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Katedra teológie a katechetiky 

• KTK je jednou z katedier 
Pedagogickej fakulty 
Univerzity Mateja Bela  

 v Banskej Bystrici 

 

• Vznikla v roku 1993 z 
iniciatívy členských cirkví 
ZEC (Združenia 
evanjelikálnych cirkví v 
SR: Apoštolská cirkev, 
Bratská jednota baptistov, 
Cirkev bratská, Evanjelická 
cirkev metodistická). 
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    Pedagogická činnosťkatedry: 

 
• vzdelávanie a výchova študentov v rámci študijných odborov 

evanjelikálna teológia a misiológia s uplatnením v cirkvách a 
paracirkevných organizáciách, 

• dôraz na zabezpečenie prípravy a odbornosti budúcich kazateľov, 
misionárov, katechétov a diakonických pracovníkov.  

    Vedeckovýskumná činnosťkatedry: 
• Katedra organizuje teologické konferencie  

s medzinárodnou účasťou zamerané na aktuálne dianie  
v evanjelikálnej teológii, misii, katechetike a diakonii.  

• Členovia katedry realizujú výskumy, ktorých výsledky prezentujú 
vo svojich publikáciach (týkajúce sa biblistiky, homiletiky, 
diakonie, katechetiky, pastorálnej teológie, misie a i.)  
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Publikačná činnosť a služba knižnice  

cirkevným zborom 

• Katedra publikuje vedecké texty pre 
teológov, misionárov a kresťanských 
učiteľov, ale tiež odborné texty pre 
širšiu laickú verejnosť.   

 

• Združenie evanjelikálnych cirkví 
(ZEC) v spolupráci  s Pedagogickou 
fakultou UMB prevádzkuje knižnicu 
slúžiacu pre študentov katedry a pre 
verejnosť. Knižnica od začiatku slúži 
aj záujemcom zo zborov, obsahuje 
zbierku materiálov pre vyučovanie 
besiedok ako aj zásadné pedagogické 
a didaktické práce, potrebné pre 
realizovanie vzdelávania v  cirkvách. 
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Príklady uplatnenia absolventov KETM 

• zahraničná misia (napr.):   

 Mgr. Jozef Brenkus, ml.     India 

 Mgr. Katka Hannelová         Nigéria   

 manželia Mgr. Kaczmarczykovci Keňa 

 Bc. Natalia Fojcíková   Nepál 

• sociálna práca (napr.): 

 Mgr. Renáta Leščinská    Poprad  

 Mgr.  Anna Gumuláková  Liptovský Mikuláš 

 Mgr. Jana Mazuchová   Hrochoť 

 Bc. Zuzana Šerfelová   služba Indiánom v USA,  

      Rumunsko,Bosna a Hercegovina 

• duchovenská práca v Zbore väzenskej a justičnej stráže (napr.): 

 Mgr. Ing. Ľudovít Kara     vzdelávanie ZVJS (Nitra) 

 Mgr. Ján Šefčík   duchovná služba ZVJS 

 Bc. Jozef Fábik   vychovávateľ v ZVS 
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Absolventi iných vysokých škôl, ktorí 

absolvovali aj štúdium na KETM, napr.: 

 

- lekár s medicínskym i teologickým vzdelaním,  

- učiteľka na strednej škole – s učiteľským  i 

teologickým vzdelaním 

- farmaceut  - s farmaceutickým i  teologickým 

vzdelaním 

- právnička s právnickým i teologickým 

vzdelaním a pod.  
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Staňte sa partnermi katedry KTK! 

• Podporte projekt zabezpečenia 

pracovníka knižnice a 

priestorového rozvoja knižnice 

(malé, ale pravidelné príspevky): 

Akákoľvek Vaša podpora 

prispieva k napĺňaniu potrieb 

študentov, zabezpečeniu 

základného chodu knižnice a k 

realizácii rozvojových projektov 

(spracovanie nových fondov, 

zateplenie budovy a i.): 

 Č. účtu: 1801964955/0200 –0 – do 

„Doplňujúce údaje“ – vaše meno   
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Ste povolaní do služby Bohu? 

Túžite poznávať Bibliu? 

Pozývame vás študovať na KTK: 

- Bc. – evanjelikálna teológia a misia 

- Mgr. evanjelikálna teológia 

PhD. - teológia 

 

Termín podania prihlášky: 28.február 2014 

 

 

(Prihlášky do štúdia učiteľstva náboženskej výchovy sa už neprijímajú) 

Ďalšie informácie: 

www.detm.org; www.zec.sk 

www.pdf.umb.sk – katedra teológie a katechetiky,  

www.facebook.com – katedra teológie a katechetiky 

albin.masarik@umb.sk; pavel.prochazka@umb.sk 
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