
DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM 

Teologická fakulta v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku (TF KU) ponúka 

absolventom 2. stupňa neučiteľských študijných programov v odbore vzdelávania  37. 

teológia a 12. filozofia Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ).   

Podmienkou pre prijatie na DPŠ je absolvovanie vysokoškolského štúdia na druhom 

stupni v identickom alebo príbuznom študijnom odbore. 

Získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ 

uskutočňuje TF KU podľa zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 43 (1) a) a organizuje vo forme 

DPŠ podľa § 43, (3), (4) toho zákona.. 

Úspešné absolvovanie kvalifikačného vzdelávania DPŠ znamená absolvovať základný a 

rozširujúci modul DPŠ.  

DPŠ – základný modul je zameraný na štúdium učiteľstva a DPŠ – rozširujúci modul je 

zameraný na vyučovací predmet odboru v ktorom má absolvent  ukončené vysokoškolské 

vzdelanie 2. stupňa  podľa Zákona o pedagogických zamestnancoch v príslušnom odbore 

138/2019 138/2019 §43 (7) a §44 (1)(2).  

DPŠ nenahradzuje získanie vyžadovaného stupňa vysokoškolského vzdelania. 

Poplatok za doplňujúce pedagogické štúdium 500,- eur je potrebné uhradiť 

na č.ú: SK34 8180 0000 0070 0008 5755, variabilný symbol:1510301. 

DPŠ na TF KU je organizované ako štvorsemestrálne štúdium a poskytuje pedagogickú 

spôsobilosť pre vyučovanie predmetov: 

• v študijnom odbore teológia: náboženská výchova /náboženstvo 

• v študijnom odbore filozofia: občianska náuka/náuka o spoločnosti 

• v študijnom odbore filozofia: etická výchova 

pripravujeme 

• v študijnom odbore sociálna práca: metódy sociálnej práce/sociológia/sociálno-právna 

ochrana. 

Prihlasovanie sa na DPŠ 

Na štúdium sa uchádzači prihlasujú formou podania prihlášky a požadovaných príloh: 

(originály alebo úradne overené kópie) 

pre všetky študijné programy:  

• čestné prehlásenie o rešpektovaní katolíckeho ducha univerzity vlastnou formuláciou  

• doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie vo výške 35 €/prihláška 

• doklad o ukončení vysokoškolského vzdelania 2. stupňa  

o overená kópia magisterského diplomu  

o kópia dodatku k diplomu alebo výpis výsledkov Mgr. štúdia 

pre študijný program náboženská výchova/náboženstvo doložiť: 



• odporúčanie vlastného farára podľa trvalého bydliska, u rehoľníkov odporúčanie 

rehoľných predstavených; v odporúčaní má byť vyjadrenie o spôsobilosti uchádzača, o 

jeho kresťanskom živote (stav, rodina a pod.). Ak farár menovaného nepozná, priloží 

uchádzač vyjadrenie aj od kňaza, ktorý ho pozná;  

• krstný list so záznamom o birmovke, o sobáši 

Termín prijímania prihlášok je spravidla do 30. 06.  

Aktuálny termín : druhý termín do 1.9. 2020 

Poplatok za VŠ prihlášku je vo výške 35,00 € je potrebné uhradiť na adresu: 

Banka:  Štátna pokladnica Bratislava, Katolícka univerzita v Ružomberku 

   Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21  Košice 

Účet:   SK34 8180 0000 0070 0008 5755 

Variabilný symbol:  1510501  Informácia pre prijímateľa: „DPŠ“ 

Prihlášku spolu s požadovanými prílohami zaslať na adresu: 

Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice 

 


