TLAČOVÁ SPRÁVA
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK
si pripomína 80. výročie vzniku
Bratislava 3. októbra 2016: Rímskokatolícka cyrilometodskábohoslovecká fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave (RKCMBF UK)si v utorok 4. októbra2016 pripomenieosemdesiate
výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sa o 9.30 hod. uskutoční v Katedrále sv. Martina
sv. omša, po ktorej bude o 11.00 hod. nasledovať slávnostné zhromaždenie v Aule
Benedikta XVI.
Slávnostné otvorenie prvého akademického roka bohosloveckej fakulty sa uskutočnilo
4. novembra 1936 v Dóme sv. Martina. Katolícka bohoslovecká fakulta v Bratislave bola
zriadená zákonom č. 441 Zb. z. zo dňa 24. júla 1919. Avšak až po cirkevnom schválení
15. augusta 1935 a vydaní vládneho vykonávacieho nariadenia dňa 24. apríla 1936 došlo
k faktickému zriadeniu fakulty.

Fakulta prešla vo svojej histórii viacerými vážnymi zmenami. V akademickom roku 1945/1946
bola vyčlenená zo zväzku Univerzity Komenského. Po nastolení totalitného režimu bola v roku
1950 zmenená organizácia bohosloveckého štúdia. Zrušením diecéznych seminárov v Nitre,
Banskej Bystrici, Spišskej Kapitule a Košiciach sa bratislavská bohoslovecká fakulta stala
jedinou inštitúciou na výchovu kňazstva na Slovensku. Počet jej študentov bol obmedzovaný
a fakulta bola pod prísnym vonkajším aj vnútorným dozorom. Po Nežnej revolúcii bola v roku
1990 opäť včlenená do Univerzity Komenského.
„Teológia vždy mala svoje miesto v európskom univerzitnom priestore. Čerpajúc z pokladu
stáročnej tradície chce naša fakulta ponúkať odpovede, ktoré budú pozvaním do diskusie
o základných existenciálnych otázkach človeka a spoločnosti,“ hovorí dekan RKCMBF UK
ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD. Fakulta sa od začiatku svojej existencie sústreďuje hlavne na
vzdelanostnú formáciu budúcich kňazov. Študijný program katolícka teológia
(6-ročné štúdium) dennou formou ponúka teologické vzdelanie bohoslovcom aj laikom.
Fakulta vychovala aj veľké množstvo učiteľov náboženstva a etiky.

„Duchovná dimenzia spoločnosti nadobúda naliehavý význam v súčasnom dynamickom a príliš
zjednodušene,technokraticky‘ poňatom svete a stáva sa neodmysliteľnou súčasťou vedeckého
poznania. Preto mám radosť z toho, že naša univerzita hlásiaca sa k univerzitám
humboldtovského typu umožňuje takéto vzácne prepojenie výskumu a vedy s humanistickým
bádaním a etickým prístupom, a to aj prostredníctvom RKCMBF UK“, zdôraznil prof. RNDr.
Karol Mičieta, PhD., rektor UK.

TLAČOVÁ SPRÁVA
Vedeli ste, že...?

 Prvým dekanom RKCMBF UK sa 17.9. 1936 stal profesor cirkevného právaEmil Funczik.
 Do prvého ročníka štúdia sa v roku 1936 zapísalo 217 bohoslovcov.

 Aula RKCMBF UK (na Kapitulskej ul.), ktorá dnes nesie meno Benedikta XVI.,je najstaršou aulou
na Univerzite Komenského a zároveň aj najstaršou na území Slovenska.

 NaRKCMBF UK študujev súčasnosti 136 študentov spojeného 1. a 2. stupňa dennou formou
a 63 študentov externou formou a na doktorandskom stupni štúdia 4 denní a 21 externých
študentov.
 Súčasťou RKCMBF UK sú tri kňazské semináre: Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda
v Bratislave, Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre a Kňazský seminár sv. Františka Xaverského
v Badíne.
Bližšie informácie o RKCMBF UK: https://frcth.uniba.sk/o-fakulte/poslanie-a-historia/
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