
 
Podmienky prijatia na RTF UJS na akademický rok 2023/2024 

 
Univerzita J. Selyeho Reformovaná teologická fakulta 
Bratislavská cesta 3322, Komárno, 945 01, 
tel.: 035/3260756, 035/3260656 e-mail: so.rtf@ujs.sk, www.ujs.sk 

 
V zmysle § 56 a 57 zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len Zákon) a čl. 27 Štatútu RTF UJS, podmienky prijatia na Reformovanú teologickú fakultu 
UJS sa určujú nasledovné podmienky pre akademický rok 2023/2024. 
 
Štruktúra štúdia na RTF UJS 

Fakulta poskytuje vzdelávanie v troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Uchádzač o štúdium                         
v ktoromkoľvek stupni sa prihlasuje na vybraný študijný program. Všetky ponúkané študijné programy sú 
akreditované.  

 
Ponuka študijných programov: 
 

Akreditované študijné programy FŠ T R PP 
Bakalárske štúdium (I. stupeň vysokoškolského štúdia)  
Misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť 

D Bc. 3 40 

Magisterské štúdium (II. stupeň vysokoškolského štúdia) 
Misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť 

D Mgr. 2 25 

Magisterské štúdium (Spojený I. a II. stupeň vysokoškolského 
štúdia) 
Reformovaná teológia 

D Mgr. 5 20 

Doktorandské štúdium (III. stupeň vysokoškolského štúdia) 
denná forma 
Teológia 

D PhD. 3 1 

Doktorandské štúdium (III. stupeň vysokoškolského štúdia) 
externá forma 
Teológia 

E PhD. 4 5 

 
Rigorózne konanie (ThDr.) 
Reformovaná teológia 

--- ThDr. 2 10 

 
(Skratky: FŠ – forma štúdia, D – denná forma, E – externá forma,  T – titul, R – rok, PP – plánovaný počet 
prijatých) 
 
Všeobecné podmienky prijatia na bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium:  

V zmysle Zákona:  
1.: základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (1. stupeň) je získanie úplného stredného 

vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania, t.j. maturita; 
2.: základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium (2. stupeň) je úspešné absolvovanie 

vysokoškolského štúdia 1. stupňa ukončené štátnou skúškou, t.j. akademický titul: Bc., alebo k tomu 
porovnateľný akademický titul; 

3.: základnou podmienkou prijatia na spojené magisterské štúdium (1. a 2. stupeň) je získanie úplného 
stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania, t.j. maturita; 



4.: základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium (3. stupeň) je úspešné absolvovanie 
vysokoškolského štúdia 2. stupňa ukončené štátnou skúškou, t.j. akademický titul: Mgr., alebo k tomu 
porovnateľný akademický titul; 

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako pre občanov Slovenskej republiky. V 
zahraničí získané úplné stredoškolské vzdelanie je potrebné nostrifikovať (uznať jeho platnosť) v SR a 
príslušné doklady o tom odovzdať v stanovenom termíne na študijnom oddelení. V zahraničí absolvované 
vysokoškolské štúdium 1. stupňa ukončené štátnou skúškou je potrebné nostrifikovať (uznať jeho platnosť) v 
SR a príslušné doklady o tom odovzdať v stanovenom termíne na študijnom oddelení. V zahraničí 
absolvované úplné vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa je potrebné nostrifikovať (uznať jeho platnosť) v SR a 
príslušné doklady o tom odovzdať v stanovenom termíne na študijnom oddelení. 
 
Podmienky prihlášky na vysokoškolské štúdium 1. stupňa (študijný program MDSSdb22 bakalárske 
štúdium), a potrebné dokumenty k prihláške: 

• vyplnená prihláška na vysokoškolské štúdium, odoslaná v stanovenom termíne aj elektronicky, aj 
papierovej podobe, vlastnoručným podpisom, na adresu UJS;  

• životopis (elektronicky, vo formáte pdf); 
• maturitné vysvedčenie (elektronicky, vo formáte pdf); 
• doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronicky). 

 
Podmienky prihlášky na vysokoškolské štúdium 2. stupňa (študijný program MDSSdm22 magisterské 
štúdium) a potrebné dokumenty k prihláške: 

• vyplnená prihláška na vysokoškolské štúdium, odoslaná v stanovenom termíne aj elektronicky, aj 
papierovej podobe, vlastnoručným podpisom, na adresu UJS;  

• životopis (elektronicky, vo formáte pdf); 
• maturitné vysvedčenie (elektronicky, vo formáte pdf); 
• diplom, t.j. doklad o úspešne ukončenom vysokoškolskom vzdelaní 1. stupňa (elektronicky, vo 

formáte pdf); 
• doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronicky). 

 
Podmienky prihlášky na vysokoškolské štúdium 1-2. stupňa (študijný program RTEdm22 magisterské 
štúdium) a potrebné dokumenty k prihláške: 

• vyplnená prihláška na vysokoškolské štúdium, odoslaná v stanovenom termíne aj elektronicky, aj 
papierovej podobe, vlastnoručným podpisom, na adresu UJS;  

• životopis (elektronicky, vo formáte pdf); 
• maturitné vysvedčenie (elektronicky, vo formáte pdf); 
• odporúčanie duchovného (elektronicky, vo formáte pdf); 
• odporúčanie presbytéria, pre cudzincov odporučenie od biskupa (elektronicky, vo formáte pdf); 
• konfirmačný list (elektronicky, vo formáte pdf); 
• doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronicky). 

 
Podmienky prihlášky na vysokoškolské štúdium 3. stupňa (študijný program doktorské – denná a externá 
forma) a potrebné dokumenty k prihláške: 

• vyplnená prihláška na vysokoškolské štúdium, odoslaná v stanovenom termíne aj elektronicky, aj 
papierovej podobe, vlastnoručným podpisom, na adresu UJS;  

• životopis (elektronicky, vo formáte pdf); 
• maturitné vysvedčenie (elektronicky, vo formáte pdf); 
• diplom, t.j. doklad o úspešne ukončenom vysokoškolskom vzdelaní 2. stupňa (elektronicky, vo 

formáte pdf); 
• zoznam publikačnej činnosti (elektronicky, vo formáte pdf); 



• doklad o váženom študijnom priemere (elektronicky, vo formáte pdf); 
• doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronicky). 

 
Podmienky prihlášky na rigorózne konanie (ThDr.) a potrebné dokumenty k prihláške: 

• vyplnená prihláška na vysokoškolské štúdium, odoslaná v stanovenom termíne aj elektronicky, aj 
papierovej podobe, vlastnoručným podpisom, na adresu UJS;  

• životopis (elektronicky, vo formáte pdf); 
• maturitné vysvedčenie (elektronicky, vo formáte pdf); 
• diplom, t.j. doklad o úspešne ukončenom vysokoškolskom vzdelaní 2. stupňa na študijnom odbore 

reformovaná teológia (elektronicky, vo formáte pdf); 
• zoznam publikačnej činnosti (elektronicky, vo formáte pdf); 
• doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronicky). 

 
Termín podania prihlášok:  
Termín podania prihlášky na štúdium 1. stupňa dennej formy (Bc.): 31.05.2023 
Termín podania prihlášky na štúdium 2. stupňa dennej formy (Mgr.): 31.05.2023 
Termín podania prihlášky na štúdium 1. a 2. stupňa dennej formy – reformovaná teológia (Mgr.): 31.05.2023 
Termín podania prihlášky na štúdium 3. stupňa dennej alebo externej formy (PhD.): 31.05.2023 
Termín podania prihlášky na rigorózne štúdium (ThDr.): 31.05.2023 
 
Poplatok za prijímacie konanie: 
Poplatok za prijímacie konanie určuje Smernica rektora č. 1/2019.  
Smernica je dostupná na webovej stránke UJS. 
 
Prijímacie skúšky na bakalárske štúdium (1. stupeň, Bc.):  

• písomný test zo všeobecných vedomostí, a o vedomosti Biblie 
• ústny motivačný pohovor 

 
Prijímacie skúšky na magisterské štúdium (2. stupeň, Mgr.):  

• písomný test zo všeobecných vedomostí, a na meranie vedomosti a schopnosti uchádzača, t.j. 
absolventa 1. stupňa  štúdia v danom študijnom odbore 

• ústny motivačný pohovor, a zmapovanie postojov uchádzača v danom študijnom odbore 
 
Prijímacie skúšky na magisterské štúdium (1. a 2. stupeň, reformovaná teológia Mgr):  

• písomný test zo všeobecných stredoškolských a potrebných cirkevných, biblických a teologických 
vedomostí, ako aj znalosti cudzieho jazyka; 

• ústny motivačný pohovor, zistenie zručnosti v oblasti cirkevného spevu, cudzieho jazyka a 
spôsobilosti na potenciálnu duchovenskú službu. 

 
Prijímacie skúšky na doktorandské štúdium:  

• ústny pohovor z teologických disciplín. 
 
Hodnotenie prijímacieho konania na bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium:  
Písomný test sa vyhodnocuje na body a na percentá úspešnosti. Ústna skúška je komisionálna a jej klasifikácia 
je evidovaná v protokoloch o prijímacích skúškach. Uchádzačovi, ktorý má absolvovanú maturitu zo 
slovenského jazyka automaticky sa pripíše 20 bodov.  
Rozhodnutie o prijímaní, resp. neprijímaní, uchádzač dostane písomnou formou. 
 
Termín konania prijímacích skúšok.  



Termín prijímacej skúšky na štúdium 1. stupňa dennej formy (Bc.): 06. júla 2023 
Termín prijímacej skúšky na štúdium 2. stupňa dennej formy (Mgr.): 06. júla 2023 
Termín prijímacej skúšky na štúdium 1. a 2. stupňa dennej formy – reformovaná teológia (Mgr.): 06. júla 2023 
Termín prijímacej skúšky na štúdium 3. stupňa dennej a externej formy (PhD.): 06. júla 2023 
Termín prijímacej skúšky na rigorózne štúdium (ThDr.): 06. júla 2023 
 
Prijímacia komisia 
Členov prijímacej komisie vymenúva dekan RTF UJS. Členstvo v prijímacej komisii je čestné a 
nezastupiteľné. Prijímacia komisia zabezpečuje správny chod prijímacieho konania v súlade s Podmienkami 
prijatia na RTF UJS pre akademický rok 2023/2024, a na základe prijímacích pohovorov predkladá návrhy na 
prijatie uchádzačov dekanovi RTF UJS. 
Na základe odporúčania prijímacej komisie o prijatí uchádzačov rozhoduje dekan RTF UJS. 
 
Podmienky prijatia na RTF UJS na akademický rok 2023/2024 bol schválený Akademickým senátom RTF 
UJS, dňa 20. novembra 2022. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Görözdi Zsolt, Th.D.      doc. ThDr. Somogyi Alfréd, PhD. 
predseda AS RTF UJS                  dekan RTF UJS 
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