 

Forma a obsah prijímacej skúšky: 

 bez prijímacích pohovorov, na základe dosiahnutých študijných výsledkov zo 

strednej školy a celkového výsledku maturitnej skúšky 

 

 

TERMÍNY 
 

Podanie prihlášky na bakalárske štúdium: 

do 31. marca 2021 

 

Zaslanie maturitného vysvedčenia: 

do 11. júna 2021 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

Magisterský študijný program: KATOLÍCKA TEOLÓGIA 
 

Študijný odbor: 37. TEOLÓGIA 

 

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

Forma štúdia: 

denná  

Stupeň štúdia:   

1. a 2. spojený  

Dĺžka štúdia: 

6 rokov 

Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu: 

Mgr.  

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 

15 

 

UPLATNENIE ABSOLVENTOV 

 kňazská služba, ústredia cirkví a cirkevné organizácie,  

 učiteľ náboženskej výchovy na základných a stredných školách,  

 asistent na vysokých školách teologického a humanitného zamerania,  

 poradca pre vládne, politické a spoločenské inštitúcie.  

 laickí pracovníci v rôznych oblastiach spoločenského života 

 

PRIHLÁŠKA 

– papierová (tlačená) prihláška: 30,- €   

– elektronická prihláška: 20,- €   

– (po podaní prihlášky je potrebné ju doručiť aj v tlačenej verzii s podpisom 

uchádzača na GTF PU) 

 

Fakturačné údaje: 

 

Banka: Štátna pokladnica 

Účet: IBAN: SK71 8180 0000 0070 0007 8299 

Variabilný symbol: 102003 

Konštantný symbol: 0558 

Adresa: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta,       

17. Novembra 15, 080 01 Prešov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIJÍMACIE KONANIE 
Podmienky prijatia a všeobecné údaje prijímacieho konania 

 
 Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium spojeného 1. a 2. stupňa študijného 

programu (v zmysle § 53 ods. 3 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov) je maturitnou skúškou ukončené stredoškolské štúdium.  

 Uchádzači si podávajú prihlášku na vybraný študijný program na adresu fakulty. 

K prihláške je potrebné priložiť štruktúrovaný životopis, overenú kópiu maturitného vy-

svedčenia, fotokópie ročníkových vysvedčení, prípadne posledné polročné vysvedčenie zo 

strednej školy. 

 Uchádzač, ktorý doposiaľ nevykonal maturitnú skúšku a nemôže o jej vykonaní 

v prihláške uviesť príslušné údaje, predloží doklad o vykonaní tejto skúšky dodatočne 

(ihneď po absolvovaní maturitnej skúšky), najneskôr v termíne stanovenom fakultou. 

Pokiaľ uchádzač tento doklad nepredloží, nemôže byt prijatý na štúdium. 

 Ústrižok o zaplatení príslušného poplatku spojeného so zabezpečením prijímacieho  

konania je potrebné nalepiť na tretiu stranu prihlášky (poplatok uchádzači uhradia pošto-

vým peňažným poukazom typu U; nebudú akceptované prihlášky bez dokladu o úhrade 

poplatku). Podrobné informácie o prijímacom konaní budú zverejnené na internetovej 

stránke fakulty, a budú tiež zaslané prihláseným uchádzačom mesiac pred prijímacími 

skúškami.  

Podmienky na prijatie zahraničných uchádzačov sú rovnaké ako pre občanov Sloven-

skej republiky. 

 Ďalšie informácie o prijímacom konaní budú zverejnené na internetovej stránke fa-

kulty, a budú tiež zaslané prihláseným uchádzačom mesiac pred prijímacími skúškami.  

 

PRIJÍMACIA SKÚŠKA 
 
Forma a obsah prijímacej skúšky: 

 zhodnotenie výsledkov stredoškolského štúdia a celkového výsledku maturit-

nej skúšky  

 ústna skúška:  

predmetom pohovoru s uchádzačom je zistiť jeho motiváciu a osobnostné pred-

poklady k štúdiu vo zvolenom študijnom programe, resp. k formácii v kňazskom 

seminári. 

 písomný test:  

test z Katechizmu Katolíckej cirkvi, všeobecného prehľadu o Gréckokatolíckej 

cirkvi a spoločenského rozhľadu. 

 

Termíny 
 

Podanie prihlášky: 

 do 31. marca 2021 

 

Konanie prijímacej skúšky:  

14. – 18. jún 2021 

 

Zaslanie vysvedčenia:   

do 11. júna 2021 

 

 



 

Magisterský študijný program: EURÓPSKE ŠTÚDIÁ   
 

Študijný odbor: 15 HISTORICKÉ VEDY  

 
 
 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
 

Forma štúdia: 

denná, externá  

Stupeň štúdia: 

2.  

Dĺžka štúdia: 

2 roky, 3 roky  

Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu: 

Mgr.  

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov:  

15, 15 

 

UPLATNENIE ABSOLVENTOV 
 

 v orgánoch štátnej správy a samosprávy,  

 v kultúrnych a v kultúrno-spoločenských inštitúciách, 

 v integračných úradoch pri štátnych inštitúciách zameraných na medzinárodnú 

spoluprácu a v diplomacii,  

 v mimovládnych medzinárodných organizáciách zameraných na medzinárodnú 

spoluprácu, 

 v oblasti základného a aplikovaného výskumu na vysokých školách,  

 v domácich a zahraničných redakciách masmédií  

 v politických stranách a hnutiach,  

 v orgánoch, agentúrach a inštitúciách EÚ, v diplomatických službách. 

 
 
PRIHLÁŠKA 
 

– papierová (tlačená) prihláška: 30,- €   

– elektronická prihláška: 20,- €   

– (po podaní prihlášky je potrebné ju doručiť aj v tlačenej verzii s podpisom 

uchádzača na GTF PU) 

 

Fakturačné údaje: 

 

Banka: Štátna pokladnica 

Účet: IBAN: SK71 8180 0000 0070 0007 8299 

Variabilný symbol: 102003 

Konštantný symbol: 0558 

Adresa: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta,       

17. Novembra 15, 080 01 Prešov 

 
 
 



 

PRIJÍMACIE KONANIE 
 
Podmienky prijatia a všeobecné údaje prijímacieho konania 

 
 Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium magisterského študijného programu 

(druhý stupeň vysokoškolského štúdia v zmysle § 53 Zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov) je štátnou skúškou ukon-

čené bakalárske štúdium (prvý stupeň vysokoškolského štúdia) v príslušnom, resp. prí-

buznom študijnom odbore. 

 Uchádzači si podávajú prihlášku na vybraný študijný program na adresu fakulty. 

K prihláške je potrebné priložiť štruktúrovaný životopis, overenú kópiu bakalárskeho dip-

lomu a Výkaz (výpis) o vykonaných skúškach bakalárskeho štúdia.  

Uchádzač, ktorý doposiaľ pre daný typ štúdia nevykonal bakalársku štátnu skúšku 

a nemôže o jej vykonaní v prihláške uviesť príslušné údaje, predloží doklad o vykonaní 

tejto skúšky dodatočne, najneskôr v termíne stanovenom fakultou. Pokiaľ uchádzač tento 

doklad nepredloží, nemôže byt prijatý na štúdium.  

 Ústrižok o zaplatení príslušného poplatku spojeného so zabezpečením prijímacieho  

konania je potrebné nalepiť na tretiu stranu prihlášky (poplatok uchádzači uhradia pošto-

vým peňažným poukazom typu U; nebudú akceptované prihlášky bez dokladu o úhrade 

poplatku).  

Podmienky na prijatie zahraničných uchádzačov sú rovnaké ako pre občanov Sloven-

skej republiky. 

Ďalšie informácie o prijímacom konaní budú zverejnené na internetovej stránke fa-

kulty, a budú tiež zaslané prihláseným uchádzačom mesiac pred prijímacími skúškami. 

 

PRIJÍMACIA SKÚŠKA 
  

Forma a obsah prijímacej skúšky: 

 bez prijímacích pohovorov, na základe dosiahnutých študijných výsledkov z 1. 

stupňa vysokoškolského štúdia (vážený študijný priemer počas bakalárskeho štú-

dia; výsledný priemer štátnej skúšky) 

 

 

TERMÍNY 
 

Podanie prihlášky na magisterské štúdium: 

do 31. marca 2021 

 

Zaslanie vysokoškolského diplomu o ukončenom 1. stupni vysokoškolského štúdia:   

do 23. júna 2021 (v odôvodnených prípadoch najneskoršie do 10. septembra 2021).  



 

Magisterský študijný program: PROBAČNÁ A MEDIAČNÁ PRÁCA  

 

Študijný odbor: 37. TEOLÓGIA 
 

 

 ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
 

Forma štúdia: 

denná, externá  

Stupeň štúdia: 

2.  

Dĺžka štúdia: 

2 roky, 3 roky  

Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu: 

Mgr.  

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov:  

20, 20 

 

  

UPLATNENIE ABSOLVENTOV 
 

 probačný a mediačný úradník v štátno-zamestnaneckom pomere, ktorého služob-

ným úradom je súd, 

 komerčná mediácia,  

 štátna správa, 

 odborný poradca a riadiaci pracovník v cirkevných, ekumenických, štátnych i ne-

štátnych výchovných a vzdelávacích zariadeniach a ústavoch. 

 

PRIHLÁŠKA 
 

– papierová (tlačená) prihláška: 30,- €   

– elektronická prihláška: 20,- €   

– (po podaní prihlášky je potrebné ju doručiť aj v tlačenej verzii s podpisom 

uchádzača na GTF PU) 

 

Fakturačné údaje: 

 

Banka: Štátna pokladnica 

Účet: IBAN: SK71 8180 0000 0070 0007 8299 

Variabilný symbol: 102003 

Konštantný symbol: 0558 

Adresa: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 17. 

Novembra 15, 080 01 Prešov 

 

PRIJÍMACIE KONANIE 
 

Podmienky prijatia a všeobecné údaje prijímacieho konania 
 
 Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium magisterského študijného programu 

(druhý stupeň vysokoškolského štúdia v zmysle § 53 Zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov) je štátnou skúškou ukon-



 

čené bakalárske štúdium (prvý stupeň vysokoškolského štúdia) v príslušnom, resp. prí-

buznom študijnom odbore. 

 Uchádzači si podávajú prihlášku na vybraný študijný program na adresu fakulty. 

K prihláške je potrebné priložiť štruktúrovaný životopis, overenú kópiu bakalárskeho dip-

lomu a Výkaz (výpis) o vykonaných skúškach bakalárskeho štúdia.  

Uchádzač, ktorý doposiaľ pre daný typ štúdia nevykonal bakalársku štátnu skúšku 

a nemôže o jej vykonaní v prihláške uviesť príslušné údaje, predloží doklad o vykonaní 

tejto skúšky dodatočne, najneskôr v termíne stanovenom fakultou. Pokiaľ uchádzač tento 

doklad nepredloží, nemôže byt prijatý na štúdium.  

 Ústrižok o zaplatení príslušného poplatku spojeného so zabezpečením prijímacieho  

konania je potrebné nalepiť na tretiu stranu prihlášky (poplatok uchádzači uhradia pošto-

vým peňažným poukazom typu U; nebudú akceptované prihlášky bez dokladu o úhrade 

poplatku).  

Podmienky na prijatie zahraničných uchádzačov sú rovnaké ako pre občanov Sloven-

skej republiky. 

Ďalšie informácie o prijímacom konaní budú zverejnené na internetovej stránke fa-

kulty, a budú tiež zaslané prihláseným uchádzačom mesiac pred prijímacími skúškami. 

 

PRIJÍMACIA SKÚŠKA 
  

Forma a obsah prijímacej skúšky: 

 bez prijímacích pohovorov, na základe dosiahnutých študijných výsledkov z 1. 

stupňa vysokoškolského štúdia (vážený študijný priemer počas bakalárskeho štú-

dia; výsledný priemer štátnej skúšky) 

 

 

TERMÍNY 
 

Podanie prihlášky na magisterské štúdium: 

do 31. marca 2021 

 

Zaslanie vysokoškolského diplomu o ukončenom 1. stupni vysokoškolského štúdia:   

do 23. júna 2021 (v odôvodnených prípadoch najneskoršie do 10. septembra 2021). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Magisterský študijný program: RELIGIONISTIKA 
 

Študijný odbor: 15 HISTORICKÉ VEDY  

 
 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
 

Forma štúdia: 

denná, externá  

Stupeň štúdia: 

2.  

Dĺžka štúdia: 

2 roky, 3 roky  

Udelený akademický titul po absolvovaní študijného programu: 

Mgr.  

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov:  

10, 10 

 

  

UPLATNENIE ABSOLVENTOV 
 

 odborný riadiaci pracovník kultúrno-náboženských inštitúcií, 

 odborný riadiaci pracovník v štátnej a verejnej správe,  

 odborný pracovník v múzeách a inštitúciách spravujúcich náboženské predmety  

     a objekty, 

 odborný poradca pre vládne, politické a spoločenské inštitúcie so zameraním na 

medzináboženský dialóg a svetové náboženské systémy. 

 
PRIHLÁŠKA 
 

– papierová (tlačená) prihláška: 30,- €   

– elektronická prihláška: 20,- €   

– (po podaní prihlášky je potrebné ju doručiť aj v tlačenej verzii s podpisom 

uchádzača na GTF PU) 

 

Fakturačné údaje: 

 

Banka: Štátna pokladnica 

Účet: IBAN: SK71 8180 0000 0070 0007 8299 

Variabilný symbol: 102003 

Konštantný symbol: 0558 

Adresa: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta,       

17. Novembra 15, 080 01 Prešov 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIJÍMACIE KONANIE 
 

Podmienky prijatia a všeobecné údaje prijímacieho konania 
 

 Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium magisterského študijného programu 

(druhý stupeň vysokoškolského štúdia v zmysle § 53 Zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov) je štátnou skúškou ukon-

čené bakalárske štúdium (prvý stupeň vysokoškolského štúdia) v príslušnom, resp. prí-

buznom študijnom odbore. 

 Uchádzači si podávajú prihlášku na vybraný študijný program na adresu fakulty. 

K prihláške je potrebné priložiť štruktúrovaný životopis, overenú kópiu bakalárskeho dip-

lomu a Výkaz (výpis) o vykonaných skúškach bakalárskeho štúdia.  

Uchádzač, ktorý doposiaľ pre daný typ štúdia nevykonal bakalársku štátnu skúšku 

a nemôže o jej vykonaní v prihláške uviesť príslušné údaje, predloží doklad o vykonaní 

tejto skúšky dodatočne, najneskôr v termíne stanovenom fakultou. Pokiaľ uchádzač tento 

doklad nepredloží, nemôže byt prijatý na štúdium.  

 Ústrižok o zaplatení príslušného poplatku spojeného so zabezpečením prijímacieho  

konania je potrebné nalepiť na tretiu stranu prihlášky (poplatok uchádzači uhradia pošto-

vým peňažným poukazom typu U; nebudú akceptované prihlášky bez dokladu o úhrade 

poplatku).  

Podmienky na prijatie zahraničných uchádzačov sú rovnaké ako pre občanov Sloven-

skej republiky. 

Ďalšie informácie o prijímacom konaní budú zverejnené na internetovej stránke fa-

kulty, a budú tiež zaslané prihláseným uchádzačom mesiac pred prijímacími skúškami. 

 
PRIJÍMACIA SKÚŠKA 
 

Forma a obsah prijímacej skúšky: 

 bez prijímacích pohovorov, na základe dosiahnutých študijných výsledkov z 1. 

stupňa vysokoškolského štúdia (vážený študijný priemer počas bakalárskeho štú-

dia; výsledný priemer štátnej skúšky) 

 

TERMÍNY 
 

Podanie prihlášky na magisterské štúdium: 

do 31. marca 2021 

 

 

Zaslanie vysokoškolského diplomu o ukončenom 1. stupni vysokoškolského štúdia:   

do 23. júna 2021 (v odôvodnených prípadoch najneskoršie do 10. septembra 2021). 

 

 


