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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
BT/15

Názov predmetu: Biblická teológia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 2    Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3 Pracovná záťaž: 75 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7., 9.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje na konci semestra ústnu skúšku, v ktorej preukáže vedomosti z biblickej teológie.
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu, sa uskutoční v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Študent vie pomocou exegetických metód a prístupov pochopiť a objektivizovať text pre následné
pastoračné aplikácie v duchovnom alebo katechetickom smere, zachovávajúc pritom vernosť textu
a úmyslu biblického autora. Študent vie používať diachrónne a synchrónne metódy pri práci s
vybranými textami zameranými na témy: stvorenia, zmluvy, mesiášske proroctvá SZ, vzťah medzi
SZ a NZ na príklade Jn 4, Eucharistia, apokalyptika. Ide o efektvívne vzdelávacie ciele.
Získané vedomosti:
Študent:
- má prierezové vedomosti v oblasti Biblickej teológie s zameraním na aplikačné teologické
využitie, ovláda vymedzenie, predmet a základné biblické pojmy;
- orientuje sa v základoch výskumu
Získané zručnosti:
Študent:
- je schopný realizovať konkrétne interpretačné postupy a zargumentovať zvolený pracovný postu;
- je schopný zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje vo vzťahu k vlastnému profesijnému
rozvoju.
Získané kompetencie:
Študent:
- vie použiť svoje vedomosti a v rámci odbornej diskusie, vie ich obhájiť a konštruktívne reagovať
na kritiku,
- je schopný sebareflexie a vie prijímať plnú zodpovednosť za riešenie úloh s ich dôsledkami;
- je kompetentný posúdiť rôzne druhy informácií v kontexte vlastného profesijného rozvoja s plnou
morálnou zodpovednosťou;
- je samostatný a autonómny pri získavaní nových teologických poznatkov s možnosťou využitia
v ďalších študijných predmetoch a ďalšom štúdiu.

Stručná osnova predmetu:
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1. Úvod do exegetických metód: ich rozdelenie na diachronické a synchronické metódy.
2. Exegéza Starého zákona; Témy: stvorenie (Gn 1-11), zmluvy Gn 12; 15; Ex 24), mesiášske
proroctvá SZ; poézia SZ – žalm Miserere (Ž 51);
3. Exegéza Nového Zákona; Témy: rozprávanie o Ježišovom detstve Mt 1-2 aLk 1-2, otázka
zázrakov a uzdravení v evanjeliách (Mk 5), ustanovenie Eucharistie a reč v Kafarnaume (Jn 6);
Apokalypsa, literárny druh a jej interpretácie, obraz baránka Zjv 5.

Odporúčaná literatúra:
RINDOŠ, J. Exegetický kľúč ku štúdiu Pentateuchu. Bratislava : TU, 1998.125 s. ISBN
3822024127.
SOLČIANSKY, A. Dejiny spásy. Uvedenie do čítania Starozákonnej literatúry a historických
kníh SZ. Bratislava : CMBF, 2001. 56 s. ISBN 3822011083.
VARŠO, M. Zjedz, čo máš po ruke.Úvod do biblickej exegézy. Nitra : Zrno, 1998. 263 s. ISBN
8096786741.
WITASZEK, G. Spoločenský život v Biblii, (KUL, Lublin 1998), Nitra : KS, 2001.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk

Poznámky:
Predmet sa vyučuje len v letnom semestri.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 222

A B C D E FX

59.91 24.32 10.36 2.7 2.7 0.0

Vyučujúci: prof. Róbert Lapko, ThD., PhD.

Dátum poslednej zmeny: 08.02.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
Bib/15

Názov predmetu: Biblikum

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný:     Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5 Pracovná záťaž: 125 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 9., 10.., 11., 12..

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety: TKST/SZ1/15 a TKST/NZ4/15 a TKST/NZ3/15 a TKST/NZ2/15 a
TKST/NZ1/15 a TKST/SZ4/15 a TKST/SZ3/15 a TKST/SZ2/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje na konci štúdia štátnu skúšku, v ktorej preukáže vedomosti zo základných tém
biblika a biblickej teológie.
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu, sa uskutoční v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Absolvent vie definovať jednotlivé obdobia dejín Izraela v kontexte Starovekého blízkeho východu.
Samotné obdobia sú dané do súvislosti so vznikom biblických textov, preto absolvent predmetu
dokáže interpretovať text v jeho historickom kontexte, špecificky centrálne texty Pentateuchu.
Okrem poznania problematiky z hľadiska literárnej a redakčnej kritiky je absolvent schopný vidieť
v širších súvislostiach aj centrálne teologické témy ako stvorenie či zmluva. Rovnako zhrnúť
teologické koncepty zjavenia, inšpirácie a kánonu.
Absolvent vie popísať jednotlivé prorocké knihy s ich hlavnými teologickými témami a vie tieto
texty interpretovať v ich historickom kontexte. Absolvent sa vie vyjadriť aj ku komplikovaným
apokalyptickým textom.
Absolvent vie interpretovať jednotlivé múdroslovné (sapienciálne) knihy s ich hlavnými
teologickými témami a vie tieto texty reflektovať v ich historickom kontexte. Vie popísať diela
sapienciálnej literatúry na Starovekom blízkom východe a orientovať sa v centrálnych konceptoch
(ako napr. personifikovaná múdrosť) biblických sapienciálnych textov a rovnako zhodnotiť ich
recepciu v neskoršom období.
Absolvent vie exegeticky pracovať aj s novozákonnými textami. Je schopný rozumieť úvodným
otázkam týkajúcim sa týchto spisov a vie predložiť exegézu vybraných perikop. Je schopný
používať tieto texty pre kázanie, katechézu a iné teologické disciplíny.

Stručná osnova predmetu:
Okruhy tém na štátnu skúšku z Biblika:
1. Staroveký blízky východ pred Kristom
2. Problematika patriarchov a exodu
3. Vznik kráľovstva, Monarchické obdobie, Helenistické obdobie a Hasmonejská dynastia
4. Teória prameňov a nové modely vzniku Pentateuchu
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5. Proroci Izraela v kontexte prorockého fenoménu SBV
6. Sapienciálne texty SBV
Synoptici
7. Synoptická otázka
8. Kristológia Markovho evanjelia, použitie kristologických titulov
9. Štruktúra Lukášovho evanjelia
Jánovo evanjelium a Apokalypsa
10. Kristologická obraznosť v Jánovom evanjeliu
11. Jánove pašie
Listy apoštola Pavla a ostatné Listy
12. Metaforický jazyk u Pavla
13. Vybrané témy Pavlovej etiky
14. Pavlova seba-prezentácia v autentických listoch
15. Kristológia Listu Kolosanom a Efezanom
16. Kňazstvo Krista v Liste Hebrejom
Skutky apoštolov
17. Portrét Pavla v Skutkoch

Odporúčaná literatúra:
DUBOVSKÝ, P. (ed.) Komentáre k Starému zákonu. Genezis. Trnava : Dobrá kniha, 2008. 828s.
ISBN 978-80-7141-626-5.
TIŇO, J. (ed.)Komentáre k Starému zákonu 3. Exodus, Trnava : Dobrá kniha, 2013. 948s. ISBN
9788071417668.
TIŇO, J. Biblická archeológia, Trnava : Dobrá kniha, 2003. 82s. ISBN 8071414018.
VARŠO, M. Počúvaj, Izrael: cesta Izraela s Bohom, Dolný Kubín : Zrno, 1998. 326s. ISBN
8096786733.
LOHFINK, N. – BRAULIK, G. Kde sú dnes proroci? Svit : KBD, 1997. 146s. ISBN
8071650781.
VARŠO, M. Komentáre k Starému zákonu 2. Abdiáš, Jonáš, Micheáš, Trnava : Dobrá kniha,
2010, 320s. ISBN 978-80-7141-690-6.
Múdroslovné knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej Biblie, Trnava 2006, ISBN
8071415278.
MURPHY, R. E. Žalmy a iné spisy, Trnava : Dobrá kniha, 2001. 179s. ISBN 8071413399.
Studia Biblica Slovaca 4 (2/2012), ISSN 1338-0141.
FARKAŠ, P. Naratívne umenie evanjelistu Lukáša. Nitra: Kňazský seminár sv. Gorazda, 2007.
129s. ISBN 9788088696483
TRSTENSKÝ, F. Svet Nového zákona. Svit: KBD, 2008. 164s. ISBN 9788089120178.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk

Poznámky:
Je to štátna skúška po ukončení všetkých predmetov biblickej teológie.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 54

A B C D E FX

57.41 25.93 12.96 1.85 1.85 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 23.03.2022
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Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
MT8/19

Názov predmetu: Bioetika 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 2 / 2    Za obdobie štúdia: 26 / 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4 Pracovná záťaž: 100 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7., 9., 11.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet je hodnotený priebežne, počas semestra (formou písomných príp. ústnych previerok).
Záverečné hodnotenie sa môže uskutočňovať písomnou (test), alebo ústnou formou. V prípade
písomného záverečného hodnotenia tvoria výsledky priebežného hodnotenia polovicu výsledného
hodnotenia znalosti matérie študentom (ak je záverečné hodnotenie uskutočnené formou písomného
testu, jeho ývsledky, ktoré tvoria polovicu výsledného hodnotenia znalosti matérie študentom, sú
hodnotené na základe celkovej percentuálnej úspešnosti študenta v zmysle Študijného poriadku
Teologickej fakulty KU, článok 11. V prípade ústneho hodnotenia: výsledky priebežného
hodnotenia tvoria taktiež polovicu výsledného hodnotenia znalosti matérie študentom.

Výsledky vzdelávania:
Student pozná hlavné etické otázky dnešnej doby, ktoré súvisia so životom od jeho počiatku až po
jeho koniec (problémy/témy bioetiky vo vzťahu k počiatku, koncu ľudského života, bioetické témy
týkajúce sa lekárskej praxe a terapie). Vie tieto problémy samostatne hodnotiť a hľadať riešenia, vie
hlavné bioetické problémy dnešnej doby evaluovať a hľadať, príp. navrhnúť ich možné riešenia.
Získané vedomosti:
Študent:
- má prierezové vedomosti v oblasti katolíckej morálky so zameraním na stav spoločnosti, ovláda
ich vymedzenie, predmet a základné teologické pojmy;
- ovláda základné magisteriálne dokumenty týkajúce sa morálneho učenia Katolíckej cirkvi;
- má široké vedomosti a porozumenie v základoch morálnej teológie, vrátane praktických súvislostí
a vzťahov k súvisiacim predmetom a odborom.
Získané zručnosti:
Študent:
- vie aktívnym spôsobom získavať a analyzovať informácie z oblasti morálky ako vedy a dokáže
ich využívať na riešenie vybraných pedagogických situácií;
- dokáže pracovať so základnými dokumentmi Magistéria s rešpektovaním pravidiel a princípov
v katolíckej etike;
- vie identifikovať súvislosti, pre ukázať empatiu a medzi kultúrne povedomie a vie realizovať
konkrétne kauzistické postupy a zargumentovať zvolený pracovný postu;
- vie poskytovať sociálne poradenstvo;
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- je schopný zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje vo vzťahu k vlastnému profesijnému
rozvoju.
Získané kompetencie:
Študent:
- je schopný integrovať získané vedomosti z oblasti morálnej teológie s poznatkami nadobudnutými
počas predošlého štúdia a pri riešení rôznych kauzistických situácií;
- vie použiť svoje vedomosti a v rámci odbornej diskusie, vie ich obhájiť a konštruktívne reagovať
na kritiku;
- je schopný sebareflexie a vie prijímať plnú zodpovednosť za riešenie úloh s ich dôsledkami;
- je kompetentný posúdiť rôzne druhy informácií v kontexte vlastného profesijného rozvoja s plnou
morálnou zodpovednosťou;
- je samostatný a autonómny pri získavaní nových poznatkov s možnosťou využitia v ďalších
študijných predmetoch a ďalšom štúdiu.

Stručná osnova predmetu:
1-2. Človek, jeho miesto v prírode a hlavné problémy bioetiky a spôsoby ich riešenia:
3-5. Počiatok ľudského života:
- potrat,
- antikoncepcia,
- umelé oplodnenie,
- prenatálna diagnostika,
- génové inžinierstvo a eugenika,
- klonovanie,
- kmeňové bunky;
6-9. Koniec ľudského života:
- utrpenie a smrť
– eutanázia a/alebo úporná liečba,
- starostlivosť o umierajúcich – paliatívna starostlivosť;
10-13. Etické otázky lekárskej praxe a terapie:
- informovanie chorého a informovaný súhlas,
- nútená liečba,
- pokusy,
- transplantácie,
- farmaceutický výskum a skúšanie liekov - pred-klinické/experimentálne a klinické štúdie,atď.
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Odporúčaná literatúra:
LUCAS-LUCAS, R. Bioetika pre všetkých. Trnava : SSV, 2010. 196 s. ISBN 9788071628545.
FAGGIONI, M.P. Život v našich rukách. Manuál teologickej bioetiky. Spišská Kapitula : Nadácia
Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2007. 331 s. ISBN 9788089170258.
ŚLIPKO, T. Hranice života. Trnava : Dobrá kniha, 1998, 397 s. ISBN 807 1411185X.
TONDRA, F. Morálna teológia. Spišské Podhradie : Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka,
1994. 300 s. ISBN 8071420239.
LOJAN, R. The art of being fully present to the dying patient in palliative care. Brno : Tribun
EU, 2015. - 260 s. - ISBN 978-80-263-0963-5.
LOJAN, R. Care as bodily labour. In: Revue Internationale des Sciences humaines et naturelles
[textový dokument (print)] . – Fribourg (Švajčiarsko) : L’Association internationale Sciences,
Éducation, Cultures, Traditions, č. 2 (2018), s. 109-116 – ISSN 2235-2007.
LOJAN, R. Personal Awareness in Palliative Care Practice. In: Die wirtschaftliche Entwicklung
europäischer Regionen in der Ausbildungs- und Arbeitsmarktpolitik [ (print)] : Übergänge und
Strategien 5 / Holonič, Ján, ed.]. – 1. vyd. – Uzhorod (Ukrajina) : TOV "RiK - U", 2018, s.
233-244. ISBN 978-617-7404-93-3.
LOJAN, R. The power of narative and listening on palliative care practice. In: Revue
Internationale des Sciences humaines et naturelles [textový dokument (print)] . – Fribourg
(Švajčiarsko) : L’Association internationale Sciences, Éducation, Cultures, Traditions, č. 2
(2018), s. 117-134. ISSN 2235-2007.
LOJAN, R. The imperative of social responsibility for taking care of seriously ill and dying. In:
Zarządzanie i edukacja, č. 108 (2016), s. 95-104. ISSN 1428-474X.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 195

A B C D E FX

68.21 17.44 11.28 2.05 1.03 0.0

Vyučujúci: doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 04.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKFH/
CD4/15

Názov predmetu: Cirkevné dejiny - 20. storočie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 3    Za obdobie štúdia: 39
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3 Pracovná záťaž: 75 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje počas semestra tri testy, v ktorých môže získať spolu 100 bodov. Úspešné
zvládnutie testov umožňuje študentovi absolvovať riadnu skúšku ústnou formou.
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU.

Výsledky vzdelávania:
Študent získa spôsobilosť orientovať sa v dejinách Cirkvi v 20. storočí. Jednotlivé udalostí
cirkevných dejín študent vníma v celom kontexte všeobecných dejín. Študent dokáže zaujať
základný postoj predovšetkým k „bielym“ miestam cirkevných dejín Slovenska i sveta.
Získane vedomosti:
Študent:
- má prierezové vedomosti z oblasti najnovších cirkevných dejín so zameraním na pastoračný,
multikultúrny, spoločensky kontext rozvoja náboženstva;
- získa vedomostí o danej historickej dobe a literárnej, teologickej i filozofickej tvorbe autorov 20.
storočia
- získa prehľad o teologickom myslení a jeho vývoji.
- orientuje sa vo všeobecných a cirkevných dejinách 20. stor. z chronologického a predmetového
aspektu;
- získa základné životopisné vedomosti o najvýznamnejších teologických predstaviteľoch súčasnej
Cirkvi
- nadobudne vedomostí o stave spoločnosti, o ľudskom správaní sa, morálnych zásadách.
Získane zručnosti:
Študent:
- vie kritický analyzovať teologické texty novodobých autorov
- vie samostatne pracovať a orientovať sa v teologickej literatúre
- je schopný zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje vzhľadom k vlastnému profesijnému
rozvoju
- je schopný predstaviť a konkretizovať jednotlivé myšlienkové prúdy autorov
- vie diskutovať o teologických odlišnostiach a pluralite názorov v novodobej Cirkvi
- získa vedomosti o DVK.
Získane kompetencie:
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Študent:
- je schopný integrovať získane vedomosti z oblasti súčasných dejín Cirkvi v oblasti teológie,
pastorácie, liturgie, charity;
- vie použiť svoje vedomosti v rámci odborných aj popularizačných diskusií;
- je samostatný a autonómny pri získavaní nových poznatkov v rámci novodobých dejín s
možnosťou využitia v ďalších študijných predmetoch a ďalšom vzdelávaní
- dokáže kriticky porovnať dogmatický vývoj katolíckeho učenia.
- dokáže vyjadriť a zhodnotiť prínos autorov a uviesť klady a zápory aj iných učení, ktoré prispeli
k prehĺbeniu teológie na koncile
- nadobudne kritické myslenie v oblasti ľudského správania.

Stručná osnova predmetu:
1. Cirkevné dejiny - 20. storočie
2. Apoštolský stolec a jeho činnosť (1914 - 2015)
3. Náboženský život Cirkvi. Rozvoj teológie. Duchovenstvo.
4. Cirkev uprostred národov.
5. Cirkev v ČSSR v rokoch 1918 až 1938.
6. Slovenský štát a vojna. Prezident Tiso;
7. Východné cirvki.
8. Protestantské a starokatolícke cirkvi.
9. Základné charakteristiky a fázy komunistického prenasledovania Cirkvi v ČSR;
10. Zvolanie, priebeh a výsledky Druhého Vatikánskeho koncilu.
11. Košická arci-diecéza

Odporúčaná literatúra:
HIŠEM, C. Cirkevné dejiny - novovek. Košice : VMV, 2014, 397 s. ISBN 978-80-7165-952-5;
HIŠEM, C. Dejiny kňazského seminára v Košiciach (1918-1950). Prešov : VMV, 2000. 214
s. ISBN 80-7165-243. HIŠEM, C. Die Aufhebung der Priesterseminare in der Slowakei im
Jahre 1950. In: Studia Elblaskie. Elblag : WSD. ISSN 1507-9058. Vol. 21 (2020), pp. 105 -
117. HIŠEM, C., LOJAN, R. Theological formation in the history of Košice. In: Warszawskie
Studia Theologiczne. ISSN 0209-3782. Vol. 29, N. 3. KUMOR, B. - DLUGOŠ, F. Cirkevné
dejiny. Súčasné obdobie 1914 - 2000. Levoča : MTM 2004, 757 s. ISBN 80-89170-09-9;
ĎURICA M. Dejiny Slovenska a Slovákov v časovej následnosti faktov dvoch tisícročí.
Bratislava : Lúč 2003, 837 s. ISBN 8071143863; JUDÁK V. Kristova Cirkev na ceste,
Trnava : Spolok svätého Vojtecha, Trnava 1998. 334 s. ISBN 80-7162-215-X; PESCH H. O.
Druhý vatikánsky koncil 1962-1965. Praha : Vyšehrad 1996, 440 s. ISBN 80-7021-194-6;
ŠTURÁK P., Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi v Československu v rokoch 1945-1989, Prešov :
Náboženské vydavateľstvo Petra 1999, 199 s. ISBN 8096797549; VNUK F. Akcie K a R, zásahy
komunistického režimu proti reholiam v rokoch 1950-1956. Bratislava : CMBF UK Bratislava
1995, 132 s. ISBN 8088696046; VNUK F. Pokus o schizmu a iné proticirkevné opatrenia v
rokoch 1949 - 1950. Bratislava : Ústav dejín kresťanstva na Slovensku, Bratislava 1996. 137 s.
ISBN 8088717108.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk.

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 374

A B C D E FX

30.75 23.26 18.98 14.71 8.82 3.48

Vyučujúci: prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 02.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKFH/
CD3/15

Názov predmetu: Cirkevné dejiny - novovek

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 3    Za obdobie štúdia: 39
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3 Pracovná záťaž: 75 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje počas semestra tri testy, v ktorých môže získať spolu 100 bodov. Na konci
semestra je ústna skúška. Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 60
bodov. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU.

Výsledky vzdelávania:
Získane vedomosti:
Študent:
- má prierezové vedomosti z oblasti novovekých cirkevných dejín so zameraním na pastoračný,
multikultúrny, spoločensky kontext rozvoja náboženstva;
- získa vedomostí o danej historickej dobe a literárnej, teologickej i filozofickej tvorbe novovekých
autorov
- získa prehľad o teologickom myslení a jeho vývoji
- orientuje sa vo všeobecných a cirkevných novovekých dejinách z chronologického a
predmetového aspektu;
- rozumie konkrétnym teologickým a organizačným problémom prednášaného obdobia
- získa základné životopisné vedomosti o najvýznamnejších teologických predstaviteľoch
novovekej Cirkvi.
- nadobudne vedomostí o stave spoločnosti, o ľudskom správaní sa, morálnych zásadách.
Získane zručnosti:
Študent:
- vie kritický analyzovať teologické texty novovekých autorov;
- vie samostatne pracovať a orientovať sa v teologickej literatúre;
- je schopný zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje vzhľadom k vlastnému profesijnému
rozvoju.
- je schopný predstaviť a konkretizovať jednotlivé myšlienkové prúdy autorov v kontexte súčasného
teologického myslenia.
- vie diskutovať o teologických odlišnostiach a pluralite názorov v novovekej Cirkvi.
- získa vedomosti o reformácii a rekatolizácii.
Získane kompetencie:
Študent:
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- je schopný integrovať získane vedomosti z oblasti novovekých dejín Cirkvi v oblasti teológie,
pastorácie, liturgie, charity;
- vie použiť svoje vedomosti v rámci odborných aj popularizačných diskusií;
- je samostatný a autonómny pri získavaní nových poznatkov v rámci novovekých dejín s
možnosťou využitia v ďalších študijných predmetoch a ďalšom vzdelávaní
- dokáže kriticky porovnať dogmatický vývoj katolíckeho učenia.
- dokáže vyjadriť a zhodnotiť prínos autorov a uviesť klady a zápory aj reformátorských učení,
ktoré prispeli k prehĺbeniu teológie
- nadobudne kritické myslenie v oblasti ľudského správania.

Stručná osnova predmetu:
Cirkevné dejiny - kresť. novovek I., Cirkevné dejiny - kresť. novovek II.
1. Reformácia, M. Luther, U. Zwigli, J. Calvin
2. Reformácia vo Francúzsku, Anglicku a v jednotlivých krajinách Európy.
3. Katolícka reforma, Tridentský koncil
4. Rehoľné spoločenstvá, cirkevná veda
5. Rekatolizácia v Európe, Universitas Cassoviensis
6. Svetové misie
7. Osvietenstvo, gallikanizmus, febronianizmus a jozefinizmus
8. Francúzska revolúcia, Napoleon, náboženstvo, Cirkev.
9. Pápeži 19. stor.
10. Kultúrny boj v Nemecku; „Risorgimento“,
11. Cirkev a modernizmus, cirkevná veda a umenie
12. Prvý Vatikánsky koncil; Pontifikát Leva XIII. a jeho encykliky
13. Rehoľné spoločnosti v 19. storočí, významné postavy 19. storočia.

Odporúčaná literatúra:
HIŠEM C. Cirkevné dejiny - novovek. Košice : VMV 2014, 397 s. ISBN 978-80-7165-952-5.
HIŠEM C. Teologické vzdelávanie a výchova v Košiciach : Košická univerzita 1657. Prešov :
VMV, 2009. 232 s. ISBN 978-80-8084-483-7.
HIŠEM C. Košické presbytérium (1804-2006). Prešov : VMV, 2006. 351 s. ISBN
80-7165-588-0.
DOLINSKÝ, J. Dejiny Cirkvi. Trnava : Dobrá kniha 2010, 345 s. ISBN 9788071416807.
DOLINSKÝ, J. Dejiny Cirkvi. 3. Diel. Obdobie reforiem. Bratislava, Trnava : Dobrá kniha 1995,
288 s. ISBN 807114087X.
DOLINSKÝ, J. Dejiny Cirkvi. 4. Diel. Novovek. Bratislava : Dobrá kniha 1997, 336 s. ISBN
8071411604.
ĎURICA, M.-S. Dejiny Slovenska a Slovákov. Bratislava : SPN 1996, 274 s. ISBN 800801427X.
JUDÁK, V. Kristova Cirkev na ceste. Trnava : SSV 1998, 334 s. ISBN 807162215X.
JUDÁK, V. Jubilejné roky v dejinách. Nitra : KS sv. Gorazda 1997, 128 s. ISBN 8088741181.
LENČIŠ, Š. Milosrdní bratia v Spišskom Podhradí. Prešov : SDS 1999. 60 s. ISBN
80-966964-44-0.
PESCH, H.-O. Cesty k Lutherovi. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultúry 1999, 291 s.
ISBN 8085959534.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský a český jazyk

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 383

A B C D E FX

34.99 22.45 16.97 16.97 8.36 0.26

Vyučujúci: prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 02.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKFH/
CD1/15

Názov predmetu: Cirkevné dejiny - starovek

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 3    Za obdobie štúdia: 39
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3 Pracovná záťaž: 75 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje počas semestra tri testy, v ktorých môže spolu získať 100 bodov. Úspešné
zvládnutie testov umožňuje študentovi absolvovať riadnu skúšku ústnou formou.
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU.

Výsledky vzdelávania:
Získane vedomosti:
Študent:
- má prierezové vedomosti z oblasti starovekých cirkevných dejín so zameraním na pastoračný,
multikultúrny, spoločensky kontext rozvoja náboženstva
- získa vedomostí o danej historickej dobe a literárnej, teologickej i filozofickej tvorbe autorov
prvých storočí
- rozumie konkrétnym teologickým a organizačným problémom prvých storočí
- získa základné životopisné vedomosti o najvýznamnejších teologických predstaviteľoch
starokresťanskej Cirkvi
- nadobudne vedomostí o stave spoločnosti, o ľudskom správaní sa, morálnych zásadách.
Získane zručnosti:
Študent:
- vie kriticky analyzovať teologické texty starovekých autorov
- vie samostatne pracovať a orientovať sa v teologickej literatúre
- je schopný zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje vzhľadom k vlastnému profesijnému
rozvoju
- je schopný predstaviť a konkretizovať jednotlivé myšlienkové prúdy autorov v kontexte súčasného
teologického myslenia
- vie diskutovať o teologických odlišnostiach a pluralite názorov v prvotnej Cirkvi.
Získane kompetencie:
Študent:
- je schopný integrovať získane vedomosti z oblasti starovekých dejín Cirkvi v oblasti teológie,
pastorácie, liturgie, charity
- vie použiť svoje vedomosti v rámci odborných aj popularizačných diskusií
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- je samostatný a autonómny pri získavaní nových poznatkov v rámci starovekých dejín s
možnosťou využitia v ďalších študijných predmetoch a ďalšom vzdelávaní
- dokáže kriticky porovnať dogmatický vývoj katolíckeho učenia
- dokáže vyjadriť a zhodnotiť prínos autorov a uviesť klady a zápory aj heretických učení, ktoré
prispeli k prehĺbeniu teológie na konciloch.

Stručná osnova predmetu:
1. Pojem, metóda, rozdelenie, význam, Ježiš Kristus
2. Založenie a teritoriálny rozvoj cirkvi;
3. Apoštoli, sv. Peter a jeho nástupcovia do r. 314
4. Prenasledovanie Cirkvi, jednotlivé a hromadné procesy
5. Rehoľný život
6. Cirkevná veda a jej hlavní predstavitelia
7. Vývin starokresťanských gnóz
8. Historický vývin jednotlivých sviatostí
9. Pápeži od milánskeho ediktu do sťahovania národov
10. Postoj rímskych cisárov ku kresťanstvu
11. Rozvoj ranej teologickej vedy, Islám
12. Východní teológovia
13. Západní cirkevní učitelia

Odporúčaná literatúra:
HIŠEM C. Cirkevné dejiny – starovek, Košice : VMV, 2012; 416 s. ISBN 978-80-7165-888-7;
HIŠEM c. Kresťanská archeológia, epigrafia a ikonografia, Košice : Seminár sv. Karola
Boromejského, 2004, 68 s. ISBN 9788089138166; DOLINSKÝ J. Dejiny Cirkvi. Bratislava :
TF Trnavskej univerzity, 2010, 345 s. ISBN 978-80-7141-680-7; FRANZEN A. Malé cirkevní
dějiny. Kostelní Vydři : Karmelitánske nakladatelství, 2006, ISBN 978-80-7195-082-0; JUDÁK
V. Kristova Cirkev na ceste, Trnava : Spolok svätého Vojtecha, Trnava 1998. 334 s. ISBN
80-7162-215-X; KUMOR B. Cirkevné dejiny. Kresťanský starovek. Levoča : POLYPRESS,
s.r.o., 2000, 287 s. ISBN 80–89187–08–0; ŠPIRKO J. Cirkevné dejiny I., Turčianský sv. Martin :
Neografia 1943. 447 s. (bez ISBN); MORDEL Š. Svet prvých kresťanov. Spišské Podhradie :
Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2001. 222 s. ISBN 80-7142-087-5

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský a český jazyk.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 399

A B C D E FX

54.89 21.55 12.03 5.01 4.76 1.75

Vyučujúci: prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 02.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKFH/
CD2/15

Názov predmetu: Cirkevné dejiny - stredovek

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 3    Za obdobie štúdia: 39
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3 Pracovná záťaž: 75 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje počas semestra tri testy, v ktorých môže získať spolu 100 bodov. Na konci
semestra je ústna skúška. Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 60
bodov. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU.

Výsledky vzdelávania:
Získane vedomosti:
Študent:
- má prierezové vedomosti z oblasti stredovekých cirkevných dejín so zameraním na pastoračný,
multikultúrny, spoločensky kontext rozvoja náboženstva
- získa vedomostí o danej historickej dobe a teologickej tvorbe autorov stredoveku
- získa prehľad o teologickom myslení a jeho vývoji.
- orientuje sa vo všeobecných a cirkevných stredovekých dejinách z chronologického a
predmetového aspektu
- rozumie konkrétnym teologickým a organizačným problémom stredoveku
- nadobudne vedomostí o stave spoločnosti, o ľudskom správaní sa, morálnych zásadách.
Získane zručnosti:
Študent:
- vie samostatne pracovať a orientovať sa v teologickej literatúre
- je schopný zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje vzhľadom k vlastnému profesijnému
rozvoju
- je schopný predstaviť a konkretizovať jednotlivé myšlienkové prúdy autorov v kontexte súčasného
teologického myslenia.
- získa zručnosti vnímať komplikovanú situáciu v Európe počas sťahovania národov.
Získane kompetencie:
Študent:
- je schopný integrovať získane vedomosti z oblasti stredovekých dejín Cirkvi v oblasti teológie,
pastorácie, liturgie, charity;
- vie použiť svoje vedomosti v rámci odborných aj popularizačných diskusií;
- je samostatný a autonómny pri získavaní nových poznatkov v rámci stredovekých dejín s
možnosťou využitia v ďalších študijných predmetoch a ďalšom vzdelávaní
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- dokáže kriticky porovnať dogmatický vývoj katolíckeho učenia.
- dokáže vyjadriť a zhodnotiť prínos autorov a uviesť klady a zápory aj heretických učení
- nadobudne kritické myslenie v oblasti ľudského správania.

Stručná osnova predmetu:
Cirkevné dejiny - raný stredovek, Cirkevné dejiny - vrchol. a nesk. kr. stred.
1. Pokresťančenie Germánov
2. Zvrchovanosť pápežov
3. Pokresťančenie Slovanov, Maďarov, Sv. Konštantín - Cyril a Metod
4. Vnútorné dejiny Cirkvi
5. Pápežstvo a stredoveké cisárstvo
6. Križiacke výpravy a misijná činnosť
7. Rehoľný život v stredoveku
8. Stredoveká mystika
9. Ľudové heretické hnutia a inkvizícia
10. Úpadok autority pápežov
11. Kostnický koncil a renesanční pápeži
12. Cirkevná veda a umenie
13. Ján Hus a husitizmus

Odporúčaná literatúra:
HIŠEM C., Cirkevné dejiny - stredovek, Košice : VMV 2013; 594 s., ISBN 978-80-7165-919-8
JÁN PAVOL II., encyklika Apoštoli Slovanov, Rím : SÚSCM 1988; 49 s., bez ISBN
KUMOR B., Cirkevné dejiny. Raný kresťanský stredovek. Levoča : Polypress, 2001; 271 s.,
ISBN 8088704375
KUMOR B., Cirkevné dejiny. Zlaté obdobie kresťanského stredoveku. Levoča : Polypress, 2001;
319 s., ISBN 8088704472
KUMOR B., Cirkevné dejiny. Jeseň cirkevného stredoveku. Levoča : Polypress, 2002; 327 s.,
ISBN 8088704499
SEDLÁK, P., Christianizácia západných Slovanov s osobitným zreteľom na Slovensko, Levoča :
Polypress 1999; 314 s., ISBN 8088704227
VRAGAŠ Š., Život Konštantína Cyrila a život Metoda, Bratislava : Karmelitanske
nakladateľstvo, 2013, 124 s. ISBN 9788081350368

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 374

A B C D E FX

32.09 22.46 19.52 13.9 11.76 0.27

Vyučujúci: prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 02.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKPT/
PT6/15

Názov predmetu: Cvičenia z homiletiky

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 12.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Prezentácia cvičnej kázne alebo iného prejavu je hodnotená z hľadiska obsahu aj formy. Absolvoval
- neabsolvoval. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje
v zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, viď článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Študent už disponuje vedomosťami z predmetu Teológie ohlasovania ktoré je schopný následne
použiť pri príprave rétorického a homiletického prejavu. Absolvovaním cvičných kázní (ak ide o
bohoslovcov), alebo úvahy pre vysielanie v rádiu (ak ide o laikov) získa študent praktickú skúsenosť
a zručnosť pri príprave a prednese prejavu na danú tému. Zároveň - vzhľadom na videozáznam -
bude môcť analyzovať svoju gestikuláciu, mimiku a haptiku. Jeho kompetencia je tak následne daná
schopnosťou samostatne homileticky ohlasovať Evanjelium a tým sa podieľať na učiacej úlohe
Cirkvi.

Stručná osnova predmetu:
1. Zásady umeleckého prednesu. Prečítanie určeného úryvku.
2. Nácvik rečového tónu: hlasne, zreteľne, pomaly.
3. Kontrola stavby homílie: kerygmy, didaskálie, paraklézy a mystagógie.
4. Revízia úvodu a záveru reči, znalosť antropologickej indukcie a dedukcie.
5. Analýza prostriedkov virtuálneho dialógu a názornosti.
6. Praktická ukážka niektorých kazateľov.

Odporúčaná literatúra:
STANČEK, Ľ. Kňaz rétor. Spišské Podhradie : Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2001.
302 s. ISBN 8071420816.
VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha : Portál 2000. 263 s. ISBN 8071782912.
GARLOCK, J. Jak lépe kázat. Praha : Samuel 2011. 77 s. ISBN 9788086849720.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský a český jazyk.

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 123

A B C D E FX

66.67 28.46 3.25 1.63 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. JUDr. ICDr. Juraj Jurica, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKPT/
Lit1/15

Názov predmetu: Dejiny a teológia liturgie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 3 / 1    Za obdobie štúdia: 39 / 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5 Pracovná záťaž: 125 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5., 7., 9.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Ukončenie predmetu je ústnou skúškou. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia
predmetu sa uskutočňuje v zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU.

Výsledky vzdelávania:
Študent pozná súvislosti vývoja liturgických foriem počas dejín, liturgické rodiny a ríty, historický
vývoj liturgie latinského rítu, pozná náboženské texty. Pozná formy pastorácie v oblasti liturgie.
Študent je schopný používať základnú terminológiu v oblasti liturgiky, pozná náboženské liturgické
texty. Preniká do ducha liturgie a chápe jej prínos pre človeka. Chápe liturgiu ako prameň
a vyvrcholenie života veriaceho kresťana. Pri aplikovaní poznatkov a zručností vie preukázať
empatiu a medzikultúrne povedomie. Vie voliť vhodné formy liturgickej pastorácie prispôsobené
konkrétnym podmienkam veriacich. Vie vykladať náboženské liturgické texty.
Študent vie poskytovať poradenstvo v duchovnej oblasti a dodržiavať dôvernosť informácií. Vie
pripravovať náboženské obrady v katolíckom ríte.

Stručná osnova predmetu:
1. Epocha Nového Zákona – fundamentálne apoštolské formy liturgie.
2. Poapoštolské formy liturgie v prvých troch storočiach.
3. Epocha čistej Rímskej liturgie. Prenikanie rímskej liturgie do oblasti gallo-franskej.
4. Epocha stredoveku. Tridentský koncil. Klasické liturgické hnutie.
5. Liturgické hnutie na Slovensku.
6. Liturgická reforma II. vatikánskeho koncilu.
7. Liturgická konštitúcia Sacrosanctum conciliu.
8. Základné pojmy – princípy;
9. Rítus a liturgické rodiny;
10. Bohoslužobné zhromaždenie;
11. Božie Slovo v zhromaždení;
12. Liturgia a ľudová zbožnosť.
13. Liturgia v dejinách spásy.
14. Ekleziologický rozmer liturgie.
15. Liturgia a teológia.
16. Liturgia v živote kresťana a farnosti.
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17. Liturgická antropológia.
18. Ars celebrandi.
19. Symboly v liturgii.
20. Ekumenizmus v liturgii

Odporúčaná literatúra:
AKIMJAK, A., Liturgika I. Teológia liturgie, Spišská Kapitula 1996, 132 s. ISBN 807142067-0.
AKIMJAK, A., Liturgika II. Dejiny liturgie, Spišská Kapitula 1996, 106 s. ISBN 8071420697.
AUGÉ, M. Liturgia. Praha : PAULÍNKY, 2011. 303 s. ISBN 9788074500145.
BEITL, J. Liturgika I. a II. Bratislava : UK, 1993. 231 s. ISBN 8022306592.
BOHÁČ, V., Liturgika I.-III. UPJŠ: Prešov, 1997. 148 s. ISBN 8096734156.
RAGAN, G. Liturgické hnutie na Slovensku. Košice : Michal Vaško, 2001. 103 s. ISBN
80-7165-302-0.
KRIVDA, A. Il Rituale Strigoniense (1625) e le sue due fonti: Ordo et Ritus (1560) e Agendarius
(1583). Roma : Lozzi, 2012, 92 s. ISBN 978-88-89896-99-0.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 752

A B C D E FX

34.31 23.94 19.41 12.9 9.04 0.4

Vyučujúci: SLLic. Andrej Krivda, PhD., prof. ThDr. Dr Gabriel Ragan, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 05.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
ST5/15

Názov predmetu: Dejiny kresťanskej spirituality

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3., 5.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent vypracuje počas semestra prácu na zadanú tému v rozsahu min. 4 strany A4 - 30 percent
z celkového hodnotenia. Absolvuje záverečnú skúšku – 70 percent z celkového hodnotenia. Na
úspešné absolvovanie predmetu a získanie zápočtu je potrebné získať minimálne 60 percent bodov
z každej hodnotenej oblasti. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa
uskutočňuje v zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, čl. 11.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti
Študent vie:
- definovať teologické východiská kresťanskej spirituality;
- opísať hlavné prúdy kresťanskej spirituality od jej zrodu po súčasnsoť;
- vysvetliť hlavné akcenty kresťanskej spirituality v jednotlivých obdobiach.
Zručnosti
Študent dokáže:
- predstaviť a zdôvodniť postupný vývoj kresťanskej spirituality;
- orientovať sa v jednotlivých fázach vývoja kresťanskej spirituality;
- predstaviť podstatné prvky jednotlivých spiritualít v priereze dejín.
Kompetencie
Študent získa:
- schopnosť posúdiť vplyv hlavných škôl kresťanskej spirituality na súčasný kresťanský život;
- schopnosť navrhnúť možností využitia získaných poznatkov v pastoračnej praxi.

Stručná osnova predmetu:
Biblická spiritualita.
Spiritualita prvotnej cirkvi (Didaché, Apoštolskí otcovia...).
Počiatky monasticizmu – otcovia púšte.
Benediktínska spiritualita.
Spiritualita stredoveku – Kamaldulskí pustovníci, kartuziáni, ciesterciáni, ženské mníšske rády.
Devotio moderna.
Potridentská spiritualita.
Moderná spiritualita.
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Súčasné spirituálne prúdy.

Odporúčaná literatúra:
ALTRICHTER, M. 2013. Krátké dějiny křesťanské spirituality. Refugium, Velehrad, 2013, 206s.
ISBN 978-80-7412-132-6.
ANCILLA, M. 1999. Ve škole otcú pouště. Kostelní Vydří : Karmelitánske nakladatelství, 1999.
189 s. ISBN 80-7192-426-1.
AUMANN, J. Křesťanská spiritualita v katolické tradici. Praha : Karolínum, 2000. 261 s. ISBN
80-7184-928-6.
FIORES. S. Slovník spirituality. Kostelní Vydří : Karmelitánske nakladatelství, 1999. 1295 s.
ISBN 80-71923-38-9.
JENČO, J., 2020. Spirituálno-pedagogické pôsobenie J. I. Simonisa v rehoľnej formácii.
Ružomberok : Verbum, 2020, 133 s. ISBN 978-80-561-0818-5.
PUSS, A. 2002. Špiritualita podľa Katechizmu katolíckej Cirkvi. Dobrá kniha, 206 s. ISBN
978-80-74122781.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, český jazyk

Poznámky:
Predmet sa vyučuje len v letnom semestri

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 77

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci: doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 19.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKPT/
LSp3/15

Názov predmetu: Dejiny liturgického spevu

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3., 5.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v
zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Študent
- má prehľad o vývojových stupňoch liturgického spevu naprieč dejinami Cirkvi. Vie chronologicky
zaradiť spevy repertoáru gregoriánskeho chorálu podľa obdobia vzniku, pozná špecifické znaky
liturgickej hudby v jednotlivých vývojových etapách.
- dokáže teoretické vedomosti aplikovať do praxe identifikovaním jednotlivých vývojových
stupňov notácie, dokáže identifikovať jednotlivé hudobné formy podľa vývoja dejín liturgickej
hudby a dokáže svoje teoretické vedomosti aplikovať do praxe pri vedení scholy a vo vyučovacom
procese.
- nadobudne kompetentnosť vo vedení scholy a vo vzdelávacom procese, zvlášť pri historicko-
teoretických úvodoch v oblasti liturgickej hudby.

Stručná osnova predmetu:
1. Židovská liturgická hudba ako vzor pre kresťanskú liturgickú hudbu.
2. Liturgická hudba prvých kresťanov.
3. Liturgická hudba po Milánskom edikte.
4. Liturgická hudba stredoveku.
5. Liturgická hudba v období renesancie.
6. Liturgická hudba obdobia baroka.
7. Vplyv reformácie na liturgickú hudbu.
8. Liturgická hudba v období osvietenstva.
9. Ceciliánske hnutie.
10. Obnova gregoriánskeho chorálu v 20. storočí.
11. Liturgická hudba 21. storočia.
12. Adaptácia slovenských textov na melódie gregoriánskeho chorálu.



Strana: 29

Odporúčaná literatúra:
Lexmann, Juraj. Teória Liturgickej Hudby. [1. vyd.]. Bratislava: Juraj Lexmann, 2015. ISBN
978-80-972049-4-5.
ČALA, František Antonín. Duchovní Hudba. Vydání I. Olomouc: Dominikánská edice Krystal,
1946.
DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL, 2008. Dokumenty druhého vatikánskeho koncilu. Trnava:
Spolok sv. Vojtecha. ISBN 978-80-7162-738-8.
MUSICAM SACRAM, 1995, 1996. O posvätnej hudbe v liturgii, Rím, 1967. In: Adoramus Te:
časopis o duchovnej hudbe, Trnava 1995, č. 2, str. 10 – 13. a Trnava 1996, č. 1, str. 8 – 10. ISSN
1335-3292.
RÍMSKY MISÁL, 2002. Všeobecné smernice. Rím:Typis polyglotti Vaticanis.
SLOVENSKÁ LITURGICKÁ KOMISIA, 1990. Liturgický spevník I. Rím: Typis polyglotti
Vaticanis.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk, latinský jazyk.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 40

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci: prof. PaedDr. ThDr. Martin Štrbák, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKFH/
DF3/15

Názov predmetu: Dejiny novovekej filozofie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 3 / 1    Za obdobie štúdia: 39 / 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 6 Pracovná záťaž: 150 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3., 5.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje počas semestra povinne prednášky (3 h týždenne) a cvičenia (1 h týždenne).
V rámci cvičení prezentuje konkrétny filozofický text starovekého autora pomocou základnej
interpretačnej literatúry (porovnanie aspoň dvoch interpretačných prístupov) - 30 percent z
celkového hodnotenia. Absolvuje záverečnú ústnu skúšku - 70 percent z celkového hodnotenia.
Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 60 percent z každej hodnotenej
oblasti. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Získane vedomosti:
Študent:
- má prierezové vedomosti z oblasti dejín novovekej európskej filozofie so zameraním na kultúrno-
spoločensky kontext rozvoja filozofie a zvlášť na jej svetonázorové konzekvencie;
- orientuje sa v dejinách novovekej európskej filozofie z chronologického a predmetového aspektu
(filozofia bytia, kozmológia a kozmogónia, filozofia človeka, Boha, náboženstva);
- rozumie konkrétnym filozofickým problémom a ich riešeniam z obsahového aj metodologického
aspektu.
Získane zručnosti:
Študent:
- vie kritický analyzovať filozofické texty autorov novovekej európskej filozofie;
- vie v rámci analýzy filozofických textov pracovať s interpretačnou literatúrou;
- je schopný zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje vzhľadom k vlastnému profesijnému
rozvoju. Získane kompetencie:
Študent:
- je schopný integrovať získane vedomosti z oblasti dejín novovekej európskej filozofie s
poznatkami získanými s predošlého štúdia;
- vie použiť svoje vedomosti v rámci odborných aj popularizačných diskusií;
- je samostatný a autonómny pri získavaní nových poznatkov v rámci dejín európskej filozofie s
možnosťou využitia v ďalších študijných predmetoch a ďalšom vzdelávaní.

Stručná osnova predmetu:
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1. Novoveká filozofia: chronológia a charakteristika.
2. Renesancia: pojem, charakteristika, tematické okruhy.
3. Filozofia prírody: materialistická a panpsychická koncepcia.
4. Metodológia prírodných vied: F. Bacon.
5. Humanizmus: filológia, psychológia, teológia.
6. Naturálny systém kultúry: náboženstvo, štát, právo.
7. Modernizácia scholastiky: T. de Vio, F. Suarez.
8. Systémy 17. stor.: R.Descartes; B.Spinoza; G.W.Leibniz.
8. Racionalizmus: G. Galilei, T.Hobbes; N.Malebranche, B.Pascal.
9. Anglické osvietenstvo a empirizmus: J.Locke, G.Berkeley, D.Hume.
10. Francúzke osvietenstvo: D´Alembert, D.Diderot, J.La Mettrie; E.deCondillac.
Ch.Montesquieu, Voltaire; J.J.Rousseau.
11. Nemecké osvietenstvo: Ch.Wolff, G.E.Lessing.
12. Nemecký idealizmus: I. Kant.
13. Pokantovský idealizmus: J.G.Fichte; F.W.J.Schelling; G.W.F.Hegel; A.Schopenhauer.

Odporúčaná literatúra:
COPLESTON, F. Dějiny filosofie III. : Od Ockhama k Suárezovi. Olomouc : Refugium
Velehrad-Roma, 2017. 600 s. ISBN 978-‑80-‑7412-‑283‑5.
COPLESTON, F. Dějiny filosofie IV. : Od Descarta k Leibnizovi. Olomouc : Refugium Velehrad-
Roma, 2018. 468 s. ISBN 978-‑80-‑7412-‑306-1.
COPLESTON, F. Dějiny filosofie V. : Od Hobbse k Humovi. Olomouc : Refugium Velehrad-
Roma, 2020. 568 s. ISBN 978-‑80-‑7412-‑350‑4.
KICZKO, L. Malá antológia z diel filozofov. 2. Bratislava : SNP, 1998. 218 s. ISBN 8008018259.
LEŠKO, V. Dejiny filozofie. II. Prešov : Vladimír Leško, 2008. 223 s. ISBN 9788097005412.
SIROVIČ, F. Dejiny filozofie II. Novovek 1. časť. Trnava : Dobrá kniha, 1997. 321 s. ISBN
8071411590.
SIROVIČ, F. Dejiny filozofie III. Novovek 2. časť. Trnava : Dobrá kniha, 1998. 158 s. ISBN
8071410934.
STOLÁRIK, S. Stručne o dejinách filozofie. Košice : Seminár sv. Karola Boromejského, 2007.
241 s. ISBN 9788089138678.
STÖRING, H. J. Malé dějiny filozofie. Praha : Zvon, 1995. 559 s. ISBN 8071131156.
SUCHÝ, M. Malá antológia z diel filozofov. 1. Bratislava : SNP, 1991. 202 s. ISBN 8008004878.
VÁROSSOVÁ, E. (zostavila). Antológia z diel filozofov; zv. 6. Novoveká racionalistická
filozofia. Bratislava : Epocha, 1970. 784 s. ISBN neuvedené.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk

Poznámky:
Predmet sa vyučuje v 1,3,5 semestri.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 372

A B C D E FX

17.2 16.94 18.55 17.74 26.88 2.69

Vyučujúci: PhDr. Imrich Degro, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
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prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKFH/
DF1/15

Názov predmetu: Dejiny starovekej filozofie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 3 / 1    Za obdobie štúdia: 39 / 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 6 Pracovná záťaž: 150 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3., 5.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje počas semestra povinne prednášky (3 h týždenne) a cvičenia (1 h týždenne).
V rámci cvičení prezentuje konkrétny filozofický text starovekého autora pomocou základnej
interpretačnej literatúry (porovnanie aspoň dvoch interpretačných prístupov) - 30 percent z
celkového hodnotenia. Absolvuje záverečnú ústnu skúšku - 70 percent z celkového hodnotenia.
Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 60 percent z každej hodnotenej
oblasti. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Získane vedomosti:
Študent:
- má prierezové vedomosti z oblasti dejín starovekej európskej filozofie so zameraním na kultúrno-
spoločensky kontext rozvoja filozofie a zvlášť na jej svetonázorové konzekvencie;
- orientuje sa v dejinách starovekej európskej filozofie z chronologického a predmetového aspektu
(filozofia bytia, kozmológia a kozmogónia, filozofia človeka, Boha, náboženstva);
- rozumie konkrétnym filozofickým problémom a ich riešeniam z obsahového aj metodologického
aspektu.
Získane zručnosti:
Študent:
- vie kritický analyzovať filozofické texty autorov starovekej európskej filozofie;
- vie v rámci analýzy filozofických textov pracovať s interpretačnou literatúrou;
- je schopný zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje vzhľadom k vlastnému profesijnému
rozvoju.
Získane kompetencie:
Študent:
- je schopný integrovať získane vedomosti z oblasti dejín starovekej európskej filozofie s
poznatkami získanými s predošlého štúdia;
- vie použiť svoje vedomosti v rámci odborných aj popularizačných diskusií;
- je samostatný a autonómny pri získavaní nových poznatkov v rámci dejín európskej filozofie s
možnosťou využitia v ďalších študijných predmetoch a ďalšom štúdiu.
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Stručná osnova predmetu:
1. Pojem filozofia, vznik filozofie, periodizácia dejín filozofie.
2. Staroveká - antická - filozofia: typy, obsah, rozdelenie.
3. Pohanský a kresťanský starovek: chronológia a charakteristika.
4. Kozmologické obdobie: prvá otázka a prvá odpoveď - iónsky a italický smer.
5. Kozmologické obdobie: prvá otázka a druhá odpoveď - monizmus a pluralizmus.
6. Humanistické obdobie: sofisti, Sokrates, sokratovci.
7. Staroveké pohanské systémy: Platón a Aristoteles.
8. Helenistické školy: stoická, epikurejská, skeptická.
9. Synkretizmus: Filón - náboženská fil., Plotín - novoplatonizmus.
10. Kresťanská staroveká filozofia: staré otázky a nové odpovede.
11. Kresťanský gnosticizmus.
12. Kresťanská apológia: Tertulián, Tacitus, sv. Klement Alexandrijský.
13. Staroveké kresťanské systémy: Origenes, sv. Gregor z Nisie, sv. Augustín.
14. Západná patristika: Boethius, Kassiodor, sv. Izidor.
15. Východná patristika: Pseudodionýz, sv. Ján z Damasku.

Odporúčaná literatúra:
COPLESTON, F. Dějiny filosofie I. : Řecko a Řím. Olomouc : Refugium Velehrad-Roma 2014,
704 s. ISBN 978-80-7412-167-8.
COPLESTON, F. Dějiny filosofie II. : Od Augustina ke Scotovi. Olomouc : Refugium Velehrad-
Roma 2014, s. 5-139. ISBN 978-80-7412-251-4.
DUFFEROVÁ, A. Dejiny filozofie. Starovek. Trnava : Dobrá kniha, 2001. 51 s. ISBN
8071413518.
JURINA, J. Stručný prehľad dejín filozofie. Bratislava : Teologická fakulta Trnavskej univerzity,
2002. 88 s. ISBN 8071410209.
JURINA, J. Stručný prehľad dejín kresťanskej filozofie. Bratislava : Teologická fakulta
Trnavskej univerzity, 2002.101 s. ISBN 8071413755.
KUBÍK, P. Dejiny filozofie. Starovek. Bratislava : Dobrá kniha, 2000. 97 s. ISBN 8071412945.
MARTINKA, J. (zostavil). Antológia z diel filozofov; zv. 1. Predsokratovci a Platón. Bratislava :
Iris, 1998. 607 s. ISBN 8088778506.
MARTINKA, J. (zostavil). Antológia z diel filozofov; zv. 2. Od Aristotela po Plotina. Bratislava :
Pravda, 1973. 669 s. ISBN neuvedené.
MICHALOV, J. Ranokresťanská filozofia. Nitra, Bratislava : Univerzita Konštantína Filozofa,
Filozofická fakulta, Katedra etiky a katechetiky, Lúč, 2005. 326 s. ISBN 8080508313.
SUCHÝ, M. Malá antológia z diel filozofov. 1. Bratislava : SNP, 1991. 202 s. ISBN 8008004878.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk

Poznámky:
Predmet sa vyučuje v 1,3,5 semestri.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 413

A B C D E FX

16.71 21.55 21.07 15.98 20.82 3.87

Vyučujúci: PhDr. Imrich Degro, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 06.02.2022
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Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKFH/
DF2/15

Názov predmetu: Dejiny stredovekej filozofie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 3 / 1    Za obdobie štúdia: 39 / 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 6 Pracovná záťaž: 150 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4., 6.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje písomnú aj ústnu skúšku, v ktorých preukáže vedomosti z Dejín stredovekej
filozofie a jej najvýznamnejších predstaviteľov. V písomnej časti preukáže vedomosti zo
základných filozofických otázok stredoveku. Pre ďalšie hodnotenie je v nej potrebné získať
50% úspešnosť. Ústnou skúškou preukáže študent spôsobilosť kriticky hodnotiť a analyzovať
stredoveké filozofické koncepcie. Tiež je potrebné získať aspoň 50%. Výsledná známka je priemer
hodnotenia oboch foriem skúšky, teda každá časť má podiel 50% na výslednej známke. Hodnotenie
študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle Študijného
poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti:
Študent získava vedomosti o hlavných témach stredovekej filozofie najmä z obdobia rozkvetu
metafyziky v tzv. zlatom storočí (13. stor.). Boli to logické a metafyzické úvahy, ktoré boli prípravou
na právnické a teologické úvahy, teda študent lepšie pozná kontext histórie náboženstva za toto
obdobie. Zároveň poznáva mentalitu stredovekého človeka a spoločnosti, čím je lepšie pripravený
na poznanie stavu spoločnosti a poznanie ľudského správania. Mnohé skutočnosti dnešného sveta
majú korene v minulosti. V stredoveku poznáme islamskú a židovskú kultúru a adekvátne k tomu
aj islamských a židovských filozofov (Avicenna, Averroes, Maimonides). Štúdiom ich myšlienok
študent má príspevok k poznaniu multikultúrneho správania.
Získané zručnosti:
Oboznámením sa so stredovekými názormi študent si rozširuje obzor. Získava zručnosť rozoznať
„filozofie“ a „filozofiu“, čo znamená chápať rozdiel medzi názorom jednotlivca (aj keď veľkého
mysliteľa v dejinách) a filozofiou, ktorá vychádza zo skutočnosti a verne ju vystihuje. Toto
rozlišovanie je dôležité pre získanie zručnosti viesť diskusiu, v ktorej ide o vytríbenie postojov
a prečistenie argumentov. Ďalej študent rozhľadom vo filozofických názoroch získa zručnosť
zaradiť názor konkrétneho človeka (a následne štýl jeho konania), či nemá príbuznosť s niektorými
filozofickými prúdmi. Tým lepšie porozumie ľudskému konaniu a získava zručnosť uplatnenia
znalosti ľudského konania.
Získané kompetencie:
Študent je kompetentný v nadobúdaní nových poznatkov a vo využití poznatkov z dejín filozofie
v iných predmetoch a v živote. Poznatky z dejín dávajú prehľad v procesoch, aké sa dejú v
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spoločnosti, v národoch, ale aj v globálnej mierke. To, čo je témou dialógu v spoločnosti, má
súvis s dejinami, pretože aj myšlienky vyrastajú z určitých predpokladov a koreňov. Študent má
kompetenciu rozoznať súvis aktuálnych myšlienok s filozofickými prúdmi v dejinách, a tak je
pripravený viesť celospoločenský dialóg.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvodná úvaha o dejinách všeobecne.
2. Raný stredovek – Eriugena - Anzelm z Canterbury - škola v kláštore sv. Viktora - škola v Chartres
- Bernard z Clairveaux - Peter Abelard - Konštantín-Cyril - Avicenna - Averroes.
3. Vrcholný stredovek - Albert Veľký - Tomáš Akvinský - Bonaventura - Duns Scotus.
4. Neskorý stredovek - Viliam Ockham - Ján Eckhart - Mikuláš z Autrecourtu - Marsilius z Padovy
- Mikuláš Kuzánsky.

Odporúčaná literatúra:
MONDIN, B. Dejiny filozofie. Stredovek. Sp. Podhradie : Kňazský seminár biskupa Jána
Vojtaššáka, 1994, 91 s. ISBN neuvedené.
SIROVIČ, F. Dejiny filozofie, Trnava : Dobrá kniha, 1995, 118 s. ISBN 8071410586 .
STOLÁRIK, S. Stručne o dejinách filozofie. Prešov : Vydavaeľstvo Michala Vaška, 1998. ISBN
8071651338.
STÖRIG, H. J. Malé dějiny filosofie, Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2007, 653 s.
ISBN 9788071952060.
ŠOKA S., Úvod do dejín filozofie, Bratislava : Univerzita Komenského, 1993, 171 s., ISBN
8022306673 .
JURINA, J. Stručný prehľad dejín filozofie, Bratislava : Teologická fakulta Trnavskej univerzity,
2002, 88 s, ISBN 8071410209.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský a český jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 381

A B C D E FX

21.78 23.62 20.73 17.32 13.65 2.89

Vyučujúci: PhDr. Emil Ragan, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
OBH2/22

Názov predmetu: Diplomová práca

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný:     Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 20 Pracovná záťaž: 500 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 11., 12..

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pre úspešné absolvovanie predmetu musí študent vypracovať diplomovú prácu, predstaviť prácu
prostredníctvom prezentácie v Power Pointe a obhájiť ju pred komisiou. Hodnotenie študijných
výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle Študijného poriadku
Teologickej fakulty KU.

Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním daného predmetu získa študent základné poznatky z metodológie vedy a základné
zručnosti v oblasti publikačnej činnosti. Disponuje praktickými zručnosťami dôležitými pri
organizácii a plánovaní výskumu/prieskumu. Študent dokáže vypracovať celú diplomovú prácu a
v závere ju aj upraviť podľa smernice dekana TF KU o záverečných prácach. Rozumie protokolu
o kontrole originality. Dokáže kriticky analyzovať, diskutovať a prezentovať problematiku
diplomovej práce pred komisiou a následne túto prácu obhájiť.

Stručná osnova predmetu:
1. Vypracovanie diplomovej práce.
2. Vytvorenie prezentácie diplomovej práce v Power Pointe.
3. Vypracovanie obhajoby k protokolu o kontrole originality.
4. Obhajoba diplomovej práce pred komisiou.

Odporúčaná literatúra:
Smernica dekana TF KU v Ružomberku o záverečných prácach. Internetový zdroj: http://
www.ktfke.sk/predpisy/Ako_pisat_prace.pdf
Literatúra k danej téme diplomovej práce.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 275

A B C D E FX

54.91 21.82 16.0 5.09 2.18 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 16.07.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
Dog/15

Názov predmetu: Dogmatická teológia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný:     Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5 Pracovná záťaž: 125 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 9., 10.., 11., 12..

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety: TKST/Dog2/15 a TKST/Dog3/15 a TKST/Dog4/15 a TKST/Dog5/15
a TKST/Dog6/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje na konci štúdia ústnu skúšku, v ktorej preukáže vedomosti zo základných tém
systematickej teológie.
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu, sa uskutoční v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent je schopný odpovedať na základné teologické otázky celej
systematickej teológie. Študent vie definovať základné vzťahy človeka k sebe samému, Bohu
a spoločnosti. Študent vie logicky uvažovať pri hľadaní odpovedí na pochádzanie človeka,
skutočnosť ľudského zla, hľadanie spásy človeka, zmyslu jeho bytia a naplnenia.

Stručná osnova predmetu:
1. Dogmatická teológia – možnosti teologického poznávania (negatívna teológia – afirmatívna
teológia); teológia ako dejinná forma myslenia; dogma – pojem, vývoj dogmy, interpretácia dogmy;
2. Teológia milosti – pojem milosti v Biblii; napätie milosti a Zákona u Pavla; otcovia východu a
západu o milosti; spor Augustín versus Pelágius; koncil v Kartágu a Orange; semipelagianizmus;
3. Teológia milosti – nástup scholastiky a aristotelizmu; Tomáš Akvinský ako harmonizátor milosti
a prirodzenosti; rozlišovanie druhov milosti; M. Luther a Tridentský koncil; neoscholastická
teológia milosti a Nouvelle Théologie; K. Rahner a nadprirodzený existenciál;
4. Stvorenie sveta – dve biblické správy o stvorení sveta a človeka; človek ako vrchol stvorenia;
„sabat“ ako deň Zmluvy; creatio ex nihilo a platónsky dualizmus; doslovné chápanie Biblie a spor
vedy a náboženstva v 19. storočí;
5. Anjeli – ako nositeľ Božej podstaty (Božieho mena); „Pánov anjel“; Biblia o anjeloch; otázka
zla (Diabolos, Satan); Tradícia o anjeloch; anjel ako inšpirácia kresťanského umenia;
6. Teologická antropológia – starozákonná koncepcia človeka; novozákonná koncepcia človeka;
človek ako obraz a podoba Boha; otázka monogenizmu a polygenizmu; otázka nadprirodzeného –
prekonanie neoscholastického estrinsecizmu;
7. Dedičný hriech (dh) – dh implicitne prítomný v Starom zákone (sociálnosť, horizontálnosť a
univerzálnosť hriechu); dh – spor Augustín a Pelágius; systematické zhodnotenie o dh;
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8. Eschatológia – ako perspektíva celej teológie; otázka času (absolútna budúcnosť, Adventus);
Pavlove chápanie času (1Kor 7,25-31); veriť a čakať ako dve úlohy Cirkvi;
9. Parúzia – problém jazyka; vzkriesenie mŕtvych – zomieranie ako posledné vyjadrenie človeka,
vzkriesené telo; univerzálny súd; nebo; peklo; očistec;
10. Pneumatológia – pojem „duch“ v SZ; pneumatológia synoptických evanjelií; pneumatológia
Pavlových spisov a Jánových listov; Duch Svätý v patristickej teológii;
11. Pneumatológia – otázka Filioque; pneumatológia v latinskom stredoveku; pneumatológia a
reformácia; oživenie myšlienky Ducha v 19. storočí; Druhý vatikánsky koncil a obnova cirkvi v
Duchu

Odporúčaná literatúra:
FIORENZA, F.S. –GALVIN, J.P. Systematická teologie I., Brno : CDK, 1996, 130-140; 213-267.
ISBN 807-021-2322.
MIKLUŠČÁK, P. Tajomstvo daru, Dolný Kubín : Zrno 1996.134s. ISBN 8090049672.
POSPÍŠIL, C.V. Jako v nebi, tak i na zemi. Praha - Kostelní Vydří : Krystal OP –
Karmelitánske nakladatelství, 2007. 590 s. ISBN 978-80-7195-123-0.
JOSEPH RATZINGER BENEDIKT XVI., Ježiš Nazaretský. Trnava : Dobrá kniha 2007. 391s.
ISBN 978-80-7141-579-4.
PETRI, H. - BEINERT, W. Učení o Marii. Olomouc : MCM, 1996.631s. ISBN 807-021-2556.
DRÁB, P. Tajomstvo Ježiša Krista. Košice : VIENALA 2011.202s. ISBN 978-80-8126-039-1.
DRÁB, P. Matka Mária. Košice : VIENALA 2010.128s. ISBN 978-80-8126-037-3.
ELIADE, M. Posvátné a profánní. Praha : Křesťanská akedemie 1994, 155s. ISBN
897-021-2558.
HELLER, J. – MRÁZEK, J. Nástin religionistiky. Praha : Kalich 2005. 316s. ISBN
968-82-8895-365-2.
SKALICKÝ, K. Po stopách neznámého Boha. Praha : Vyšehrad, 2001. 164s. ISBN
998-80-8995-365-0.
BOUBLÍK, V. Teologie mimokřesťanských náboženství. Kostelní Vydří : Karmelitanské
nakladatelství, 2000. 390s. ISBN 978-80-8995-156-3.
RATZINGER, J. Úvod do křesťanství. Brno : Petrov 199. 255s. ISBN 978-80-6995-169-0.
DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL. Dokumenty DVK . (prekl. POLČIN, S. a zrevid.
GAVENDA, M.) Trnava : SSV 2008, ISBN 80-7721-831-2.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk

Poznámky:
Je to štátna skúška po ukončení všetkých predmetov dogmatickej teológie.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 76

A B C D E FX

36.84 26.32 21.05 7.89 7.89 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 23.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
ST10/15

Názov predmetu: Duchovné vedenie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 8., 10.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent vypracuje počas semestra prácu na zadanú tému v rozsahu min. 4 strany A4 - 30 percent
z celkového hodnotenia. Absolvuje záverečnú skúšku – 70 percent z celkového hodnotenia. Na
úspešné absolvovanie predmetu a získanie zápočtu je potrebné získať minimálne 60 percent bodov
z každej hodnotenej oblasti. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa
uskutočňuje v zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, čl. 11.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti
Študent vie:
- opísať teologické východiská duchovného vedenia;
- vysvetliť základné témy z teórie duchovného vedenia v Cirkvi;
- pomenovať zákonitosti duchovného vedenia človeka;
- pomenovať zákonitosti duchovného sprevádzania žiakov ZŠ a SŠ.
Zručnosti
Študent dokáže:
- ovládať proces duchovného sprevádzania;
- osvojiť si základné úlohy duchovného vodcu;
- identifikovať úskalia duchovného sprevádzania (nebezpečenstvo zneužitia moci);
- interpretovať rôzne spôsoby a pravidlá rozlišovania vnútorných hnutí človeka;
- aplikovať získané poznatky do duchovného sprevádzania žiakov na ZŠ a SŠ;
Kompetencie
Študent je schopný:
- navrhnúť priebeh duchovného vedenia a prakticky ho využívať pri duchovnom sprevádzaní;
- aplikovať získané poznatky do sprevádzania jednotlivých skupín ľudí ako sú deti, mládež,
manželia, muži, ženy, starí ľudia, zasvätení;
- realizovať duchovné sprevádzanie žiakov ZŠ a SŠ;
- jednoduchým spôsobom sprevádzať pri voľbe kresťanského životného povolania.

Stručná osnova predmetu:
História duchovného vedenia v Cirkvi.
Teologický rozmer duchovného vedenia.
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Psychologický rozmer duchovného vedenia.
Úloha duchovného vodcu.
Predpoklady duchovného vedenia zo strany človeka.
Priebeh duchovného vedenia.
Spôsob vnútorného rozlišovania v duchovnom vedení.
Duchovné sprevádzanie pri voľbe životného povolania.
Duchovné sprevádzanie vybraných skupín (deti, dospievajúci, muži, ženy, manželia, starí ľudia,
zasvätení).

Odporúčaná literatúra:
ALTRICHTER, M.,2017. Spirituální teologie. Refugium, 2017. 736 s. ISBN 978-80-7412-278-1.
AUGUSTYN, J. 1999. Duchovné vedenie. Trnava : Dobrá kniha, 1999. 112 s. ISBN
80-7141-273-2.
AUGUSTYN, J. 2010. Umenie spovedať. Trnava : Dobrá kniha, 2010. 436 s. ISBN
978-80-7141-697-5.
BARÁTH, B. 2000. Uviesť svoj život do súladu s Božou vôľou. Návod k exercíciám sv. Ignáca z
Loyoly. Nitra : Spoločnosť Božieho Slova, 2000. 399 s. ISBN 80-85223-52-X.
BARÁTH. B. 2003. Vnímať dotyk Boha a pulz života. Duchovné sprevádzanie. Nitra :
Spoločnosť Božieho Slova, 2003. 436 s. ISBN 80-85223-65-1.
FIORES. S. 1999. Slovník spirituality. Kostelní Vydří : Karmelitánske nakladatelství, 1999. 1295
s. ISBN 80-71923-38-9.
JENČO, J., 2020. Spirituálno-pedagogické pôsobenie J. I. Simonisa v rehoľnej formácii.
Ružomberok : Verbum, 2020, 133 s. ISBN 978-80-561-0818-5.
JENČO, J., 2008. Sviatosť zmierenia ako vydanie sa na cestu za Kristom : (Dynamický pohľad
na úkon obrátenia v kontexte Skutkov apoštolov). In: Páter Paňák a Košice. Zborník z vedeckej
konferencie. Košice : Seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach, 2008, s. 150-159. ISBN
978-80-89361-04-5.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, český jazyk

Poznámky:
Predmet je vyučovaný len v letnom semestri

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 51

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci: doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 19.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
Eku/15

Názov predmetu: Ekumenizmus

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 2    Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6., 8.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent sa aktívne zapája do diskusií počas semestra – 20 percent z celkového hodnotenia.
Študent absolvuje na konci semestra ústnu skúšku, v ktorej preukáže vedomosti z celého obsahu
predmetu - 80 percent z celkového hodnotenia.
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu, sa uskutoční v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, čl. 11.

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti:
Študent:
- pozná terminológiu ekumenizmu
- pozná dejiny rozdelenia i zjednocovania kresťanov
- pozná teologickú terminológiu rozdeľujúcu kresťanov
- pozná konkrétne praktické možnosti ekumenizmu v spoločnosti i v diecéze či farnosti
- pozná význam ekumenického spoločenstva cirkví pre rozvoj spoločenského života v Košiciach
Získané zručnosti:
Študent:
- vie reprodukovať vedomosti o dialógu cirkví
- vie popísať súčasný stav ekumenizmu i súčasné pretrvávajúce rozdiely
- vie opísať ekumenizmus: duchovný, praktický a teologický
Získané kompetencie:
Študent:
- dokáže asistovať pri dialógu medzi rôznymi spoločenstvami kresťanov
- dokáže napomáhať pri príprave ekumenických stretnutí

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do ekumenizmu
2. História delenia
3. Začiatky ekumenického hnutia
4. Druhý vatikánsky koncil
5. Teologické problémy v ekumenickom dialógu
6. Ekumenizmus na Slovensku
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7. Duchovný ekumenizmus

Odporúčaná literatúra:
HRABOVECKÝ, P. Ekumenizmus v 21. storočí. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo KU,
2020.
DRÁB, P. Kresťania v dialógu. Košice : Vydavateľstvo Kušnír, 2008. 177 s. ISBN
9788097005085.
FILIPI, P. Církev a Církve. Kapitoly z ekumenické eklesiologie. Brno : CDK, 2000. 187 s. ISBN
8085959585.
NEUNER, P. Ekumenická teologie. Hledání jednoty křesťanských církví. Praha : Vyšehrad, 2001.
311 s. ISBN 8070214082.
KASPER, W. Príručka duchovného ekumenizmu. Bratislava : Vydavateľstvo Nové mesto, 2019.
64 s. ISBN 9788089621439.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk

Poznámky:
Predmet sa vyučuje len v letnom semestri.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 201

A B C D E FX

55.72 19.9 16.42 6.47 1.49 0.0

Vyučujúci: Dr. Pavol Hrabovecký, S.T.D.

Dátum poslednej zmeny: 08.02.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
MobPx/15

Názov predmetu: Erasmus - zahraničná pracovná stáž

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný:     Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 20 Pracovná záťaž: 500 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia:

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:

Výsledky vzdelávania:

Stručná osnova predmetu:

Odporúčaná literatúra:

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 2

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny:

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
Dog6/15

Názov predmetu: Eschatológia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 2    Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3 Pracovná záťaž: 75 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7., 9.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje na konci semestra ústnu skúšku, v ktorej preukáže vedomosti zo základných tém
eschatológie.
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu, sa uskutoční v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti:
Študent ovláda obsah predmetu Eschatológia, jeho základné pojmy a koncepty. Má prierezové
vedomosti vo vývoji eschatológie v celej tradícii kresťanstva.
Získané zručnosti:
Študent vie aktívnym spôsobom odpovedať na základné otázky eschatológie. Študent dokáže
pracovať s literatúrou. Vie samostatne uvažovať nad zmyslom utrpenia a smrti, vie sa správne pýtať
na naplnenie dejín a ľudského života.
Získané kompetencie:
Študent je schopný samostatnej reflexie a je kompetentný vytvoriť vlastný text na základné
eschatologické témy.

Stručná osnova predmetu:
1. Etymológia
2. Eschatologický obrat v 20. storočí
3. Otázka času
4. Starý zákon a eschatológia
5. Ranný judaizmus a apokalyptické hnutie
6. Pavlovo chápanie času (1Kor 7,29)
7. Dve úlohy cirkvi – veriť a čakať
8. Parúzia, lingvistický problém
9. Otázka zomierania a smrti
10. Otázka vzkrieseného tela
11. Koncept purgatória, inferna a naplnenia človeka
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Odporúčaná literatúra:
JUHÁS, V., Náčrt základných teologických tém: teologická hermeneutika, teológia stvorenia,
teológia milosti, eschatológia. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2014.
MIKLUŠČÁK, P. Nádej v naplnenie. Dolný Kubín : Zrno, 1996. 151 s. ISBN 8090049680.
RATZINGER, J. Eschatologie. Brno : Barristel & Principal, 2004. 260 s. ISBN 9788071417095.
Katechizmus katolíckej Cirkvi. Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1998. 918 s. ISBN 8071622532.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, český jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 160

A B C D E FX

37.5 33.13 18.13 8.75 1.88 0.63

Vyučujúci: doc. Dr. Vladimír Juhás, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 03.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKFH/
Fil/15

Názov predmetu: Filozofia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný:     Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5 Pracovná záťaž: 125 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3., 4.., 5., 6..

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety: (TKFH/DF1/15) a (TKFH/DF2/15) a (TKFH/DF3/15) a (TKFH/
DF4/15) a (TKFH/SFP1/15) a (TKFH/SFP5/15) a (TKFH/SFT0/15) a (TKFH/SFT1/15) a (TKFH/
SFT2/15) a (TKFH/SFT3/15) a (TKFH/SFT4/15) a (TKFH/SFT5/15) a (TKFH/SFT7/15)

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent sa prihlási na štátnu skúšku prostredníctvom akademického informačného systému
najneskôr dvadsaťjeden dní pred stanoveným termínom štátnej skúšky. Štátna skúška sa vykoná
pred skúšobnou komisiou. Priebeh štátnej skúšky a vyhlásenie jej výsledkov sú verejné.
Rozhodovanie skúšobnej komisie o výsledkoch štátnej skúšky sa uskutoční na neverejnom
zasadnutí skúšobnej komisie. Hodnotenie študijných výsledkov študenta sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11. Ďalšie usmernenia určuje Zákon o
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 131/2002 § 63 a Študijný poriadok
TF KU v Ružomberku, článok 12.

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti:
Študent: získa spôsobilosť orientovať sa v dejinách európskej filozofie z chronologického
i predmetového aspektu. Rozumie konkrétnym filozofickým problémom a ich riešeniam z
obsahového aj metodologického aspektu. Zároveň vie identifikovať rozdiel medzi jednotlivými
názormi v dejinách filozofie a nachádzaním pravdy. Je spôsobilý orientovať sa v hlavných témach
európskeho filozofického myslenia i popísať vrcholné obdobia filozofie a porovnať ich. Keďže
filozofia s teológiou úzko súvisí, štátne skúšky z filozofie sú významným predpokladom pre
poznávanie histórie náboženstva. Zároveň filozofia je základom pre poznanie stavu spoločnosti a
aj pre poznanie ľudského správania.
Získané zručnosti:
Študent: vie vysvetliť a interpretovať filozofické koncepcie najvýznamnejších filozofov
a adekvátne ich porovnať. Študent dokáže samostatne metodologicky postupovať cestou
zdôvodňovania a vyvodzovania záverov i organizovať dôkazný postup myslenia pomocou
formálnych abstraktných výrazových prostriedkov. Je spôsobilý orientovať sa v rôznych
koncepciách filozofického poznania, ktoré sú často nevedome prijímané. Má základné znalosti z
teórie bytia a vie ich implementovať do vnímania i poznávania obklopujúceho sveta. To všetko
tvorí základ a prostriedky pre zručnosť argumentovania a vedenia diskusie.
Získané kompetencie:
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Študent: dokáže sa orientovať v súčasných odborných teóriách týkajúcich sa mikroštruktúry a
makroštruktúry sveta. Má prehľad o rôznych koncepciách človeka objavujúcich sa v európskom
myslení. Nadobudol teoretické vedomosti o analýze ľudského bytia pre filozofickú antropológiu
i problematike dynamickej štruktúry človeka, ako aj ontických činiteľov vysvetľujúcich ľudské
poznanie i intencionalitu kultúry, akty rozhodovania i morálnosti. Má prehľad o jestvujúcich
základných riešeniach otázok týkajúcich sa posledného cieľa ľudského bytia i života a perspektívy
smrti. Ovláda klasickú racionálnu argumentáciu pre existenciu Boha a dokáže opísať jeho atribúty.
Antropologické témy sú základom pre politiku a politické názory. Štúdium filozofie, zavŕšené
štátnymi skúškami, poskytuje vedomosti o antropológii. Tak je filozofia pomocou pre politickú
oblasť, v ktorej je veľa diskusií. Diskusie sú však aj mimo politiky a filozofia svojím širokým
záberom a prehľadom je pomocou pre tieto diskusie. Teda filozofia podporuje dialóg v spoločnosti.

Stručná osnova predmetu:
Sylaby z Dejín filozofie:
1. Problém „arche“ v starovekej pohanskej filozofii.
2. Antropológia a etika v starovekej pohanskej filozofii.
3. Koncepcia bytia, človeka, poznania a filozofie podľa Platóna a Aristotela.
4. Gradualistické systémy v starovekej filozofii.
5. Nové odpovede kresťanskej filozofie na staré otázky.
6. Kresťanské staroveké systémy a vplyv patristickej filozofie na vývoj teológie.
7. Stredoveký panteizmus, mystika, augustinizmus, empirizmus, kriticizmus, systémy.
8. Spor o univerzália.
9. Scholastika.
10. Vplyv platonizmu, aristotelizmu, stoicizmu a epikureizmu v renesancii.
11. Renesančná prírodná filozofia a naturálny systém kultúry.
12. Skepticizmus v dejinách filozofie.
13. Novoveký racionalizmus, empirizmus a počiatky utilitarizmu.
14. Deizmus, ateizmus, senzualizmus, materializmus a pozitivizmus vo Francúzskom osvietenstve.
15. Veda o spoločnosti vo Francúzskom osvietenstve.
16. Problematika poznania v Nemeckom idealizme a premena idealizmu na materializmus.
17. Novoveké koncepcie náboženstva.
18. Filozofia existencie a konkrétneho.
19. Kritika metafyziky v 19. a 20. storočí.
20. Existencializmus, fenomenológia, personalizmus.
Sylaby zo Systematickej filozofie:
1. Evolúcia, evolučné teórie a postoj kresťanstva.
2. Základne fyzikálne (kozmologické) pojmy.
3. Dokazovanie Božej existencie, poznateľnosť Boha, atribúty, činnosť.
4.Vlastnosti rozumového poznania a vzťahy medzi stupňami poznania.
5. Teórie pravdy.
6. Problémy v oblasti teórie poznania (Platón, Aristoteles, Akvinský, Descartes, Kant).
7. Pramene a ciele skepsy, argumenty proti skepticizmu.
8. Princíp reality a princíp pôžitku, deontonomizmus a kresťanstvo.
9. Súčasné etické imperatívy a Aristotelová „zlatá stredná cesta“.
10. Konanie postmoderného človeka podľa princípov a zásad situačnej etiky.
11. “Animal rationale” a jeho interpretácie, filozofické koncepcie človeka.
12. Ľudské telo a jeho úloha, ľudská duša.
13. Ľudská činnosť a sloboda.
14. Prirodzený zákon, otázka ľudských práv.
15. Ľudský život a človek v perspektíve smrti.
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16. Ciele politickej spoločnosti.
17. Konštitutívne prvky národa. Ako sa stávame príslušníkmi národa.
18. Štátne formy, moc a autorita v štáte, vzťah občana k štátu a vzťahy medzi občanmi.
19. Reálne elementy bytia a ich poznanie, metafyzické a logické princípy.
20. Transcendentálne vlastnosti bytia.
21. Postavenie metafyziky v rámci vied u Aristotela, arabských filozofov a Akvinského.
22. Metafyzika a teológia.



Strana: 52

Odporúčaná literatúra:
Dejiny filozofie:
DUFFEROVÁ, A. Dejiny filozofie. Starovek. Trnava : Dobrá kniha, 2001. 51 s. ISBN
8071413518. JURINA, J. Stručný prehľad dejín filozofie. Bratislava : Teologická fakulta
Trnavskej univerzity, 2002. 88 s. ISBN 8071410209. JURINA, J. Stručný prehľad dejín
kresťanskej filozofie. Bratislava : Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 2002.101 s.
ISBN 8071413755. LEŠKO, V. Dejiny filozofie 1. Prešov : vl.nákl.aut., 2004. 287 s. ISBN
8096925539. LEŠKO, V. Dejiny filozofie. II. Prešov : Vladimír Leško, 2008. 223 s. ISBN
9788097005412. MICHALOV, J. Ranokresťanská filozofia. Nitra, Bratislava : Univerzita
Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Katedra etiky a katechetiky, Lúč, 2005. 326 s.
ISBN 8080508313. MONDIN, B. Dejiny filozofie. Starovek. Spišské Podhradie : Kňazský
seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1999. 121 s. ISBN neuvedené. MONDIN, B. Dejiny filozofie.
Stredovek. Sp. Podhradie : Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1994, 91 s. ISBN
neuvedené. MONDIN, B. Dejiny filozofie. Novovek. Spišská Kapitula : Kňazský seminár
biskupa Jána Vojtaššáka, 1994. 322 s. ISBN neuvedené. SIROVIČ, F. Dejiny filozofie. Trnava :
Dobrá kniha, 1995, 118 s. ISBN 8071410586 . SIROVIČ, F. Dejiny filozofie II. Novovek 1.
časť. Trnava : Dobrá kniha, 1997. 321 s. ISBN 8071411590. SIROVIČ, F. Dejiny filozofie III.
Novovek 2. časť. Trnava : Dobrá kniha, 1998. 158 s. ISBN 8071410934. STOLÁRIK, S. Stručne
o dejinách filozofie. Prešov : Vydavaeľstvo Michala Vaška, 1998. ISBN 8071651338. STÖRING,
H. J. Malé dějiny filosofie, Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2007, 653 s. ISBN
9788071952060.
Systematická filozofia:
ANZENBACHER, A. Úvod do filosofie. Praha : Portál, 2004, 377 s. ISBN 807178804X.
ANZENBACHER, A. Úvod do etiky. Praha : Zvon 1994, 292 s.. ISBN 8020009175.
BOGLIOLO, L. Ontológia. Bratislava : RCMBF UK 1993, 203 s. ISBN neuvedené.
BOGLIOLO, A. Kozmológia. Človek vo svete. Rím : SÚSCM, 1981, 229 s. ISBN neuvedené.
CSONTOS, L. Úvod do logiky. Bratislava : Aloisianum, 1995, 165 s. ISBN 8071410888.
DEGRO, I. Filozofická antropológia. Bratislava : Iris 2010, 215 s. ISBN 9788089238293.
DRONZEK, J. Priateľstvo s múdrosťou. Košice 2003, 114 s. ISBN 8089138063. DRONZEK,
J. Metafyzika. Prednášky. Košice : KU TF 2005, 82 s. ISBN 8080840393. DRONZEK, J.
Etika. Trebišov : K-Print 2007, 127 s. ISBN 808080415. DRONZEK, J. Prirodzená teológia.
Teodicea. Trebišov : K Print 2007, 72 s. ISBN 9788080841560. FOTTA, P. Pri prameni
filozofie. Bratislava : SAV, 2005, 434 s. ISBN 8080820295. GAHÉR, F. Logika pre každého.
Bratislava : Iris 1998, 413 s. ISBN 8088778778. GREDT, J. Základy aristotelsko-tomistické
filosofie. Praha : Krystal OP 2009, 583 s. ISBN 9788087183090. HLINKA, A. Každý sa môže
zmeniť. Dynamické modely správania. Bratislava : Don Bosco 1994, 405 s. ISBN 8085405326.
JANÁČ, P. Cesta k vesmíru. Kozmológia - filozofia prírody. Spišská Kapitula : Kňazský
seminár biskupa Jána Vojtaššáka 1996, 108 s. ISBN neuvedené. ONDOK, J. P. Důkaz nebo
hypotéza Boha? Svitavy : Trinitas 1998, 155 s. ISBN 8086036812. REMIŠOVA, A. Dejiny
etického myslenia v Európe a USA. Bratislava : Kaligram 2010, 894 s. ISBN 9788081011030.
ROVIGHI-VANNIOVÁ, S. Základné prvky filozofie. Bratislava : Don Bosco 1994, 176 s. ISBN
8085405334. SIROVIČ, F. Metafyzika. 1. Trnava : Aloisianum, 1994, 64 s. ISBN neuvedené.
SIROVIČ, F. Metafyzika. 2. Trnava : Aloisianum, 1994, 68 s. ISBN neuvedené. SIROVIČ, F.
Ľudské poznanie. Nitra : Spoločnosť Božieho slova 2002, 295 s. ISBN 8085223619. SOKOL,
J. Filosofická antropologie. Člověk jako osoba. Praha : Portál. 2008. 222 s. ISBN 8071786276.
SZANISZLÓ, I.-M. Človek v spoločenstve štátu a Cirkvi. Košice : Heuréka 2011, 147 s. ISBN
9788097009045. VOLEK, P. Úvod do logiky a teórie vedy. Bratislava : Update Studio, 1999, 207
s. ISBN 8096776517.
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský a český jazyk

Poznámky:
Predmet ŠS pre študijný program Katolícka teológia, spojený I. a II. stupeň (Mgr.).

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 270

A B C D E FX

22.22 18.89 23.33 16.67 17.04 1.85

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 23.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKFH/
DF4/15

Názov predmetu: Filozofia 19. a 20. storočia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 3 / 1    Za obdobie štúdia: 39 / 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 6 Pracovná záťaž: 150 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4., 6.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie je založené na skúške, ktorá má písomnú a ústnu časť. Z každej časti študent môže
získať 100% a potrebné je minimum 50%. Výsledná známka je priemerom z oboch častí, a
teda každá časť sa podieľa na celkovej známke 50 percentami. Hodnotenie študijných výsledkov
študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty
KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti:
Študenti poznávajú poklasickú filozofiu predminulého a minulého storočia so základnými prúdmi
v súčasnej filozofii, ako sú pozitivizmus, analytická filozofia, marxizmus, existencionalizmus,
femomenológia, súčasná kresťanská filozofia a postmoderné prúdy vo filozofii. Veľký počet
filozofických názorov utrieďujeme do prúdov, pričom život v širokej spoločnosti (umenie, politika)
je tiež rozmanitý a vôbec za touto pestrosťou filozofií nezaostáva. Tým sa len potvrdzuje, že
filozofia a spoločnosť sú spojené nádoby, teda navzájom na seba vplývajú. Keďže súčasťou
spoločnosti je aj náboženstvo, poznaním dejín filozofie študent poznáva históriu náboženstva za
toto obdobie. Toto obdobie nie je dávne a je bezprostredným predchodcom prítomnosti alebo až
súčasnosťou v širšom slova zmysle. Takto študent pozná súčasný stav spoločnosti alebo aspoň
charakteristiky periódy, z ktorej sa súčasná spoločnosť vyvinula. Tieto idey zároveň ovplyvňujú
správanie ľudí, zvlášť to môžeme pozorovať v politike, kde sú prúdy sociálno-demokratické,
liberálne a konzervatívne. Poznaním dejín filozofie teda študent poznáva ľudské správanie a
multikultúrne správanie.
Získané zručnosti:
Mnohé argumenty v diskusii majú svoj pôvod vo filozofických názoroch 19. a 20. storočia. Študent,
ktorý v tomto predmete získa o týchto filozofiách prehľad, je pripravený na tieto argumenty
reagovať. Získava teda zručnosť viesť diskusiu. Podobne filozofické názory 19. a 20. storočia nie sú
mŕtvou minulosťou, ale v určitých skupinách ľudí stále nachádzajú odozvu. Ako príklad môžeme
uviesť marxizmus. V tomto zmysle dejiny filozofie prispievajú k vysvetleniu časti ľudského
správania, čím aj študent prehlbuje svoju zručnosť uplatnenia znalosti ľudského správania.
Získané kompetencie:
Študent je kompetentný v nadobúdaní nových poznatkov a vo využití poznatkov z dejín filozofie
v iných predmetoch a v živote. Tento predmet podáva nedávne dejiny (19. a 20. storočie).
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Študent pozná silné a slabé stránky filozofických prúdov, z ktorých mnohé sú živé aj dnes. Je
teda kompetentný zaujať k nim stanovisko, ktoré je zdôvodnené a štruktúrované. Tým je študent
pripravený sa zúčastniť celospoločenského dialógu.

Stručná osnova predmetu:
1. Charakteristika filozofie 19. a 20. storočia. 2. Mladoheglovská ľavica a marxizmus. 3.
Predchodca existencionalizmu - S. A. Kierkegaard. 4. Voluntarizmus a vitalizmus. 5. Pozitivizmus,
novopozitivizmus a Viedenský kruh. 6. Analytická filozofia. 7. Existencializmus a fenomenológia
8. Novoscholastika. 9. Hermeneutika. 10. Postmoderna, postštrukturalizmus a dekonštruktivizmus.

Odporúčaná literatúra:
MONDIN, B.: Dejiny filozofie. Novovek. Spišská Kapitula 1994. 278 s.
RÁDL, E.: Dějiny filosofie II. Praha 1999. ISBN 8072200631, 514 s.
SIVÁK, J.: Dejiny filozofie 20. Storočia. Bratislava 1997. ISBN 8071411752, 147 s.
STOLÁRIK, S.: Stručne o dejinách filozofie. Košice 1998. ISBN ,8071651338, 220 s.
STÖRIG, H.J.: Malé dějiny filozofie. Praha 1995. ISBN 8071131156, 559 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský a český jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 357

A B C D E FX

32.77 19.61 14.85 12.61 18.21 1.96

Vyučujúci: PhDr. Emil Ragan, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 09.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKFH/
SFP2/15

Názov predmetu: Filozofia kultúry

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4., 6.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje písomnú aj ústnu skúšku. Písomnou formou preukáže schopnosť definovania
základných koncepcií filozofie kultúry a jej kľúčových pojmov. Na uznanie písomnej skúšky je v
nej potrebné dosiahnuť 50% úspešnosť, až potom pristúpi študent k ústnej skúške, kde preukáže
celkové vedomosti z filozofie kultúry. Aj na ústnej je potrebné 50 % ako minimum. Výsledná
známka je priemer hodnotenia oboch foriem skúšky (každá časť sa podieľa na výslednej známke
50%). Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
Študent si osvojuje vedomosti o kultúre, avšak nie z historického a geografického hľadiska, ale z
hľadiska metafyzickej úvahy. V nej sa pýtame na to, čo je v kultúre podstatné a aký je cieľ kultúry.
Pritom ako východisko nie je určitá kultúra (na nejakom mieste a v nejakom období), ale zakladáme
si na filozofickej antropológii a etike.
Výsledkom sú vedomosti študenta o antropologických predpokladoch kultúry, o súvislosti kultúry
a bytia, o rozvoji človeka a o povahe tohto rozvoja, o osobe človeka a o tom, ako kultúra má pôsobiť
na osobu každého človeka.
Zručnosti:
Študent ponajprv sa učí postrehnúť základné prvky a schopnosti, ktoré charakterizujú osobu človeka
– rozum, vôľa, sloboda, láska a transcendencia. Sú to línie, ktoré svedčia o rozmere, ktorý je vyšší
ako telesný aj ako psychický rozmer. Potom tieto prvky majú byť prítomné v kultúre a zručnosťou
študenta je rozoznať mieru ich prítomnosti, resp. neprítomnosť. Je to múdrosť, dobročinnosť,
rešpektovanie slobody, otvorenosť pre vzťahy a záležitosti náboženstva. Tak študent vie zhodnotiť,
nakoľko nejaká konkrétna kultúra je ústretová voči personálnemu rozmeru života a svoje skúsenosti
interpretovať v rámci náboženskej výchovy.
Kompetencie:
Študent nadobúda kompetenciu reagovať na nároky niektorých explicitných názorov na
usporiadanie spoločnosti a kultúry. Sú to napr. multikulturalizmus, totality viacerých druhov,
liberalizmus, sociálna demokracia. Rozoznáva ich antropologické a etické predpoklady, vie ich
zhodnotiť a predložiť argumenty v prospech klasickej kultúry. Nenechá sa pomýliť oprávnenou
požiadavkou (tolerancia v multikulturalizme, sloboda v liberalizme, poriadok v totalite), ale
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odhaľuje problém, ktorý býva v prehnanom zdôraznení, ohraničení tejto požiadavky, vo vyvodení
jednostranných záverov a často v ignorovaní iných oprávnených požiadaviek (ignorovanie etiky
v mene tolerancie, ignorovanie transcendencie v mene slobody, ignorovanie slobody v mene
poriadku). Študent tak explikuje koncept klasickej kultúry, ktorá má úctu k osobe každého človeka
a rešpekt k všetkým prvkom života osoby. Táto úcta a rešpekt k osobe je nielen základom kultúry,
ale aj výchovy. Výchova a kultúra sú v tomto bode veľmi podobné. Aj vo výchove, aj v kultúre
ide o poskytovanie primeraných podnetov pre rozvoj osoby učiteľa a žiaka a zároveň sprevádzanie
na ceste k osobnej zrelosti.

Stručná osnova predmetu:
1. Príroda a kultúra.
2. Vzťah človeka a kultúry.
3. Kultúra skutočná a ideálna.
4. Analógia dvojíc myšlienka-skutok, názor-konanie, filozofia-kultúra.
5. Obraz mapy.
6. Kultúra ako súhrn vzdelania, etiky, umenia a náboženstva.
Prehĺbená charakteristika kultúry:
7. Dôležitosť teórie kultúry pre skutočnú kultúru.
8. Jednota duše a tela v človeku.
9. Spiritualizmus, materializmus, dualizmus.
10. Vzťah duše a tela.
11. Sloboda (správny výklad slobody, determinizmus, sloboda ako úloha, sloboda a totalita,
liberalizmus).
12. Dejiny (objekt dejín, subjekt dejín, nehotovosť človeka).
13. Norma kultúry.
14. Rozum-vôľa-cit.
15. Ordo cognitionis, ordo expressionis, ordo realisationis.
16. Tvorivosť.
17. Finalita.
18. Kultúra a civilizácia.
19. Práca.
20. Transcendencia človeka.
21. Komunikácia.
22. Teistický a ateistický humanizmus.
23. Kultúra a náboženstvo.
24. Akulturácia-enkulturácia-inkulturácia.
25. Multikulturalizmus.

Odporúčaná literatúra:
FOTTA, P. Pri prameni filozofie. Bratislava: Veda, 2005, 434 s. ISBN 8080820295.
HANUS, L. Človek a kultúra. Bratislava : Lúč, 1997, 309 s. ISBN 8071141801.
HANUS, L. Rozprava o kultúrnosti. Spišské Podhradie : Kňazský seminár, 1991, 149 s. ISBN
807142000X.
PRUŽINEC, T. Ako rozumieť pojmom akulturácia, enkulturácia a inkulturácia?, In: Viera a život,
časopis pre kresťanskú orientáciu, roč. XV. (2005), č.1, s. 59-65. ISSN 1335-6771.
RAGAN, E. , Chápanie človeka a jeho transcendencie v staroveku. In: Verba theologica : Osoba a
osobnosť. - ISSN 1336-1635, Roč. 6, č. 1 (2007), s. 29-46.
JUHÁS V. - GENČÚROVÁ G. Antropologický rozmer konceptu kultúry u Ladislava Hanusa. In:
Studia theologica. - ISSN 1212-8570. - Roč. 18, č. 4 (2016), s. 125-149.
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 398

A B C D E FX

30.65 24.62 23.87 13.57 6.28 1.01

Vyučujúci: PhDr. Emil Ragan, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 18.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKFH/
SFT6/15

Názov predmetu: Filozofia náboženstva

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3., 5.

Stupeň štúdia: I., I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje záverečnú ústnu skúšku - 100 percent z celkového hodnotenia. Hodnotenie
študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle Študijného
poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Získane vedomosti:
Študent:
- má prierezové vedomosti z oblasti filozofie náboženstva so zameraním na kultúrno-spoločensky
kontext;
- má základné poznanie fenoménu náboženského zážitku - skúsenosti (objektu, subjektu, vzťahu);
- rozumie tomu, čím náboženstvo nie je a čím je.
Získane zručnosti:
Študent:
- vie kritický rozlišovať náboženské a pseudonáboženské prejavy;
- je schopný zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje vzhľadom k vlastnému profesijnému
rozvoju.
Získane kompetencie:
Študent:
- je schopný integrovať získane vedomosti z oblasti filozofie náboženstva s poznatkami získanými
s predošlého štúdia;
- - vie použiť svoje vedomosti v rámci duchovného poradenstva a v rámci náboženských diskusií;
- je samostatný a autonómny pri získavaní nových poznatkov v rámci filozofie náboženstva s
možnosťou využitia v ďalších študijných predmetoch a ďalšom štúdiu.

Stručná osnova predmetu:
1. Veda o náboženstve.
2. Typológia filozofie náboženstva - podľa: vzťahu k iným vedám, zdroja poznania, objektu a cieľa.
3. Klasická filozofia náboženstva: predmet, cieľ, metóda.
4. Typológia náboženstiev.
5. Skúsenosť a fázy náboženského zážitku.
6. Objekt a subjekt náboženského zážitku.
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7. Náboženský zážitok ako psychický akt.
8. Náboženský zážitok a iné ľudské zážitky: poznanie, morálnosť, estetické zážitky.
9. Praktický aspekt náboženstva - náboženského zážitku: kult, askéza, jazyk.
10. Náboženstvo a ľudská sloboda.
11. Definícia náboženstva: negatívna (čo nie je náboženstvo), pozitívna (čo je náboženstvo).
12. Spoločenská a kultúrna úloha náboženstva.

Odporúčaná literatúra:
COLE, P. Filozofie náboženství. Praha: Portál, 2003, 152 s. ISBN 8071787191. FUNDA, A.
O. K filosofii náboženství. Praha : Univerzita Karlova 2017, s. ISBN 9788024637570 (online :
pdf). GAVENDOVÁ, O. filozofia náboženstva. Bratislava : Univerzita Komenského 2006, 128 s.
ISBN 8022321524. GÁLIK, S. Úvod do filozofie náboženstva. Bratislava : Iris 2008, 96. ISBN
9788089256242. SCHAEFFLER, R. Filosofie náboženství. Praha : Academia 2003, 224 s. ISBN
8020011951. SOKOL, J. Člověk a náboženství. Praha : Portál, 2004, 245 s. ISBN 8071788864.
STOLÁRIK, S. Filozofia náboženstva. Košice : Seminár sv. Karola Boromejského 2005, 220
s. ISBN 8089138314. VAŠEK, M. Kapitoly zo súčasnej filozofie náboženstva. Bratislava : Iris
2012, 126 s. ISBN 9788089256853.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk

Poznámky:
Predmet sa vyučuje v 1,3,5 semestri.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 355

A B C D E FX

30.42 18.87 18.31 16.34 13.24 2.82

Vyučujúci: PhDr. Imrich Degro, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 06.02.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKFH/
SFT3/15

Názov predmetu: Filozofia poznania

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 2    Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4 Pracovná záťaž: 100 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4., 6.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje písomnú aj ústnu skúšku. Písomnou formou preukáže schopnosť definovania
základných koncepcií filozofie poznania a jej kľúčových pojmov. Na uznanie písomnej skúšky
je potrebné dosiahnuť 50% úspešnosť, až potom pristúpi študent k ústnej skúške, kde preukáže
celkové vedomosti z filozofie poznania. Tiež je potrebné dosiahnuť minimálne 50%. Výsledná
známka je priemer hodnotenia oboch foriem skúšky, teda obe časti tvoria po 50 % výslednej
známky. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v
zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti:
Absolvovaním predmetu študent získa orientáciu v rôznych koncepciách poznania, ktoré sú často
nevedome prijímané. Vie rozoznať systémy vrodených ideí od systémov nadobudnutých pojmov.
Pozná argumenty proti hrubému empirizmu a zdôvodnenie prítomnosti intelektu a duše. To všetko
sú poznatky, týkajúce sa kognitívnej stránky ľudského života. Poznanie je východisko pre skutky
človeka, teda aj štúdium poznania dáva vedomosť o ľudskom správaní.
Získané zručnosti:
Z pohľadu rôznych názorov na poznanie človeka študent dokáže analyzovať texty (filozofické aj
populárne) a určiť, k akému systému patria (idealizmus, realizmus). Je si vedomý, že poznatky
niekedy nemajú hodnotu, a preto je potrebné ich verifikovať. To je dôležité pre úroveň vzdelania na
akomkoľvek stupni. Nadhľad nad poznaním, nad úlohou médií v ňom a predovšetkým filozofická
explikácia, čo pravda je a čo nie je, skvalitňuje učenie. Študent, ktorý absolvuje Filozofiu poznania
má prehĺbenú kompetenciu viesť vzdelávaciu činnosť.
Získané kompetencie:
Prvá kompetencia je školská – študent dokáže pokračovať samostatne v získavaní ďalších
poznatkov o úvahách o ľudskom poznaní a využiť ich v nasledovnom vzdelávaní. Druhá sa
týka praxe, keď náuku o poznaní môže študent využiť pri odhaľovaní nie formálnych chýb, ale
materiálnych, teda obsahových. Je to napr. pri predsudkoch, ktoré sú iba zdaním pravdy, ale nie sú
v súlade s realitou. Aj toto je obsahom predmetu Filozofia poznania. Takéto úvahy zvyšujú našu
ostražitosť, opatrnosť a rozvážnosť v poznávaní. Tak je študent viac kompetentný aj v poradenstve,
či už sociálnom, ale aj duchovnom.
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Stručná osnova predmetu:
Štyri koncepcie poznania:
1. materialistická teória odrazu (empirický a neempirický aspekt poznania, výklad koncepcie, úvaha
nad touto teóriou),
2. poznanie ako rozpomínanie (svet ideí a pozemský svet, dualizmus, idey nepochádzajú z tohto
sveta, vrodené idey),
3. poznanie zovšeobecňovaním (zmysly a rozum, predstava a pojem, rody a druhy, podstata,
intellectus agens et intellectus possibilis, separatio),
4. poznanie skrze apriórne formy (empirizmus a racionalizmus, kopernikovská revolúcia, fenomén
a noumenon, trojaké apriórne formy, odmietnutie klasickej metafyziky).
Partikulárne témy:
5. apriorizmus a aposteriorizmus,
6. racionalizmus, iracionalizmus,
7. realizmus a idealizmus,
8. veritas,
9. neklasické koncepcie pravdy,
10. absolútnosť pravdy,
11. poznateľnosť pravdy,
12. univerzáliá,
13. predsudky (praeiudicia).

Odporúčaná literatúra:
ANZENBACHER, A., Úvod do filozofie, Praha : Portál , 2004, 377 s. ISBN 807178804X.
MONDIN, B. Dejiny filozofie. Starovek. Sp. Podhradie : Kňazský seminár biskupa Jána
Vojtaššáka, 121 s. ISBN neuvedené.
MONDIN, B. Dejiny filozofie. Stredovek. Sp. Podhradie : Kňazský seminár biskupa Jána
Vojtaššáka, 1994, 91 s. ISBN neuvedené.
MONDIN, B. Dejiny filozofie. Novovek. Spišské Podhradie : Kňazský seminár biskupa Jána
Vojtaššáka, 1994, 322 s. ISBN neuvedené.
NEFF, V., Filosofický slovník pro samouky, neboli Antigorgias, Praha : Mladá fronta, 2007, 453
s. ISBN 9788020415479.
ŠOKA, S. Ontológia, kritika. Stručný úvod do filozofie. Trnava, Bratislava : Spolok sv. Vojtecha,
Cirkevné nakl., 1980, 270 s. ISBN neuvedené.
SIROVIČ, F. Ľudské poznanie, Nitra : Spoločnosť Božieho slova , 2002, 295 s. ISBN
8085223619
ROVIGHI-VANNIOVÁ, S. Základné prvky filozofie. Bratislava : Don Bosco, 1994, 176 s. ISBN
8085405334.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský a český jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 451

A B C D E FX

28.82 23.06 18.18 13.3 14.41 2.22

Vyučujúci: PhDr. Emil Ragan, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.03.2022
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Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKFH/
SFT4/15

Názov predmetu: Filozofia prírody

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 2    Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4 Pracovná záťaž: 100 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4., 6.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent počas semestra absolvuje jeden test - 30 percent z celkového hodnotenia a záverečnú ústnu
skúšku - 70 percent z celkového hodnotenia. Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať
minimálne 60 percent z každej hodnotenej oblasti. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v
rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU,
článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Získane vedomosti:
Študent:
- má prierezové vedomosti z oblasti filozofie prírody;
- pozná rôzne modely sveta;
- pozná problematiku kreacionizmus a evolucionizmu;
- pozná rôzne koncepty vzniku a prirodzenosti života.
Získane zručnosti:
Študent:
- vie kriticky prezentovať rôzne modely sveta;
- vie prezentovať rozdiely medzi neživou a živou prírodou;
- je schopný zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje vzhľadom k vlastnému profesijnému
rozvoju.
Získane kompetencie:
Študent:
- je schopný integrovať získane vedomosti z oblasti filozofie prírody s poznatkami získanými s
predošlého štúdia;
- vie použiť svoje vedomosti v rámci odborných aj popularizačných diskusií;
- je samostatný a autonómny pri získavaní nových poznatkov v rámci filozofickej antropológie s
možnosťou využitia v ďalších študijných predmetoch a ďalšom štúdiu.

Stručná osnova predmetu:
1. Metodologický status filozofie prírody: terminológia, koncepty.
2. Základné otázky filozofie prírody.
3. Modely sveta.
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4. Kreacionizmus a evolúcia i evolucionizmus.
5. Materiálne nežijúce bytie.
6. Materiálne žijúce bytie.
7. Vznik života.
8. Prirodzenosť života.

Odporúčaná literatúra:
BLAŽEK, M. - ĎURČEK, K. - ROJKA, Ľ. Filozofický a fyzikálny pohľad na vesmír. Trnava :
Typi Universitatis Tyrnaviensis; Bratislava : Veda 2006, 316 s. ISBN 80-224-0929-4.
BOGLIOLO, A. Kozmológia. Človek vo svete. Rím : SÚSCM, 1981. ISBN neuvedené.
ĎURČEK, K. - BLAŽEK, M. Filozofický a fyzikálny pohľad na kozmológiu. Trnava : Dobrá
kniha 2001, 260 s. ISBN 80-7141-297-X.
JANÁČ, P. Cesta k vesmíru. Kozmológia - filozofia prírody. Spišská Kapitula : Kňazský seminár
biskupa Jána Vojtaššáka, 1996. ISBN neuvedené.
ROJKA, Ľ. Stvorenie vesmíru z ničoho : Quentin Smith proti Wiliamovi Craigovi. Trnava :
Dobrá kniha , 2012, 252 s. ISBN 978-80-7141-735-4.
SCHMIDT, M. - TALIGA, M. Filozofia prírodných vied. Aleph : 2014. ISBN
978-80-89491-13-1.
STARÍČEK, I. Kozmológia včera a dnes. Bratislava : Lúč 1995, 181 s. ISBN 80-7114-145-3.
ŠOKA, S. Stručný úvod do filozofie. Kozmológia. Bratislava : Vydavateľské družstvo lúč, 1990.
ISBN 8071140228.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk

Poznámky:
Predmet sa vyučuje v 2,4,6 semestri.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 405

A B C D E FX

32.1 25.68 19.51 9.63 12.35 0.74

Vyučujúci: PhDr. Imrich Degro, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKFH/
SFT5/15

Názov predmetu: Filozofická antropológia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 3    Za obdobie štúdia: 39
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5 Pracovná záťaž: 125 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3., 5.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent počas semestra absolvuje dva testy - 40 percent z celkového hodnotenia (2 x 20 percent).
Absolvuje záverečný test - 60 percent z celkového hodnotenia. Pre úspešné absolvovanie predmetu
je potrebné získať minimálne 60 percent z každej hodnotenej oblasti. Hodnotenie študijných
výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle Študijného poriadku
Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Získane vedomosti:
Študent:
- má prierezové vedomosti z oblasti filozofickej antropológie;
- má teoretické vedomosti o vstupnej analýze ľudského bytia pre filozofickú antropológiu i
problematike dynamickej štruktúry človeka;
- pozná ontické činitele vysvetľujúce ľudské poznanie, intencionalitu kultúry, akty rozhodovania a
morálnosť ľudského bytia z osobného, spoločenského aj náboženského aspektu;
- má prehľad o jestvujúcich základných riešeniach otázok týkajúcich sa posledného cieľa ľudského
bytia i života a smrti.
Získane zručnosti:
Študent:
- vie kritický analyzovať hierarchiu hodnôt aj životné ciele osoby na základe racionálnej
argumentácie;
- vie posúdiť adekvátnosť slobodného ľudského správania vzhľadom na životné ciele osoby;
- je schopný zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje vzhľadom k vlastnému profesijnému
rozvoju.
Získane kompetencie:
Študent:
- je schopný integrovať získane vedomosti z oblasti filozofickej antropológie s poznatkami
získanými s predošlého štúdia;
- vie použiť svoje vedomosti v rámci odborných aj popularizačných diskusií;
- je samostatný a autonómny pri získavaní nových poznatkov v rámci filozofickej antropológie s
možnosťou využitia v ďalších študijných predmetoch a ďalšom štúdiu.
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Stručná osnova predmetu:
1. Filozofická antropológia ako veda: predmet, cieľ, metóda, dejinný vývoj, problematika.
2. Človek ako reálny fakt a interpretácie ľudského faktu.
3. Koncepcia ľudského bytia ako osoby.
4. Ľudské telo: skúsenosť, fenomenologická analýza, jedinečnosť, zmysel dimorfizmu.
5. Ľudská duša: problematika poznania, existencia, atribúty, spojenie s telom.
6. Transcendencia a autotranscendencia osoby.
7. Ľudská činnosť: actus hominis, actus humanus.
8. Ľudská sloboda: spolupráca rozumu a vôle, autodeterminácia.
9. Prirodzený zákon: ľudská prirodzenosť, formulácia, realizácia.
10. Osoba a spoločnosť: otvorenosť osoby, spoločné dobro.
11. Osoba a kultúra: cieľ, tvorivá činnosť, intencionálnosť, hodnota, kríza.
12. Osoba a náboženstvo: základ religiozity, sloboda afirmácie, realizácia.
13. Ľudský život: koncepcie života, hodnota a nenarušiteľnosť.
14. Osoba v perspektíve smrti: fenomenologická analýza, interpretácie, osobná afirmácia.

Odporúčaná literatúra:
BARBÓOVÁ, R. F. Základy filozofickej antropológie. Ružomberok : Katolícka univerzita v
Ružomberku, Filozofická fakulta, 2008, 266 s. ISBN 9188080843229.
DEGRO, I. Filozofická antropológia. Bratislava : Iris, 2010. 215 s. ISBN 9788089238293.
FOTTA, P. Pri prameni filozofie. Trnava, Bratislava : Typi Universitatis Tyrnaviensis -
Vydavateľstvo Trnavskej univerzity, VEDA - Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2005, s.
307-322. ISBN 8080820295.
GEJDOŠ, M. Podstata človeka vo filozofii. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2005. 108 s.
ISBN 8080840148.
KLIMEKOVÁ, A. Filozofická antropológia. Náčrt problému autenticity človeka. Prešov :
ManaCon, 1999. 171 s. ISBN 8096705377.
PECKA, D. Člověk. Filosofická antropologie. 2. Řím : Křesťanská akademie, 1971. 450 s. ISBN
neuvedené.
SOKOL, J. Filosofická antropologie. Člověk jako osoba. Praha : Portál. 2008. 222 s. ISBN
8071786276.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk

Poznámky:
Predmet sa vyučuje 1,3,5 semester.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 630

A B C D E FX

14.92 17.14 19.84 20.32 23.97 3.81

Vyučujúci: PhDr. Imrich Degro, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKFH/
SFP1/15

Názov predmetu: Filozofická etika

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 3    Za obdobie štúdia: 39
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5 Pracovná záťaž: 125 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4., 6.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent zakončí predmet skúškou, ktorá bude mať písomnú a ústnu časť. Každá časť tvorí 50%
výslednej známky a každá časť musí mať minimálne 50%. Hodnotenie študijných výsledkov
študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle študijného poriadku Teologickej fakulty
Ku, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti:
Študent dostane fundované vedomosti z etickej oblasti s ohľadom na spoločenské konsekvencie.
Nechýba štúdium dejinného rámca alebo kultúrnych kontextov. Predmet je zameraný na poznanie
morálnych zásad, rozlíšenie medzi etikou, morálkou a právom a na zdôvodnenie. Zároveň je pevnou
súčasťou správania človeka etická stránka, a tej sa v tomto predmete venujeme. Ide o morálny
život človeka, jeho povahu, dynamiku, sklon k priestupkom a dôležitosť úsilia o dobro (čnosti,
svedomie). Tak etika prispieva k poznaniu ľudského správania a k poznaniu morálnych zásad.
Získané zručnosti:
Študent vie analyzovať myšlienky podľa etického obsahu a hodnoty, má zručnosť porozumieť
textom s etickou problematikou a interpretovať ich na pozadí etických názorov. V praxi je etická
tematika spojená s ľudským správaním, kde študent využije poznatky o etickej stránke správania.
Tak etika pomáha získať zručnosť uplatnenia znalosti ľudského správania.
Získané kompetencie:
Študent získava kompetenciu zúčastňovať sa etických diskusií – na úrovni osvetovej a všeobecno-
odbornej. Etika sa neštuduje len teoreticky, ale aj formačne, teda s určitým vplyvom na osobu a
prax. To znamená, že študent je vedený k tomu, aby jeho služba bola eticky bezúhonná. To prispieva
k tomu, aby mal kompetenciu dohliadať na inštitúcie alebo koordinovať charitatívne služby.

Stručná osnova predmetu:
1. Filozofická etika: Predmet etiky, spôsoby určenia morálnej záväznosti
2. Zdôvodnenie etických noriem
3. Zákon, druhy zákonov, prirodzený zákon;
4. Skutok a jeho morálna hodnota
5. Svedomie, sloboda a zodpovednosť
6. Dobro a hodnoty
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7. Čnosti.

Odporúčaná literatúra:
ANZENBACHER, A. Úvod do etiky. Praha : Zvon 1994, 292 s. ISBN 8020009175. FINANCE,
J. de. Všeobecná etika. Trnava : Dobrá kniha 1997, 151 s. ISBN 8071411418. DRONZEK,
J. Etika. Trebišov : K-Print 2007, ? s. ISBN 808080415. HLINKA, A. Každý sa môže
zmeniť. Dynamické modely správania. Bratislava : Don Bosco 1994, ? s. ISBN 8085405326.
REMIŠOVÁ, A. Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Bratislava : Kaligram 2010, 894 s.
ISBN 9788081011030. ŠOKA, S. Etika. Bratislava : RKCMBF 1985, 112 s. ISBN neuvedené.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovensky

Poznámky:
Predmet sa vyučuje v zimnom a v letnom semestri

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 471

A B C D E FX

27.39 21.23 19.53 15.07 15.71 1.06

Vyučujúci: PhDr. Imrich Degro, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKFH/
SFT7/15

Názov predmetu: Filozofická teológia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 2    Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4 Pracovná záťaž: 100 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3., 5.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje počas semestra test - 30 percent z celkového hodnotenia. Absolvuje záverečnú
ústnu skúšku - 70 percent z celkového hodnotenia. Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné
získať minimálne 60 percent z každej hodnotenej oblasti. Hodnotenie študijných výsledkov
študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle študijného poriadku Teologickej fakulty
KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Získane vedomosti:
Študent:
- má prierezové vedomosti z oblasti filozofickej teológie, ktoré tvoria základ pre ďalšie štúdium
katolíckej teológie;
- má základné vedomosti o možnosti poznávania Boha cestou prirodzeného rozumu;
- pozná klasickú racionálnu argumentáciu pre existenciu Boha a pre určenie jeho prirodzenosti;
- pozná niektoré interpretácie vzťahu Boh a svet, Boh a človek, Boh a zlo;
- pozná všeobecné a filozofické príčiny negácie Boha.
Získane zručnosti:
Študent:
- vie prezentovať racionálne argumenty pre existenciu Boha a atribúty jeho prirodzenosti;
- vie prezentovať určité riešenia problematiky vzťahu Boha a človeka, Boha a zla;
- je schopný zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje vzhľadom k vlastnému profesijnému
rozvoju.
Získane kompetencie:
Študent:
- je schopný integrovať získane vedomosti z oblasti filozofickej teológie s poznatkami získanými
s predošlého štúdia;
- vie použiť svoje vedomosti v rámci duchovného poradenstva a v rámci náboženských diskusií;
- je samostatný a autonómny pri získavaní nových poznatkov v rámci filozofickej teológie s
možnosťou využitia v ďalších študijných predmetoch a ďalšom štúdiu.

Stručná osnova predmetu:
1. Filozofická teológia ako veda: názov, predmet a metóda, vzťah k iným vedám.



Strana: 71

2. Základné postoje človeka voči Bohu: ateizmus, panteizmus, agnosticizmus, teizmus, deizmus.
3. Typológia poznania Boha, typológia filozofických argumentov.
4. Antropologické argumenty pre existenciu Boha.
5. Metafyzické argumenty pre existenciu Boha.
6. Poznanie Božej prirodzenosti: epistemologické predpoklady, transcendentálne poznanie.
7. Určenie Božej prirodzenosti: negatívne a pozitívne atribúty.
8. Určenie Božej prirodzenosti: operatívne atribúty - imanentná a tranzitívna činnosť.
9. Interpretácie vzťahov: Boh a svet, Boh a človek, Boh a zlo.
10. Problém súčasnej negácie Boha: všeobecné príčiny, filozofické zdroje negácie.

Odporúčaná literatúra:
BOGLIOLO, L. Teodícea. Pravda o Bohu. Rím : SÚSCM 1974, 246 s. ISBN neuvedené.
CARDAL, R. Bůh ve světle filosofie. Praha : Kristal 2001, 238 s. ISBN 80-85929-49-X.
DRONZEK, J. Prirodzená teológia. Teodicea. Trebišov : K Print 2007, 72 s. ISBN
9788080841560.
GILSON, E. Bůh a filosofie. Praha : ISE 1994, 77 s. ISBN 8086211231.
KAĽATA, D. Teodícea. Trnava : Dobrá kniha 2003, 197 s. ISBN 8071414069.
ONDOK, J.-P. Důkaz nebo hypotéza Boha? Svitavy : Trinitas 1998, 155 s. ISBN 8086036812.
ROJKA, Ľ. Kto je Boh a či vôbec jestvuje. Úvod do filozofickej teológie. Trnava : Dobra kniha
2010, 279 s. ISBN 978-80-7141-693-7.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk

Poznámky:
Predmet sa vyučuje v 1,3,5 semestri.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 394

A B C D E FX

36.29 21.32 17.01 13.71 11.42 0.25

Vyučujúci: PhDr. Imrich Degro, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
ST7/15

Názov predmetu: Formy kresťanského povolania

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7., 9.

Stupeň štúdia: I.II., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent vypracuje počas semestra prácu na zadanú tému v rozsahu min. 4 strany A4 - 30 percent
z celkového hodnotenia. Absolvuje záverečnú skúšku – 70 percent z celkového hodnotenia. Na
úspešné absolvovanie predmetu a získanie zápočtu je potrebné získať minimálne 60 percent bodov
z každej hodnotenej oblasti. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa
uskutočňuje v zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, čl. 11.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti
Študent vie:
- opísať hlavné formy kresťanského povolania;
- základné požiadavky na rozvíjanie konkrétneho typu kresťanského povolania;
- charakterizovať základné kritéria pre voľbu konkrétneho životného stavu;
- predstaviť spôsob kresťanského života v podmienkach školy.
Zručnosti
Študent dokáže:
- orientovať sa v jednotlivých formách kresťanského povolania;
- aplikovať všeobecné povolanie k svätosti do jednotlivých období ľudského života (deti, mládež,
dospelí, manželia, starí ľudia, zasvätení);
- navrhnúť konkrétne kroky pre rozvíjanie konkrétneho kresťanského povolania v školskom
prostredí.
Kompetencie
Študent je schopný:
- aplikovať princípy rozlišovania voľby životného stavu do duchovného sprevádzania človeka;
- aplikovať princípy rozlišovania voľby životného stavu do duchovného sprevádzania žiakov NV;
- navrhnúť spôsob integrovania jednotlivých foriem kresťanského povolania do života
spoločenstva;

Stručná osnova predmetu:
Všeobecné povolanie k svätosti.
Životné stavy v Cirkvi.
Laický stav.
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Manželstvo.
Formy zasväteného života.
Rehoľný život.
Kňazstvo.
Sekulárne inštitúty.
Rozlišovanie a voľba životného stavu.

Odporúčaná literatúra:
ALTRICHTER, M.,2017. Spirituální teologie. Refugium, 2017. 736 s. ISBN 978-80-7412-278-1.
AUBRY, J. 1989. Poď za mnou. Rím : SÚSCM, 1989. 179 s. ISBN neuvedené.
BALTHASAR, H.U. 2010. Kněžská spiritualita. Kostelní Vydří : Karmelitánske nakladatelství,
2010. 87 s. ISBN 978-80-7195-246-6.
FRANTIŠEK. 2020. Fratelli tutti. Trnava : SSV, 2021, 160 s. ISBN 978-80-8161-449-1.
FRANTIŠEK, 2015. Laudato si. Trnava : SSV, 2015, 147 s. ISBN 978-80-8161-180-3.
FRIGO. G., 2015. Katechizmus zasväteného života. Zachej, 2015, 104 s. ISBN
978-80-9718-811-5.
JÁN PAVOL II. 1994. Pastores dabo vobis. Trnava : SSV, 1994. 215 s. ISBN 80-7162-046-7.
JÁN PAVOL II. 2001. Vita consecrata. Trnava : SSV, 2001. 201 s. ISBN 978-80-7162-341-5.
JENČO, J., 2008. Aktuálnosť života a posolstva sv. Terézie z Lisieux pre človeka dnešnej doby.
In: Mojím povolaním je láska. Zborník z medzinárodného sympózia. Košice : Seminár sv. Karola
Boromejského, 2008, s. 29-45. ISBN 978-80-89361-02-1.
MARCHETTI, A. 2012. Kompendium teológie duchovného života. Dokonalosť v troch
životných stavoch. Bratislava : Serafín, 2012. 191 s. ISBN 978-80-8081-095-5.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, český jazyk

Poznámky:
Predmet sa vyučuje len v zimnom semestri

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 42

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci: doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 19.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
FT2/15

Názov predmetu: Fundamentálna teológia - Kristológia,
Ekleziológia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 4    Za obdobie štúdia: 52
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5 Pracovná záťaž: 125 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent počas semestra napíše esej na zadanú tému z kristológie - 30 percent z celkového
hodnotenia.
Študent absolvuje na konci semestra ústnu skúšku, v ktorej preukáže vedomosti z daných disciplín
- 70 percent z celkového hodnotenia.
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu, sa uskutoční v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, čl. 11.

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti:
Študent:
- pozná terminológiu fundamentálnej kristológie a ekleziológie
- pozná dôveryhodnosť osoby Krista a jeho tituly
- pozná multináboženské a inovedné postoje k osobe Ježiša
- pozná vierohodnosť Kristovho zmŕtvychvstanie
- pozná rozličné pohľady na realitu Cirkvi
Získané zručnosti:
Študent:
- vie odpovedať na základné otázky fundamentálnej kristológie a ekleziológie
- vie vysvetliť aktuálne nálezy o Ježišovi a Cirkvi
- vie vysvetliť historickú existenciu Ježiša Krista
- vie definovať pojmy Boží ľud, Kristovo Telo, Sviatosť spásy, Cirkev ako Ecclesia
- vie vysvetliť skutočnosť ustanovenie Cirkvi
- vie okomentovať štruktúry Cirkvi
Získané kompetencie:
Študent:
- dokáže viesť dialóg o Kristovej existencii a význame pre kresťanstvo
- dokáže vysvetliť význam Cirkvi podľa Ježišovho ustanovenia
- dokáže viesť dialóg o primáte pápeža, magistériu Cirkvi, neomylnosti Cirkvi
- dokáže zaradiť Cirkev do pluralistickej spoločnosti

Stručná osnova predmetu:
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1. Úvod do kristológie. Universale concretum
2. Historicita osoby Ježiša Krista a vierohodnosť jeho božstva
3. Základy kresťanskej viery v zmŕtvychvstanie.
4. Úvod do ekleziológie
5. Ustanovenie Cirkvi, znaky.
6. Hierarchia, Magistérium. Neomylnosť.

Odporúčaná literatúra:
ROSA, S. Kristológia. Bardejov : Bens, 2000. 163 s. ISBN 8088998077.
CHOVANEC, M. Ekleziológia (Náuka o Cirkvi). Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, 2011,
159 s. ISBN 9788089481101.
FILIPI, P. Církev a Církve. Kapitoly z ekumenické eklesiologie. Brno : CDK, 2000, 187 s. ISBN
8085959585.
RATZINGER, J. – BENEDIKT XVI. Ježiš Nazaretský. Trnava : Dobrá kniha, 2007. 391 s. ISBN
3822028585.
WALDENFELS, H. Kontextová fundamentální teologie. Praha : Vyšehrad, 2000. 662 s. ISBN
8070214074.
DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL. Dokumenty DVK. (prekl. POLČIN, S. a zrevid. GAVENDA,
M.) Trnava : SSV, 2008. 845 s. ISBN 9788071627388.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk

Poznámky:
Predmet sa vyučuje len v letnom semestri.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 486

A B C D E FX

27.57 19.34 28.4 13.99 9.05 1.65

Vyučujúci: Dr. Pavol Hrabovecký, S.T.D.

Dátum poslednej zmeny: 09.02.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
FT1/15

Názov predmetu: Fundamentálna teológia - Religionistika, Teológia
zjavenia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 4    Za obdobie štúdia: 52
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5 Pracovná záťaž: 125 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent prednesie počas semestra prezentáciu na zadanú tému o konkrétnom svetovom
náboženstve, kde prezentuje znalosť religionistických termínov - 30 percent z celkového
hodnotenia.
Študent absolvuje na konci semestra ústnu skúšku, v ktorej preukáže vedomosti z daných disciplín
- 70 percent z celkového hodnotenia.
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu, sa uskutoční v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, čl. 11.

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti:
Študent:
- pozná históriu a terminológiu religionistiky a náboženstiev
- pozná koreláciu rôznych spoločností s náboženstvom
- pozná multikultúrne a multináboženské rozloženie spoločnosti
- pozná základnú terminológiu fundamentálnej teológie a teológie zjavenia
Získané zručnosti:
Študent:
- vie odpovedať na základné otázky o religionistike a fundamentálnej teológii
- vie vysvetliť základné teologické pojmy
- vie definovať predmet Fundamentálnej teológie
- vie opísať historický vývoj náboženských predstáv
- vie objasniť zmysel a prínos náboženstva
Získané kompetencie:
Študent:
- dokáže kriticky hodnotiť rôzne náboženské názory na základe religionistických pojmov
- dokáže adekvátne interpretovať dejiny religionistického a teologického poznávania
- dokáže viesť dialóg o náboženstvách v spoločnosti

Stručná osnova predmetu:
1. Religionistika a svetové náboženstvá
2. Úvod do Fundamentálnej teológie
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3. Teológia Zjavenia
4. Tradícia, Sväté Písmo, Magistérium
5. Človek schopný Boha
6. Človek a viera
7. Sekularizmus, sekularizácia, ateizmus

Odporúčaná literatúra:
HRABOVECKÝ, P. Základy Fundamentálnej teológie a religionistiky. Ružomberok : Verbum -
vydavateľstvo KU, 2020.
BOUBLÍK, V. Teologie mimokřesťanských náboženství. Kostelní Vydří : Karmelitanské
nakladatelství, 2000.
BURGGRAF, J. Fundamentální teologie. Uvedení do teologie. Pardubice : Axis 2012, 2014.
HELLER, J. – MRÁZEK, J. Nástin religionistiky. Praha : Kalich, 2005.
SKALICKÝ, K. Po stopách neznameho boha. Praha : Vyšehrad, 2001.
WALDENFELS, H. Kontextová fundamentální teologie. Praha : Vyšehrad, 2000.
DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL. Dokumenty DVK. (prekl. POLČIN, S. a zrevid. GAVENDA,
M.) Trnava : SSV, 2008.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk

Poznámky:
Predmet sa vyučuje len v zimnom semestri.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 510

A B C D E FX

22.94 24.71 30.98 13.14 5.1 3.14

Vyučujúci: Dr. Pavol Hrabovecký, S.T.D.

Dátum poslednej zmeny: 08.02.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
Heb/15

Názov predmetu: Hebrejský jazyk

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 2    Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3 Pracovná záťaž: 75 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje na konci semestra ústnu skúšku, v ktorej preukáže vedomosti zo základov
Hebrejského jazyka.
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu, sa uskutoční v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu si študent si osvojí elementárne poznatky hebrejskej gramatiky, aby v
exegéze Starého zákona mohol pracovať s pôvodným textom a pojmami hebrejskej Biblie. Ide o
efektívny vzdelávací cieľ.
Získané vedomosti:
Študent:
- má prierezové vedomosti v oblasti biblickej hebrejčiny pre začiatočníkov;
- má široké vedomosti a porozumenie v základoch biblickej hebrejčiny.
Získané zručnosti:
Študent:
- vie aktívnym spôsobom získavať a analyzovať informácie z oblasti biblickej hebrejčiny ako vedy
a dokáže ich využívať na riešenie vybraných teologických problémov;
- je schopný zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje vo vzťahu k vlastnému profesijnému
rozvoju.
Získané kompetencie:
Študent:
- vie použiť svoje vedomosti a v rámci odbornej diskusie, vie ich obhájiť a konštruktívne reagovať
na kritiku,
- je schopný sebareflexie a vie prijímať plnú zodpovednosť za riešenie úloh s ich dôsledkami;
- je samostatný a autonómny pri získavaní nových poznatkov s možnosťou využitia v ďalších
študijných predmetoch a ďalšom štúdiu.

Stručná osnova predmetu:
1. Hebrejská abeceda, transkripcia a výslovnosť spoluhlások, samohlások a redukovaných
samohlások
2. Zásady čítania a problematika šewa...
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3. Morfológia slovies – perfectum, imperfectum, infinitív, imperatív a príčastie v siedmich
časovaniach slovesa (Qal, Nifal, Piel, Pual, Hifil, Hofal, Hitpael)
4. Morfológia podstatných mien a ich konštruktívny stav (nepravidelné podstatné mená)
5. Zámená – osobné a privlastňovacie;
6. Morfológia nepravidelných slovies
7. Kohortatív, jussív (apokopatická forma) slovies
8. Wawkonzekutívne a iný typ waw v hebrejských vetách

Odporúčaná literatúra:
WEINGREEN, J. Učebnice biblické hebrejštiny. Praha : Karolínum, 1997. 358 s. ISBN
8071843458.
KOEHLER, L. – BAUMGARTNER, W. Lexikon in Veteris Testamentilibros. Leiden : Brill,
1985. 227 s. ISBN 9004076395.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk

Poznámky:
Predmet sa vyučuje len v letnom semestri.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 264

A B C D E FX

40.15 19.32 12.5 10.23 17.05 0.76

Vyučujúci: prof. Róbert Lapko, ThD., PhD.

Dátum poslednej zmeny: 08.02.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKPT/
LSp9/15

Názov predmetu: Hlasová pedagogika

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1 / 1    Za obdobie štúdia: 13 / 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I., I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Študent vie opísať a vysvetliť aspoň stručne celý proces, mechanizmus tvorby ľudského hlasu a
rozprávania ako aj ostatných funkcii, ktoré sa spolu podieľajú na jeho tvorbe (dýchanie, artikulácia,
fonácia, a pod.). Nadobudne návyk správnej techniky pri rozprávaní a osvojí si korektný spôsob
rozprávania spolu s dodržiavaním hlasovej hygieny a správnej starostlivosti o hlas.

Stručná osnova predmetu:
1. Respiračné cvičenia
2. Technika dýchania
3. Fonačné ústroje
4. Artikulačné ústroje
5. Tvorba a výslovnosť samohlások, spoluhlások
6. Hlasové registre a rezonancia
7. Farba a výška hlasu
8. Zásady tvorenia tónu
9. Poruchy hlasu
10. Hlasová hygiena

Odporúčaná literatúra:
1. VEĽBACKÝ J., Hlasová pedagogika, skriptá, Košice: Teologická fakulta KU v Ružomberku,
2009. 49s.
2. LACINA O., Problémy zpěvného hlasu, Praha: Panton, 1977. 147 s.
3. MAŘIK A.F. – JONÁŠOVÁ L., Abeceda hlasových cvičení, Praha: Panton, 1971. 146 s.
4. TICHÁ, A. Učíme se spívat, Praha: Portál, 2005. 147s. ISBN 80-7178-916-X.
5. VYDROVÁ, J. Rady ke spívání, Praha: Práh, 2009. 159 s. ISBN 978-80-7252-252-1.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk, český jazyk.

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 571

A B C D E FX

26.27 23.12 24.87 17.69 7.53 0.53

Vyučujúci: Mgr. Mária Jakabová, DiS.art.

Dátum poslednej zmeny: 02.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
Inf1/15

Názov predmetu: Informatika 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I., I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent vypracuje seminárnu prácu, v ktorej vysvetlí základy technického vybavenia IBM-
PC kompatibilného počítača, základy operačných systémov a princípy fungovania internetu
ako prezentáciu v PowerPoint. Študent predmet absolvoval (Z), ak získal zo seminárnej práce
minimálne 60% bodov. Absolvovanie predmetu je uskutočnené v súlade so Študijným poriadkom
Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
• Vedomosti: pozná základy technického vybavenia počítača, základy operačných systémov a
základy fungovania internetu. Absolvent predmetu získa prehľad o súčasných informačných
technológiách v užívateľskom rozsahu.
• Zručnosti: vie aplikovať získané vedomosti pri využívaní osobného počítača a služieb internetu.
Získa základy pre absolvovanie ecdl testu.
• Kompetentnosti: vie posúdiť technickú konfiguráciu počítača, vie porovnať vhodnosť použitia
danej konfigurácie na jednotlivé práce, vie navrhovať riešenia zlepšenie činnosti počítača. Chápe
význam výpočtovej techniky a vie ju využiť pri získavaní a spracovaní informácií, ako podporu
učebného procesu, výskumných aktivít a pri prezentácii študijných a vedeckých výstupov.

Stručná osnova predmetu:
1. História, význam a základné delenie informačných technológií, technické vybavenie počítača,
základné časti, externé zariadenia a ich použitie.
2. Programové vybavenie počítača.
3. Operačné systémy so zameraním na MS Windows.
4. Aplikačné programové vybavenie, organizácia dát v PC, stromová štruktúra.
5. Základy internetu, model RM OSI, základy protokolu tcp/ip.
6. Základné funkcie MS PowerPoint. Vytváranie prezentácii PowerPoint. Vkladanie
multimediálnych prvkov (hudba, video) do prezentácií.
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Odporúčaná literatúra:
ŠIMUNEK, J.: Úvod do problematiky osobních počítačů typu IBM PC, MS DOS. Praha, Klub
602, 2002. 218 s. ISBN 8070620722;
Učebné materiály testovania ECDL moduly.
M2 Základy práce s počítačom (nad Win 10 SK).
M3 Spracovanie textu (nad Word 2016SK).
M6 Prezentácia (nad PowerPoint 2016SK).
M12 Bezpečnosť pri práci s IKT (Kybernetická bezpečnosť).

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, český jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 182

N Z

1.65 98.35

Vyučujúci: ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 14.10.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
Inf2/15

Názov predmetu: Informatika 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na získanie zápočtu je potrebné vypracovanie seminárnej práce vo Worde a Exceli so splnením
vopred daných požiadaviek (vygenerovanie obsahu, register názvov, práca s komentármi,
generovanie grafov a vzájomné prepojenie Wordu a Excelu pri hromadnej korešpondencii) alebo
ústna skúška. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje
v zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU.

Výsledky vzdelávania:
• Vedomosti: pozná jednotlivé aplikácie balíka Microsoft Office. Absolvent predmetu získa prehľad
o použití balíka Microsoft Office v užívateľskom rozsahu.
• Zručnosti: ovláda prácu s jednotlivými vybranými aplikáciami balíka MS Office, hlavne Word a
Excel. Získa základy pre absolvovanie ecdl testu.
• Kompetentnosti: vie navrhovať riešenia na efektívnejšie spracovanie údajov pomocou vhodných
aplikácií balíka MS Office a vie ich využiť pri získavaní a spracovaní informácií, ako podporu
učebného procesu, výskumných aktivít a pri prezentácii študijných a vedeckých výstupov.

Stručná osnova predmetu:
1. Štandardné grafické a textové editory, klávesové skratky, ukladanie súborov.
2. Microsoft Office, úvod a základné funkcie textového editoru MS Word a tabuľky MS Excel.
3. Ponuka menu, editovanie, vkladanie objektov, tabuľky, grafy, obrázky.
4. Citácie, poznámky pod čiarou, formy vedeckej písomnej práce.
5. Hromadná korešpondencia a jej využitie v praxi.
6. Ďalšie aplikácie balíka MS Office

Odporúčaná literatúra:
LIPTÁK, F.: Moderný používateľ PC. "Príprava na certifikáciu ECDL". Košice, Elfa, s.r.o. ,
2008. 263 s. ISBN 9788080860776; ako aj iná dostupná odborná literatúra k preberanej
problematike na internete.
BABJÁK, A.: Ohlasovanie evanjelia a teologické vzdelávanie prostredníctvom internetu. Košice,
Seminár sv. K. Boromejského, 2008. 173 s., ISBN 978-80-89361-27-4

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk
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Poznámky:
Keďže vývoj v oblasti informatiky je veľmi rýchly ako literatúru je vhodné použiť príručky
aktuálne používaného balíka Microsoft Office zverejnené na internete, napr. MS Office 2003,
2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021,...

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 118

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci: ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 04.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKPT/
LSp1/15

Názov predmetu: Intonácia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3., 5.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa študent učí zvládnuť základy hudobnej teórie a intonácie jednoduchej
melódie zapísanej v súčasnej a gregoriánskej notácii. Primerané zvládnutie intonačných cvičení v
priebehu semestra bude podmienkou udelenia zápočtu.

Výsledky vzdelávania:
Študent
- ovláda teoretické základy hudobnej teórie a orientácie v notovom zápise modernom a
kvadratickom.
- dokáže teoretické znalosti využiť v intonácii jednoduchých melódií bez sprievodu hudobného
nástroja.
- získa kompetenciu fundovane predniesť melódiu bez hudobného sprievodu.

Stručná osnova predmetu:
1. Čítanie notového zápisu modernej notácie.
2. Intonácia intervalov vzostupným smerom.
3. Intonácia intervalov zostupným smerom.
4. Semitonálne rozlišovanie v zápise melódie.
5. Tonálne rozlíšenie v zápise melódie.
6. Intonácie kvadratického zápisu melódie.
7. Rozdiely medzi moderným a kvadratickým zápisom melódie.
8. Základy intonácie.
9. Špecifiká intonácie spevov gregoriánskeho chorálu.
10. Špecifiká intonácie súčasných liturgických spevov.
11. Intonačné cvičenia.
12. Sluchová analýza.



Strana: 87

Odporúčaná literatúra:
KOFROŇ, J. Učebnice intonácie a rytmu, Praha : Editio Bärenreiter Praha, 8. vydanie H 4228,
2002, 204 s., ISBN 80-86385-15-9.
ŠIMOVA, O. Teória hudobnej výchovy. Základy vokálnej interpretácie, UK Bratislava, 1997 –
skriptá.
GRADUALE SIMPLEX IN USUM MINORUM ECCLESIARUM. Editio typica, Romae:
Libreria Editrice Vaticana,1999. 515 s. ISBN 88-209-1603-7.
ZENKL, L. ABC hudební nauky, Praha : Praha : Editio Bärenreiter Praha, vydanie H5659, 199 s.
ISBN 978-80-86385-21-1.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, latinsky jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 44

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci: prof. PaedDr. ThDr. Martin Štrbák, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKPT/
KP5/15

Názov predmetu: Kancelaristika

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 9., 11.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na získanie zápočtu študent preukáže vedomosti v oblasti kancelaristiky písomným testom.

Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získava vedomosti a orientáciu v administratívnej činnosti v rámci
fungovania farností ako verejných právnických osôb. Získa spôsobilosť a zručnosť samostatne
administratívne pracovať, viesť prípravy na prijatie sviatostí a realizovať všetky úkony spojené s
platným prijímaním sviatostí aj v súlade s civilným právom. Vie spracovávať záznamy o prijatí
sviatostí a dokumenty, ktoré potvrdzujú prijatie sviatostí. Študent je kompetentný vyplniť základné
tlačivá a písomnosti v činnosti farských úradov ako sú záznamy, kroniky, matriky a administratívne
dokumenty. Podobne vie vyhotoviť dokumenty o správe majetku farnosti.

Stručná osnova predmetu:
1. Administratíva farnosti.
2. Administratívny postup pri vysluhovaní sviatosti krstu. Záznam o prijatí krstu. Krstné listy.
Krstná matrika.
3. Záznam o prijatí Eucharistie.
4. Záznam o prijatí úmyslu sv. omše a milodaru.
5. Záznam o prijatí sviatosti birmovania.
6. Záznam o prijatí sviatosti posvätného stavu.
7. Administratívny postup pri uzatváraní manželstva. Sobášna zápisnica. Záznam o prijatí sviatosti
manželstva. Kniha manželstiev.
8. Záznamy o správe cirkevného majetku.

Odporúčaná literatúra:
Pramene
Kódex kanonického práva. Trnava : SSV, 1996. 893 s. ISBN 80-7162-061-0.
Monografie
HRDINA, A. Kanonické právo. 1. vyd. Praha : Eurolex Bohemia, 2002. 436 s. ISBN
80-86432-26-2.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a český jazyk
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Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 71

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci: doc. JUDr. ICDr. Juraj Jurica, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 10.02.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
Kat2/15

Názov predmetu: Katechetika formálna

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 2    Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6., 8.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent vypracuje počas semestra tri vzorové katechézy zamerané na rôzne skupiny adresátov
v rozsahu 2 strán A4 - 30 percent z celkového hodnotenia. Absolvuje záverečnú skúšku – 70
percent z celkového hodnotenia. Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne
60 percent bodov z každej hodnotenej oblasti. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci
štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, čl. 11.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti
Študent vie:
- definovať hlavné teologické a pedagogické prvky konštituujúce skladbu katechézy;
- opísať základné kritéria pre formovanie Božieho obrazu v katechéze;
- predstaviť teologické a antropologické východiská pre formovanie svedomia v katechéze;
- prezentovať základné požiadavky pre využívanie Sv. Písma, liturgie a modlitby v katechéze;
- charakterizovať základné požiadavky katechézy jednotlivých skupín (deti, mládež, rodiny,
seniori);
- poznať základné požiadavky na osobnosť katechétu v Cirkvi.
Zručnosti
Študent dokáže:
- navrhnúť spôsob správneho formovania Božieho obrazu v katechéze;
- zvoliť správny prístup pri formovaní svedomia v katechéze;
- využívať rôzne metódy práce so Sv. písmom;
- integrovať výchovu k liturgickému sláveniu a modlitbe v katechéze;
- voliť správnu formu komunikácie vzhľadom na konkrétnu skupinu adresátov;
- pripraviť a zrealizovať konkrétnu katechézu na zadanú tému.
Kompetencie
Študent je schopný:
- transformovať hlavné kresťanské pravdy do reči zrozumiteľnej konkrétnej skupine adresátov;
- navrhnúť a realizovať farskú katechézu;
- prepájať katechézu s liturgiou, farským spoločenstvom a službou.

Stručná osnova predmetu:
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Trinitárny rozmer katechézy.
Formovanie Božieho obrazu v katechéze.
Formovanie svedomia v katechéze.
Používanie Sv. písma v katechéze.
Katechéza a liturgia.
Modlitba v katechéze.
Katechéza a diakonia.
Používanie symbolov v katechéze.
Reč používaná v katechéze.
Inkulturácia v katechéze.
Pravidlá pre používanie obrazov a digitálnych technológií v katechéze.
Katechéza jednotlivých skupín (deti, mládež, rodiny, seniori)
Štruktúra katechézy.

Odporúčaná literatúra:
ALBERICH, E. DŘÍMAL, L. 2008. Katechetika. Praha : Portál, 2008. 215 s. ISBN
978-80-7367-382-6.
JENČO, J. 2009. Aplikácia projektovej edukácie v náboženskom vyučovaní detí predškolského
veku. Košice : Vienala, 2009. 123 s. ISBN 978-80-8923-266-6.
JENČO, J., 2021. Formovanie Božieho obrazu v katechéze detí predškolského veku. In Farská a
školská katechéza v spásnom diele človeka. Prešov : PU, 2019. 105 s. ISBN 978-80-555-2825-0.
JENČO, J., 2019. Katechetika formálna (skriptá). Ružomberok : Verbum, 2020. 133 s. ISBN
978-80-561-0734-8.
JENČO, J. 2008. Princípy katechézy detí predškolského veku. Košice : Kňazský seminár, 2008.
140 s. ISBN 978-80-89138-95-4.
KUTARŇA, J. 1994. Iďte a ohlasujte. Bratislava : Saleziánske katechetické stredisko, 1994. 221
s. ISBN 80-85405-24-5.
POSVÄTNÁ KONGREGÁCIA PRE KLÉRUS. 1999. Všeobecné direktórium pre katechizáciu.
Trnava : SSV, 1999. 326 s. ISBN 80-7162-264-8.
ŠELINGA, J. 2006. Biblická katechéza dospievajúcej mládeže. Nitra : Kňazský seminár, 2006.
85 s. ISBN 80-88741-63-7.
VALOVIČ, E. 2000. Náčrt katechetiky II. Trnava : Dobrá kniha, 2000. 129 s. ISBN
80-71412-86-4.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, český jazyk

Poznámky:
Predmet je vyučovaný iba v lentom semestri

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 501

A B C D E FX

42.51 22.55 19.56 9.78 4.79 0.8

Vyučujúci: doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 09.02.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
Kat1/15

Názov predmetu: Katechetika základná

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 2    Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5., 7.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent vypracuje počas semestra tri práce v rozsahu 2 strán A4, v ktorých preukáže schopnosť
využívať základné katechetické metódy v praxi - 30 percent z celkového hodnotenia. Absolvuje
záverečnú skúšku – 70 percent z celkového hodnotenia. Na úspešné absolvovanie predmetu je
potrebné získať minimálne 60 percent bodov z každej hodnotenej oblasti. Hodnotenie študijných
výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle Študijného poriadku
Teologickej fakulty KU, čl. 11.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti
Študent vie:
- definovať katechézu a jej vzťah s ďalšími vednými disciplínami (teológia, psychológia,
pedagogika);
- charakterizovať jednotlivé obdobia katechizácie v Cirkvi, vyzdvihnúť ich pozitíva, ale aj
nedostatky;
- vysvetliť prínos II. vatikánskeho koncilu pre katechézu;
- opísať hlavné modely katechézy (katechumenátny, kerygmatický, antropologický, historický);
- predstaviť kľúčové osobnosti katechetickej obnovy s ich prínosom pre katechetickú prax;
- charakterizovať základné východiská hlavných cirkevných dokumentov zameraných na
katechézu.
Zručnosti
Študent dokáže:
- využívať poznatky pomocných vied v realizácii katechézy;
- aplikovať pozitívne skúsenosti z dejín do súčasnej katechetickej praxe;
- využívať hlavné katechetické modely v praxi;
- orientovať sa v odbornej katechetickej literatúre a aplikovať jej výsledky v praxi.
Kompetencie
Študent je schopný:
- navrhnúť možnosti využívania katechumenátnej metódy v súčasnej praxi;
- využívať prínos katechetického hnutia v katechéze;
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- na základe teoretických poznatkov analyzovať a zhodnotiť obsahovú a metodologickú stránku
konkrétnej katechézy.

Stručná osnova predmetu:
Terminologická špecifikácia základných katechetických pojmov a rozdelenie katechetiky.
Využívanie pomocných vied v katechéze.
Katechéza vo Svätom písme.
Historický pohľad na katechézu v Cirkvi.
Katechumenátny model katechézy, katechéza otcov.
Katechéza v stredoveku.
Obnova katechézy v 20 storočí.
Kerygmatický model katechézy.
Antropologický model katechézy.
Historicko-prorocký model katechézy.
Prínos II. vatikánskeho koncilu pre katechézu.
Katechéza v hlavných cirkevných dokumentoch (Catechesi tradendae, VDK)

Odporúčaná literatúra:
ALBERICH, E. DŘÍMAL, L. 2008. Katechetika. Praha : Portál, 2008. 215 s. ISBN
978-80-7367-382-6.
AUGUSTIN. 2005. Katechetické spisy. Praha : Krystal OP, 2005. 176 s. ISBN 80-85929-78-3.
JENČO, J., 2019. Katechetika základná (skriptá). Ružomberok : Verbum, 2019. 105 s. ISBN
978-80-561-0734-8.
JENČO, J., 2008. Základné aspekty katechézy Klementa Alexandrijského. In: Katechéza v ranom
kresťanstve. Zborník z 2. patristického sympózia. Košice : Seminár sv. Karola Boromejského,
2008, s. 75-83. ISBN 978-80-89361-00-7.
JERUZALEMSKÝ, C. 1997. Mystagogické katechese. Velehrad: Refugium, 1997. 78 s. ISBN
80-86045-09-9.
KUTARŇA, J. 1994. Iďte a ohlasujte. Bratislava : Saleziánske katechetické stredisko, 1994. 221
s. ISBN 80-85405-24-5.
POSVÄTNÁ KONGREGÁCIA PRE KLÉRUS. 1999. Všeobecné direktórium pre katechizáciu.
Trnava : SSV, 1999. 326 s. ISBN 80-7162-264-8.
VALOVIČ, E. 1999. Náčrt katechetiky I. Trnava : Dobrá kniha, 1999. 129 s. ISBN
80-71412-81-3.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, český jazyk

Poznámky:
Predmet sa realizuje iba v zimnom semestri

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 456

A B C D E FX

38.38 25.0 19.52 10.53 5.04 1.54

Vyučujúci: doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 09.02.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
MT5/15

Názov predmetu: Kazuistika

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 3    Za obdobie štúdia: 39
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4 Pracovná záťaž: 100 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 10., 12.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje na konci semestra ústnu skúšku, v ktorej preukáže vedomosti z danej teologickej
disciplíny. Medzitým sa jeho vedomosti otestujú mesačným testom a semestrálnou prácou.
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu, sa uskutoční v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti:
Študent:
- má prierezové vedomosti v oblasti katolíckej morálky so zameraním na stav spoločnosti, ovláda
ich vymedzenie, predmet a základné teologické pojmy;
- ovláda základné magisteriálne dokumenty týkajúce sa morálneho učenia Katolíckej cirkvi;
- má široké vedomosti a porozumenie v základoch morálnej teológie, vrátane praktických súvislostí
a vzťahov k súvisiacim predmetom a odborom.
Získané zručnosti:
Študent:
- vie aktívnym spôsobom získavať a analyzovať informácie z oblasti morálky ako vedy a dokáže
ich využívať na riešenie vybraných pedagogických situácií;
- dokáže pracovať so základnými dokumentmi Magistéria s rešpektovaním pravidiel a princípov
v katolíckej etike;
- vie identifikovať súvislosti, pre ukázať empatiu a medzi kultúrne povedomie a vie realizovať
konkrétne kauzistické postupy a zargumentovať zvolený pracovný postu;
- vie poskytovať sociálne poradenstvo;
- je schopný zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje vo vzťahu k vlastnému profesijnému
rozvoju.
Získané kompetencie:
Študent:
- je schopný integrovať získané vedomosti z oblasti morálnej teológie s poznatkami nadobudnutými
počas predošlého štúdia a pri riešení rôznych kauzistických situácií;
- vie použiť svoje vedomosti a v rámci odbornej diskusie, vie ich obhájiť a konštruktívne reagovať
na kritiku;
- je schopný sebareflexie a vie prijímať plnú zodpovednosť za riešenie úloh s ich dôsledkami;
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- je kompetentný posúdiť rôzne druhy informácií v kontexte vlastného profesijného rozvoja s plnou
morálnou zodpovednosťou;
- je samostatný a autonómny pri získavaní nových poznatkov s možnosťou využitia v ďalších
študijných predmetoch a ďalšom štúdiu.

Stručná osnova predmetu:
1. Masmédiá - obraz ľudskej reality.
2. Morálka a moralizmus.
3. Pokrok a etika - etika pokroku?
4. Smrteľne chorí ľudia a ľudia v terminálnom štádiu.
5. Vízia dobrého života spoločnosti a koncept hodnoty života.
6. Povolanie k dokonalosti a problém duchovného rastu
Niektoré špecifické skupiny pri sviatosti zmierenia
7. Problémy zasvätených osôb v spovednej praxi
8. Problémy manželov v spovednej praxi
9. Otázky Sociálnej náuky Cirkvi v spovednej praxi
10. Problematika odpustenia na osobnej a spoločenskej úrovni
11. Konfrontácia s oblasťou sexuality
12. Sviatosť zmierenia ťažko chorých a umierajúcich
13. Význam a vážnosť pokánia pri osobitných situáciách v spovednej praxi

Odporúčaná literatúra:
Dokumenty II. vatikánskeho koncilu;
Exhortácia: Reconciliatio et paenitentia;
Katechizmus Katolíckej cirkvi, SSV, Trnava 1998. ISBN 80-7162-253-2;
Codex Iuris Canonici, SSV, Trnava 1996. ISBN 80-7998-696-0;
Augustyn, J. (ed.) Umenie spovedať. Trnava : Dobrá kniha, Spolok svätého Vojtecha 2010;
DK - ISBN 978-80-7141-697-5, SSV - 978-80-7162-844-6;
Giesler, M. Guidebook for confessors. Scepter 2010. ISBN 13-978-1-59417-091-1;
Lojan, R. Kazusy v spovednej praxi, Košice 2015.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk

Poznámky:
Predmet sa vyučuje len v zimnom semestri.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 127

A B C D E FX

97.64 2.36 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 04.02.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
ST4/15

Názov predmetu: Kresťanská modlitba

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4., 6.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent vypracuje počas semestra prácu na zadanú tému v rozsahu min. 4 strany A4 - 30 percent
z celkového hodnotenia. Absolvuje záverečnú skúšku – 70 percent z celkového hodnotenia. Na
úspešné absolvovanie predmetu a získanie zápočtu je potrebné získať minimálne 60 percent bodov
z každej hodnotenej oblasti. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa
uskutočňuje v zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, čl. 11.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti
Študent vie:
- charakterizovať základné teologické východiská kresťanskej modlitby;
- opísať jednotlivé formy a druhy kresťanskej modlitby;
- identifikovať prekážky na ceste modlitby;
- vysvetliť význam modlitby v živote vybraných kresťanských osobností.
Zručnosti
Študent dokáže:
- obhájiť potrebu modlitby v živote človeka;
- navrhnúť primeraný čas, spôsob a priestor pre modlitbu so zameraním na jednotlivé vekové
skupiny veriacich;
- analyzovať modlitbovú skúsenosť u vybraných kresťanských osobností;
- usmerňovať modlitbu a jej formy v živote človeka.
Kompetencie
Študent získa:
- schopnosť prezentovať a obhájiť základy kresťanskej modlitby;
- schopnosť sprevádzať iných a usmerňovať ich život modlitby;
- samostatnosť v navrhovaní modlitby primeranej veku a životnému stavu človeka.

Stručná osnova predmetu:
Teologické základy kresťanskej modlitby. Význam viery, nádeje a lásky v živote modlitby.
Trinitárny rozmer kresťanskej modlitby.
Príprava modlitby – miesto, čas, prostriedky.
Druhy a formy kresťanskej modlitby (modlitba prosby, vďaky, chvály, odprosenia).
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Rozjímavá modlitba a meditácia.
Kontemplatívna a mystická modlitba.
Modlitba so Sv. písmom - Lectio divina.
Liturgická modlitba.
Modlitba osobná a modlitba spoločná.
Modlitba v jednotlivých obdobiach života človeka.
Modlitba v jednotlivých životných stavoch.
Prekážky v živote modlitby.
Modlitba v živote svätých.

Odporúčaná literatúra:
ALTRICHTER, M.,2017. Spirituální teologie. Refugium, 2017. 736 s. ISBN 978-80-7412-278-1.
AMBROS, P. 2000. O modlitbě. Velehrad : Refugium, 2000. 77 s. ISBN 80-8604-552-8.
BALTHASAR, H.U. 1998. Rozjímavá modlitba. Bratislava : Lúč, 1998. 240 s. ISBN
80-7114-232-8.
FIORES. S. 1999. Slovník spirituality. Kostelní Vydří : Karmelitánske nakladatelství, 1999. 1295
s.ISBN 80-7192-338-9.
GUARDINI, R. 1970. O modlitbě. Uvedení do školy křesťanské modlitby. Praha : Vydavatelství
České katolícke Charity, 1970. 271 s. ISBN neuvedené.
JENČO, J., 2003. Uvádzanie detí predškolského veku do života modlitby. In: Oživenie farského
spoločenstva ľudovými pobožnosťami. Zborník príspevkov odborného seminára. Košice :
Seminár sv. Karola Boromejského, 2003. s. 93-109. ISBN 80-89138-10-1.
JENČO, J., 2003. Uvádzanie detí predškolského veku do života liturgie. In: Oživenie farského
spoločenstva ľudovými pobožnosťami. Zborník príspevkov odborného seminára. Košice :
Seminár sv. Karola Boromejského, 2003. s. 111-131. ISBN 80-89138-10-1.
MASINI, M. 1993. Lectio divina. Kostelní Vydří : Karmelitánske nakladatelství, 1993. 103 s.
ISBN80-85527-18-9.
ŠPIDLÍK, T. 1999. Spiritualita křesťanského východu. Modlitba. Velehrad : Refugium, 1999. 557
s. ISBN 80-8604-533-1.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, český jazyk

Poznámky:
Predmet je vyučovaný len v letnom semestri

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 57

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci: doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 19.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
Dog4/15

Názov predmetu: Kristológia, Soteriológia, Mariológia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 3    Za obdobie štúdia: 39
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5 Pracovná záťaž: 125 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6., 8., 10.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje na konci semestra ústnu skúšku, v ktorej preukáže vedomosti z Mariológie a
Kristológie a priebežne počas semestra aj písomnú skúšku.
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutoční v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti:
Študent má po absolvovaní predmetu prierezové vedomosti. Orientuje sa v základných
kristologických smerovaniach v dejinách teológie. Ovláda základné koncepty kristológie a
mariológie, chápe vývoj kristologických reflexií v celom období kresťanskej tradície.
Získané zručnosti:
Na základe štúdia kristológie a mariológie dokáže pracovať s odbornými textami, ktoré sa týkajú
týchto odborov.
Získané kompetencie:
Študent je schopný posudzovať a použiť získané vedomosti pri odborných diskusiách. Je
samostatný a autonómny pri tvorbe odborných textov v oblasti kristológie a mariológie.

Stručná osnova predmetu:
1. Základný kristologický náčrt.
2. Kristove tituly.
3. Kristologické koncily a vývoj kristologických dogiem v dejinách.
4. Ježišovo konanie a jeho vysvetlenie
5. Soteriológia. Pojmy vykúpenie a spása
6. Trojitý úrad Ježiša Krista
7. Kristus ako Logos a jeho pre-existencia.
8. Základné kristologické školy (Antiochia, Alexandria)
9. Prehľad - mariologický vývoj
10. Mária v Biblii - v evanjeliách
11. Mariologické dogmy a ich vývoj v dejinách
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Odporúčaná literatúra:
JUHÁS, V., Symbióza teológie a umenia v diele Alexa Stocka. (Vybrané kristologické a
mariologické témy) : Michal Vaško - Vydavateľstvo, 2015.
MIKLUŠČÁK, P., Kristológia, Mariológia, Spišské Podhradie 1996.
PETRI, H. - BEINERT, W. Učení o Marii. Olomouc : MCM, 1996. 631 s. ISBN 3822026745.
RATZINGER, J.- BENEDIKT XVI. Ježiš Nazaretský. Trnava : Dobrá kniha, 2007.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, český jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 370

A B C D E FX

32.7 31.35 19.73 12.16 2.43 1.62

Vyučujúci: doc. Dr. Vladimír Juhás, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 03.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKPT/
KP2/15

Názov predmetu: Kánonické právo - Boží ľud

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 2    Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5., 7., 9.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečná skúška. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa
uskutočňuje v zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, viď článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti a osvojí si právne normy týkajúce sa laikov, klerikov a hierarchického
usporiadania Cirkvi tak ako ich predkladá učenie Cirkvi po II. Vat. koncile. Nadobudne poznanie
o kánonických predpisoch týkajúcich sa života diecézy a farnosti. Informatívne spozná formy
a štruktúry zasväteného života. Súčasťou tejto formácie je aj zručnosť vyhľadávania odborných
textov k tejto problematike a spracovania textu v zmysle metodológie. Absolvent tohto predmetu
je kompetentný sa vyjadrovať k štruktúre Božieho ľudu v duchu modernej kánonickej vedy a
byť nápomocný vo farskej pastorácii či už ako klerik, alebo ako laik (celkom osobitne sa to týka
určovania rítu a pokrvnosti veriacich, alebo aj zakladania a vedenia združení veriacich).

Stručná osnova predmetu:
1. Povinnosti a práva všetkých veriacich
2. Posvätní služobníci
3. Formovanie klerikov
4. Začlenenie klerikov
5. Povinnosti a práva klerikov
6. Združenia veriacich
7. Verejné združenia veriacich
8. Súkromné združenia veriacich
9. Hierarchické usporiadanie Cirkvi
10. Rímsky veľkňaz
11. Kolégium biskupov
12. Partikulárne cirkvi
13. Biskupi
14. Zoskupenia partikulárnych cirkví
15. Vnútorné usporiadania partikulárnych cirkví
16. Farnosť
17. Inštitúty zasväteného života
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Odporúčaná literatúra:
Kódex kánonického práva, latinsko-slovenské vydanie, Bratislava 1996;
FILO V., Boží ľud, Bratislava 1993;
DUDA J., Boží ľud, Spišská Kapitula 1995;
ZUBERT B. W., Řeholní právo, Olomouc 1996;
GÓRECKI E., Církev se uskutečňuje ve farnosti, Olomouc 1996;
DUDA J., Farské spoločenstvo, Spišská Kapitula 1996

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský a český jazyk

Poznámky:
Predmet sa vyučuje v zimnom semestri.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 239

A B C D E FX

41.0 27.62 25.94 4.6 0.84 0.0

Vyučujúci: doc. JUDr. ICDr. Juraj Jurica, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKPT/
KP4/15

Názov predmetu: Kánonické právo - trestné, majetkové a procesné
normy

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 2    Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 8., 10.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje na konci semestra písomnú skúšku, v ktorej preukáže vedomosti majetkových,
trestných a procesných noriem kanonického práva. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v
rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, viď
článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získava vedomosti z 5., 6. a 7. knihy Kódexu kánonického práva.
Vie definovať základné inštitúty majetkového práva, vysvetliť právnu úpravu trestnoprávnych
inštitútov, deliktov a sankcií v Katolíckej cirkvi a opísať inštitúty procesného práva so zameraním
na proces vyhlásenia neplatnosti manželstva. Študent získa schopnosť a zručnosť definovať pojem
časných majetkov Cirkvi a opísať právnu úpravu časných majetkov v CIC. Vie uviesť a definovať
spôsoby nadobúdania a spôsoby nakladania s cirkevným majetkom a opísať subjekty majetkového
práva s vymedzením nábožných odkazov a fundácií. Študent vie rozpoznať trestné mechanizmy,
ktoré Cirkvi slúžia pre obranu jej poslania. Vie podobne opísať subjekt podliehajúci trestným
sankciám, vie uviesť druhy sankcií a konkrétne sankcie za jednotlivé delikty. Študent ovláda
systém kánonického procesného práva, vie vymedziť a opísať štruktúru cirkevných tribunálov
a charakterizovať kánonické procesné postupy. Štúdiom tohto predmetu študent získa základnú
kompetenciu pre nakladanie s časnými majetkami Cirkvi a ochranu právom určených záujmov
Cirkvi. V súčasnej dobe bude osobitne oceňovaná jeho kompetencia sprevádzať procesom
manželskej nulity. Po získaní mandátu a poverenia spolu s následnou získanou praxou bude môcť
pracovať v kánonickej oblasti ako notár, advokát, obhájca zväzku či sudca.

Stručná osnova predmetu:
1. Majetková právo. Pojem a predmet. Subjekty majetkového práva
2. Nadobúdanie majetkov, správa majetkov a scudzovanie cirkevných majetkov.
3. Trestné právo – všeobecná časť. Trestný zákon a trestný príkaz.
4. Podmienky trestnej zodpovednosti. Subjekt podliehajúci trestným sankciám.
5. Tresty, ukladanie trestov. Uplatňovanie trestov. Zánik trestov.
6. Trestné právo – osobitná časť. Tresty za jednotlivé delikty.
7. Procesné právo. Súdne konanie. Kompetentné fórum. Procesné strany.
8. Sporové súdne konanie. Jednotlivé časti konania. Dokazovanie a vynesenie rozsudku.
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9. Manželské procesy. Trestný proces.

Odporúčaná literatúra:
Pramene
Kódex kanonického práva. Trnava : SSV, 1996. 893 s. ISBN 80-7162-061-0.
Monografie a odborné články
1 FILO, V. Časné majetky cirkvi. Bratislava : CMBF, 1994. 15 s. ISBN neuvedené.
2 FILO, V. Procesy. Bratislava : CMBF, 1994. 14 s. ISBN neuvedené.
3 FILO, V. Sankcie v Cirkvi. Bratislava : CMBF, 1994. 39 s. ISBN neuvedené.
GROCHOLEWSKI, Z. Sporový administratívny proces na Apoštolskej signatúre. In Ius etiustitia
V.,1995. s. 217-239, 253 s. ISBN 807142031X.
4 GROCHOLEWSKI, Z. Štúdie z procesného kánonického práva. Spišská Podhradie : Kňazský
seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1995. 244 s. ISBN 8071420328.
5 HRDINA, A. Kanonické právo. 1. vyd. Praha : Eurolex Bohemia, 2002. 436 s. ISBN
80-86432-26-2.
6 HUBER, J. Právo Cirkvi na nadobudnutie, vlastnenie, spravovanie a predaj cirkevného
majetku. In Ius et iustitia V., 1995. s. 19-44, 253 s. ISBN 807142031X.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a český jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 229

A B C D E FX

27.95 34.93 26.64 8.3 1.75 0.44

Vyučujúci: doc. JUDr. ICDr. Juraj Jurica, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKPT/
KP1/15

Názov predmetu: Kánonické právo - všeobecné normy

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 2    Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5., 7.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje na konci semestra písomnú skúšku, v ktorej preukáže vedomosti zo základov
Kanonického práva a jeho všeobecných noriem. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci
štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, viď článok
11.

Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získa základné vedomosti o práve vo všeobecnosti, vie určiť
základné delenie práva na prirodzené a pozitívne právo. Tieto vedomosti sa týkajú Teórie práva
a definícií právnych inštitútov vo všeobecnosti. Zároveň študent získa vedomosti z I. knihy
CIC. Zároveň získa schopnosť definovať objektívne a subjektívne právo a vymedziť a jasne
definovať pojem kánonické právo. Študent vie opísať vzťah práva a morálky, pozná dejiny a
vývoj kánonického práva. Študent získa spôsobilosť vymedziť základné právne inštitúty teórie
kánonického práva. Vie definovať všeobecné normy kánonického práva, ktoré predstavujú základné
princípy a mechanizmy účinnosti právneho poriadku Katolíckej cirkvi. Študent získa zručnosť
pracovať s cirkevnoprávnymi normami a orientovať sa v základných právnych inštitútoch, ktoré
môže aplikovať v jednotlivých disciplínach kánonického práva. Po absolvovaní predmetu získa
študent zručnosť poskytnúť elementárne rady v tejto oblasti a je pripravený na prehĺbenie vedomostí
v oblasti kánonickej právnej vedy.

Stručná osnova predmetu:
1. Ius. Objektívne a subjektívne právo. Prirodzené a pozitívne právo, vzťah práva a morálky.
Kánonické právo.
2. Dejiny kánonického práva.
3. Teória kánonického práva. Vymedzenie pojmu kánonického práva.
4. Formálne pramene kánonického práva.
5. Administratívne (Správne) právo.
6. Právny status osôb v kánonickom práve.
7. Právne úkony.
8. Cirkevné úrady.
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Odporúčaná literatúra:
Pramene
Kódex kanonického práva. Trnava : SSV, 1996. 893 s. ISBN 80-7162-061-0.
Monografie
1. DUDA, J. Náčrt právnej ekleziológie. Spišské Podhradie : Kňazský seminár biskupa Jána
Vojtaššáka, 2002. 298 s. ISBN 8071420972.
2. FILO, V. Kánonické právo. Úvod a prvá kniha. Bratislava : Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta, 1997. 176 s. ISBN 8088696143.
3. HRDINA, A. Kanonické právo. Praha : EUROLEX BOHEMIA s r. o., 2002. 436 s. ISBN
80-84432-26-2.
4. GROCHOLEWSKI, Z. Filozofia práva v náuke Jána Pavla II. Košice : Vienala , 2001. 38 s.
ISBN 8088922372.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a český jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 247

A B C D E FX

29.96 35.22 24.29 7.69 2.43 0.4

Vyučujúci: doc. JUDr. ICDr. Juraj Jurica, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKPT/
KP3/15

Názov predmetu: Kánonické právo - Úloha ohlasovania a
posväcovania

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 3    Za obdobie štúdia: 39
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3 Pracovná záťaž: 75 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 8., 10.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečná skúška. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa
uskutočňuje v zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, viď článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí a získa vedomosti o kánonických normách ohľadom hlásania Božieho slova,
ktoré sa uskutočňuje kázaním Božieho slova, katechetickou činnosťou a misijnou činnosťou. Vie
definovať právny rámec katolíckych škôl, normy na vydávanie kníh a pôsobenie v spoločenských
oznamovacích prostriedkoch. Následne vie charakterizovať posväcujúcu činnosť Cirkvi, pozná
normy vymedzujúce platné vysluhovanie sviatostí a čo je potrebné k ich dovolenému vysluhovaniu,
ako aj normy o spôsobilosti subjektu prijímateľa sviatostí.
Z druhej časti štúdia 4. knihy kódexu získa vedomosti o jednotlivých sviatostiach, osobitne o
posvätnom stave a o sviatosti manželstva. Keďže úloha posväcovať Boží ľud je jednou z trojitého
munus Cirkvi budúci klerici získajú právnu kompetenciu i zručnosť správne vysluhovaťjednotlivé
sviatosti. Kompetencie týkajúce sa zručnosti a kompetencie ohľadne úloh ohlasovania a
posväcovania je možné využiť pri katechézach pri príprave na prijatie sviatostí, sprevádzaní
snúbencov i manželov, riadení katolíckych škôl, práci v masmédiách či pri pomoci pri farskej
pastoračnej činnosti.

Stručná osnova predmetu:
1. Služba Božieho slova
2. Misijná činnosť Cirkvi
3. Katolícka výchova
4. Spoločenské oznamovacie prostriedky
5. Knihy
6. Vyznanie viery
7. Sviatosti
8. Krst
9. Sviatosť birmovania
10. Najsvätejšia Eucharistia
11. Sviatosť pokánia
12. Sviatosť pomazania chorých
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13. Posvätný rád
14. Manželstvo
15. Zneplatňujúce prekážky
16. Manželský súhlas
17. Forma slávenia manželstva
18. Konvalidácia manželstva
19. Sväteniny
20. Liturgia hodín
21. Cirkevné pohrebné obrady
22. Kult svätých, posvätných obrazov a relikvií
23. Sľub
24. Prísaha
25. Posvätné miesta
26. Posvätné obdobia

Odporúčaná literatúra:
Kódex kanonického práva. Trnava : SSV, 1996. 893 s. ISBN 80-7162-061-0
DUDA, J. Katolícke manželské právo. Spišská Kapitula : Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka,
1996. 304 s. ISBN 80-7142-041-7.
FILO, V. Posväcovacia úloha Cirkvi. Bratislava : CMBF, 1997. 142 s. ISBN NEUVEDENÉ
KAMAS, J. Úloha ohlasovania. Košice : Vienala, 2010. 150 s. ISBN 9788089232888.
FALTÍN D., Nedostatok manželského súhlasu z dôvodu podvodu, v: Ius et iustitia IV (1994)
193-218. ISBN 8071420220.
POMPEDDA M. F., Chápanie kánona 1095 kódexu vo svetle právnej náuky a jurisprudencie, v:
Ius et iustitia IV (1994) 79-118. ISBN 8071420220.
ZUBERT B. W., Omyl v osobe a vo vlastnosti osoby, v: Ius et iustitia IV (1994) 127-157. ISBN
8071420220.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský a český jazyk

Poznámky:
Predmet sa vyučuje v letnom semestri.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 234

A B C D E FX

41.45 34.62 15.81 6.84 1.28 0.0

Vyučujúci: doc. JUDr. ICDr. Juraj Jurica, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKFH/
LJ1/15

Názov predmetu: Latinský jazyk I.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 2 / 2    Za obdobie štúdia: 26 / 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4 Pracovná záťaž: 100 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I., I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje počas semestra dva priebežné testy, v ktorých môže získať po 20 bodov (spolu 40
bodov) a jeden záverečný test v poslednom týždni semestra, v ktorom môže získať najviac 60 bodov.
Študent môže získať 100 bodov, na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne
60 bodov. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v
zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
Študent získa základné poznatky z fonetiky a z morfológie substantív, adjektív, adverbií a z
prézentného, prefektného a supínového systému pravidelných a deponentných slovies v indikatíve.
Zručnosti:
Vie určovať príslušné gramatické kategórie substantív, adjektív a slovies. Vie tvoriť jednoduché
latinské vety.
Kompetentnosti:
Vie prekladať jednoduché vety z latinčiny do slovenčiny. Ovláda prácu so slovníkom. Ovláda
základné modlitby a známe sentencie v latinčine.

Stručná osnova predmetu:
1. Substantíva I. – IV. deklinácie, systém skloňovania
2. Adjektíva I. – III. deklinácia, skloňovanie, možnosti prekladu
3. Verba I. – IV. konjugácie pravidelné aj deponentné: indikatív prézenta, imperatív, infinitív
4. Indikatív imperfekta aktíva a pasíva
5. Indikatív futúra I. aktíva a pasíva
6. Indikatív perfekta, plusquamperfekta, futúra II. aktíva a pasíva
7. Particípium prézenta aktíva, particípium perfekta pasíva
8. Absolútny ablatív
9. Vzťažné zámená
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Odporúčaná literatúra:
1. KNIESOVÁ, M. – SLOBODA, S. Lingua latina pro auditoribus facultatis theologiae. Pars I.
Bratislava : RKCMBF UK, 1996. 192 s. ISBN 80-88696-12-7.
2. KNIESOVÁ, M. – SUKOPOVÁ, T. – ŠKOVIERA, D. Lingua latina pro auditoribus facultatis
theologiae. Pars II. Bratislava : RKCMBF UK a Aloisianum, 1995. 198 s. ISBN 80-88696-07-0.
3. ŠPAŇÁR, J. – HRABOVSKÝ, J. Latinsko-slovenský a slovensko-latinský slovník. Bratislava :
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2003. 1222 s. ISBN 80-1000-347-6.
4. KRIVDA, A. Latinský jazyk I. Cvičenia. Košice, 2016.
5. KRIVDA, A. Latinský jazyk I-II. Slovník. Košice, 2018.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 729

A B C D E FX

39.09 20.3 14.81 6.72 15.5 3.57

Vyučujúci: SLLic. Andrej Krivda, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 17.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKFH/
LJ2/15

Názov predmetu: Latinský jazyk II.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 2 / 2    Za obdobie štúdia: 26 / 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4 Pracovná záťaž: 100 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I., I.II.

Podmieňujúce predmety: TKFH/LJ1/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje počas semestra dva priebežné testy, v ktorých môže získať po 20 bodov (spolu 40
bodov) a jeden záverečný test v poslednom týždni semestra, v ktorom môže získať najviac 60 bodov.
Študent môže získať 100 bodov, na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne
60 bodov. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v
zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
Študent získa ďalšie poznatky z morfológie substantív, adjektív a adverbií a z prézentného,
perfektného a supínového systému slovies v konjunktíve.
Zručnosti:
Vie určovať príslušné gramatické kategórie substantív, adjektív a slovies. Ovláda súslednosť časov
používanú v podraďovacích súvetiach.
Kompetentnosti:
Vie prekladať jednoduché biblické a liturgické texty z latinčiny do slovenčiny.

Stručná osnova predmetu:
1. Particípium futúra aktíva a pasíva
2. Gerundium
3. Osobné a ukazovacie zámená
4. Piata deklinácia
5. Konjunktív prézenta, imperfekta, perfekta a plusquamperfekta
6. Podmieňovacie súvetia
7. Priame a nepriame otázky, súslednosť časov
8. Číslovky
9. Stupňovanie adjektív a adverbií
10. Akuzatív s infinitívom
11. Nominatív s infinitívom
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Odporúčaná literatúra:
1. KNIESOVÁ, M. – SLOBODA, S. Lingua latina pro auditoribus facultatis theologiae. Pars I.
Bratislava : RKCMBF UK, 1996. 192 s. ISBN 80-88696-12-7.
2. KNIESOVÁ, M. – SUKOPOVÁ, T. – ŠKOVIERA, D. Lingua latina pro auditoribus facultatis
theologiae. Pars II. Bratislava : RKCMBF UK a Aloisianum, 1995. 198 s. ISBN 80-88696-07-0.
3. KRIVDA, A. Latinský jazyk II. Cvičenia. Košice, 2016.
4. KRIVDA, A. Latinský jazyk I-II. Slovník. Košice, 2018.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 670

A B C D E FX

28.96 17.31 15.67 11.04 22.84 4.18

Vyučujúci: SLLic. Andrej Krivda, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 17.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKFH/
LJ3/15

Názov predmetu: Latinský jazyk III.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1 / 1    Za obdobie štúdia: 13 / 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety: TKFH/LJ2/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje skúšku, ktorá spočíva v preklade jednoduchého textu z latinčiny do slovenčiny
za pomoci slovníka. Za vyhotovený preklad môže získať 100 bodov, na úspešné absolvovanie
predmetu je potrebné získať minimálne 60 bodov.
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU.

Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti zo syntaxe latinskej vety. Dokáže určovať vetné členy a analyzovať
súvetia. Študent nadobudne kompetentnosť prekladať jednoduchšie latinské vety z teologickej
oblasti do slovenčiny.

Stručná osnova predmetu:
1. Účelové vety a spôsoby vyjadrenia účelu.
2. Vedľajšie vety časové, cum historicum, historický prezent.
3. Vedľajšie vety príčinné
4. Vedľajšie vety prípustkové a účinkové
5. Analýza komplexnej latinskej vety a postup pri preklade

Odporúčaná literatúra:
1. KNIESOVÁ, M. – SLOBODA, S. Lingua latina pro auditoribus facultatis theologiae. Pars I.
Bratislava : RKCMBF UK, 1996. 192 s. ISBN 80-88696-12-7.
2. KNIESOVÁ, M. – SUKOPOVÁ, T. – ŠKOVIERA, D. Lingua latina pro auditoribus facultatis
theologiae. Pars II. Bratislava : RKCMBF UK a Aloisianum, 1995. 198 s. ISBN 80-88696-07-0.
3. ŠPAŇÁR, J. – HRABOVSKÝ, J. Latinsko-slovenský a slovensko-latinský slovník. Bratislava :
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2003. 1222 s. ISBN 80-1000-347-6.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 258

A B C D E FX

46.12 12.02 15.89 10.47 15.12 0.39

Vyučujúci: SLLic. Andrej Krivda, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 05.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKFH/
LJ4/15

Názov predmetu: Latinský jazyk IV.

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1 / 1    Za obdobie štúdia: 13 / 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety: TKFH/LJ3/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje skúšku, ktorá spočíva v preklade latinského textu z oblasti teológie do slovenčiny
za pomoci slovníka. Za vyhotovený preklad môže získať 100 bodov, na úspešné absolvovanie
predmetu je potrebné získať minimálne 60 bodov. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v
rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU.

Výsledky vzdelávania:
Študent pozná morfologické a syntaktické osobitosti cirkevnej latinčiny a teoretické základy
prekladateľskej hermeneutiky. Správne aplikuje v praxi zásady prekladu a hermeneutiky osobitne
pri výbere vhodného významu slov. Ovláda prácu so slovníkom a pomocnými nástrojmi. Študent
nadobudne kompetentnosť s pomôckami preložiť právny, dogmatický a liturgický text z latinčiny
do slovenčiny.

Stručná osnova predmetu:
1. Gramatické osobitosti v latinských textoch Svätého písma (Vulgáta)
2. Práca s online slovníkom Perseus
3. Základy hermeneutiky pri preklade
4. Osobitosti cirkevnej latinčiny - právne, dogmatické a liturgické texty
5. Pokročilá práca so slovníkom, hľadanie vhodného významu

Odporúčaná literatúra:
1. KNIESOVÁ, M. – SLOBODA, S. Lingua latina pro auditoribus facultatis theologiae. Pars I.
Bratislava : RKCMBF UK, 1996. 192 s. ISBN 80-88696-12-7.
2. KNIESOVÁ, M. – SUKOPOVÁ, T. – ŠKOVIERA, D. Lingua latina pro auditoribus facultatis
theologiae. Pars II. Bratislava : RKCMBF UK a Aloisianum, 1995. 198 s. ISBN 80-88696-07-0.
3. ŠPAŇÁR, J. – HRABOVSKÝ, J. Latinsko-slovenský a slovensko-latinský slovník. Bratislava :
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2003. 1222 s. ISBN 80-1000-347-6.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 256

A B C D E FX

45.31 12.11 13.67 7.42 18.36 3.13

Vyučujúci: SLLic. Andrej Krivda, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 05.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKPT/
Lit3/15

Názov predmetu: Liturgia posvätenia času

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 3    Za obdobie štúdia: 39
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3 Pracovná záťaž: 75 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7., 9.

Stupeň štúdia: I.II., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečné hodnotenie: ústna skúška (max. 100 bodov)
Počet bodov získaný za hodnotenie je 100. Zodpovedá klasifikačnej stupnici hodnotenia. Kredity
sa pridelia študentovi, ktorý získal z predmetu za plnenie určených podmienok minimálne 60 zo
100 bodov.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti:
Študent získa poznatky o štruktúre liturgického roka.
Zručnosti:
Vie opísať vývoj liturgickej modlitby, ktorá má základy vo Svätom Písme.
Chápe, ako Cirkev oslavovala Boha vo svojej histórii.
Kompetentnosti:
Vie vysvetliť náboženské obrady podľa špecifík období liturgického roka a vykladať osobitné
náboženské obrady súvisiace s jednotlivými sviatkami.

Stručná osnova predmetu:
Liturgický rok, Liturgia posvätenia času
Teológia liturgického týždňa a roka.
Okruh Veľkej Noci.
Vianočná doba.
Cezročné obdobie, slávnosti a sviatky Pána, Panny Márie a svätých v tomto období.
Kántrové a prosebné dni.
Predhistória a rané dejiny Liturgie hodín.
Dejinný vývoj Liturgie hodín do II. vatikánskeho koncilu.
Štruktúra a teológia Liturgie hodín. Spoločné slávenie Liturgie hodín.
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Odporúčaná literatúra:
ADAM, A. Liturgický rok. Praha : Vyšehrad, 1998. 325 s. ISBN 80-7021-269-1.
AUGÉ, M. Liturgia. Praha : PAULÍNKY, 2011. 303 s. ISBN 9788074500145.
BEITL, J. Liturgika I. a II. Bratislava : UK, 1993. 231 s. ISBN 8022306592.
JÁN PAVOL II. Deň Pána. Bratislava : Don Bosco, 1998. 28 s. ISBN neuvedené.
KONEČNÝ, A. Liturgika 1. Teológia liturgie, požehnania a ľudové pobožnosti, posvätenie času.
Liturgia hodín. Bratislava 1998, 1557 s. ISBN 808531097X.
KRIVDA, A. Liturgia delle Ore in Slovacchia 50 anni dopo il Concilio Vaticano Secondo.
In: Carmina laudis. Risposta nel tempo all eterno = La Liturgia delle Ore tra storia, teologia e
celebrazione / Pietro Angelo Muroni (Editor). - 1. vyd. - Aracne editrice : Canterano (RM), 2016.
- ISBN 978-88-548-9759-5, s. 561-567.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský a český jazyk.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 377

A B C D E FX

46.15 31.83 11.94 4.77 5.04 0.27

Vyučujúci: SLLic. Andrej Krivda, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 18.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKPT/
Lit2/15

Názov predmetu: Liturgia sviatostí

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 4    Za obdobie štúdia: 52
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5 Pracovná záťaž: 125 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7., 9.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie predmetu sa realizuje ústnou skúškou. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v
rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU.

Výsledky vzdelávania:
Študent pozná historický vývoj praxe vysluhovania sviatostí kresťanskej iniciácie. Pozná vývoj
slávenia svätej omše až po Ordo missae. Študent pozná aj ďalší vývoj eucharistického slávenia.
Pozná multikultúrne prostredie osobitne z pohľadu jednotlivých liturgických rodín v rozličných
krajinách.
Študent vie opísať dejinný vývoj a prax sviatosti zmierenia, pomazania chorých, manželstva
a posvätných rádov. Vie vykladať štruktúru eucharistického slávenia a textov eucharistických
modlitieb. Pri aplikovaní vedomostí a zručností v praxi preukazuje empatiu a medzikultúrne
povedomie.
Študent vie pripraviť slávenie obradov jednotlivých sviatostí. Pri príprave slávení sviatostí
uplatňuje pastoračne vhodné formy podľa aktuálnych okolností veriacich.

Stručná osnova predmetu:
Vývoj Pontifikálu a Rituálu. Sviatosti iniciácie. Krst detí. Sviatosť birmovania Sviatosť zmierenia.
Sviatosť pomazania chorých. Sviatosť manželstva. Posvätné rády. Sväteniny.
Liturgia Eucharistie. Veľkonočné slávenie Večere Pána. Dejinný vývoj svätej omše do vzniku
liturgických kníh. Sakramentár, Misál, Ordines romani, Ceremoniár (dejinný vývoj). Sväté omše v
stredoveku. Misál Pia V. a Pavla VI. Genetický výklad svätej omše – bohoslužba slova. Genetický
výklad svätej omše – bohoslužba eucharistie. Vývoj a výklad eucharistických modlitieb. Úcta
Eucharistie mimo svätej omše
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Odporúčaná literatúra:
AUGÉ, M. Liturgia. Praha : PAULÍNKY, 2011. 303 s. ISBN 9788074500145.
BOHÁČ, V., Liturgika I.-III. UPJŠ: Prešov, 1997. 148 s. ISBN 8096734156.
POKORNÝ, L. Prostřený stůl. Praha : Česká katolická Charita, 1990. 159 s. ISBN neuvedené.
POKORNÝ, L. Světlo svátosti a času, Praha : ZVON, 1990. 142 s. ISBN neuvedené.
POSVÄTNÁ KONGREGÁCIA PRE SVIATOSTI A BOHOSLUŽBU, Inštrukcia Redemptionis
sacramentum. Sviatosť vykúpenia. Trnava : SSV, 2004. 91 s. ISBN 8071625248.
Všeobecné smernice Rímskeho misála (3. typické vydanie, 2002), in: Liturgia 18 (2008). ISSN
1210-0676.
KRIVDA, A. Il Rituale Strigoniense (1625) e le sue due fonti: Ordo et Ritus (1560) e Agendarius
(1583). Roma : Lozzi, 2012, 92 s. ISBN 978-88-89896-99-0.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 617

A B C D E FX

19.61 25.12 25.93 16.05 12.8 0.49

Vyučujúci: SLLic. Andrej Krivda, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.



Strana: 120

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKPT/
Lit5/15

Názov predmetu: Liturgická prax 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 2    Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 11.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na získanie zápočtu študent predstaví praktický výstup na určenú tému.

Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda teoretické základy liturgickej služby diakona pri rozličných typoch bohoslužieb.
Dokáže teoretické princípy a liturgické predpisy správne aplikovať v paxi pri zohľadnení rozličných
okolností.
Študent nadobudne kompetentosť vykonávať liturgickú službu diakona pri bohoslužbách v
rímskokatolíckom obrade.

Stručná osnova predmetu:
1. Služba diakona počas vysluhovania sviatosti krstu detí;
2. Služba diakona počas vysluhovania sviatostí kresťanskej iniciácie;
3. Služba diakona počas prijatia do plného spoločenstva Cirkvi;
4. Služba diakona počas vysluhovania sviatosti birmovania;
5. Služba diakona počas slávenia prvého svätého prijímania;
6. Príprava na prijatie sviatosti manželstva;
7. Služba diakona počas asistovania pri uzatváraní sviatosti manželstva;
8. Príprava na obrady kresťanského pohrebu;
9. Služba diakona počas obradov kresťanského pohrebu;
10. Služba diakona počas slávenia Bohoslužby slova bez kňaza;
11. Služba diakona počas pobožností (s kňazom a bez kňaza);
12. Požehnávanie osôb, miest a vecí.

Odporúčaná literatúra:
Inštrukcia KBS o pohrebe, In: Pohrebné obrady. Trnava : SSV, 2008, 399 s. ISBN
9788071627104.
MALÝ, V., Poučenie o sviatosti manželstva, Trnava : 1999, 126 s. ISBN 8071623032.
PAVOL VI., Rímsky pontifikál, Trnava 198, 424 s. ISBN neuvedené.
SCHOTT, Zo stola Božieho slova - Poznámky k liturgickým čítaniam na nedele a sviatky, Trnava
2000, 507 s. ISBN 8071412724.
slovenské liturgické knihy
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský a český jazyk.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 55

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci: prof. ThDr. Dr Gabriel Ragan, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 05.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKPT/
Lit6/15

Názov predmetu: Liturgická prax 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 2    Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 12.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na získanie zápočtu študent predstaví praktický výstup na určenú tému.

Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda teoretické základy liturgickej služby kňaza pri rozličných typoch bohoslužieb.
Dokáže teoretické princípy a liturgické predpisy správne aplikovať v paxi pri zohľadnení rozličných
okolností.
Študent nadobudne kompetentosť vykonávať liturgickú službu kňaza pri bohoslužbách v
rímskokatolíckom obrade.

Stručná osnova predmetu:
1. Slávenie slovenskej svätej omše;
2. Slávenie latinskej svätej omše s ľudom;
3. Slávenie svätej omše za účasti detí;
4. Koncelebrované sv. omše;
5. Votívne sväté omše (Veni Sanctae, Te Deum);
6. Sv. omše za zosnulých;
7. Vysluhovanie sviatosti zmierenia;
8. Návšteva chorých a starých na prvé piatky, vysluhovanie sviatosti pomazania chorých a viatika
(mimo sv. omše a vo sv. omši).
9. Slávenie liturgie Veľkého týždňa a Veľkonočnej nedele;
10. Slávenie pobožností (k Panne Márii, k Božskému Srdcu Ježišovmu, krížové cesty);
11. Slávnosť posviacky kostola, oltára, zvonov, cintorína;
12. Slávenie prosebných dní a procesií.

Odporúčaná literatúra:
AKIMJAK, A., Vybrané kapitoly z pastorálno-liturgickej teológie, Spišská Kapitula 1997, ISBN
8088704081, 221 s.
AUGÉ, M. Liturgia. Praha : PAULÍNKY, 2011. 303 s. ISBN 9788074500145.
JUDÁK, V., Krížová cesta národných svätcov, Nitra 1996, ISBN 8088741122.
VRABLEC, Š., Je niekto z vás chorý, SÚSCM, Rím 1983, 77 s. ISBN neuvedené.
Všeobecné smernice Rímskeho misála (3. typické vydanie, 2002), in: Liturgia 18 (2008). ISSN
1210-0676.
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský a český jazyk.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 48

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci: prof. ThDr. Dr Gabriel Ragan, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 05.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKPT/
Lit8/15

Názov predmetu: Liturgická reforma Druhého vatikánskeho koncilu

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 8., 10., 12.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na získanie zápočtu študent vypracuje a prednesie referát na určenú tému.

Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné vedomosti o priebehu a princípoch liturgickej reformy DVK.
Študent vie opísať priebeh liturgickej obnovy po DVK v Cirkvi všeobecne a na Slovensku zvlášť,
dokáže používať tieto skúsenosti v dnešnom prostredí.
Študent je schopný v zmysle inkulturačných požiadaviek aplikovať princípy liturgickej obnovy v
pastoračnej praxi.

Stručná osnova predmetu:
1. Liturgická reforma II. vatikánskeho koncilu.
2. Liturgická konštitúcia Sacrosanctum concilium.
3. Aplikovanie liturgickej reformy na Slovensku.

Odporúčaná literatúra:
AUGÉ, M. Liturgia. Praha : PAULÍNKY, 2011. 303 s. ISBN 9788074500145.
KRIVDA, A. (ed.) Päťdesiat rokov liturgickej reformy DVK na Slovensku. Ružomberok :
Verbum, 2013. ISBN 978-80-8084-996-2.130 s.
RAGAN, G. Liturgické hnutie na Slovensku. Košice : Michal Vaško, 2001. 103 s. ISBN
80-7165-302-0.
STOLÁRIK, S. (ed.) Liturgická reforma po Druhom vatikánskom koncile na Slovensku. Kostelní
Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2014. ISBN 978-80-7195-817-8.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský a český jazyk.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 25

N Z

0.0 100.0
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Vyučujúci: SLLic. Andrej Krivda, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 05.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKPT/
Lit7/15

Názov predmetu: Liturgické hnutie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5., 7., 9.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na získanie zápočtu študent vypracuje a prednesie referát na určenú tému.

Výsledky vzdelávania:
Študent poznaním liturgického hnutia je schopný používať ho ako obrodný prvok života Cirkvi,
ktorý dáva podnety aj pre stálu obnovu liturgie.
Študent získa základné vedomosti o liturgickom hnutí. Študent vie opísať významné momenty
z dejín liturgického hnutia a predsatviť hlavných protagonistov. Študent je schopný aplikovať
princípy liturgického hnutia v pastoračnej praxi.

Stručná osnova predmetu:
1. Klasické liturgické hnutie.
2. Prínos Pia XII.
3. Liturgické hnutie na Slovensku.
4. Liturgické hnutie a Druhý vatikánsky koncil.
5. Liturgická konštitúcia Sacrosanctum concilium.

Odporúčaná literatúra:
AKIMJAK, A., Liturgika II. Dejiny liturgie, Spišská Kapitula 1996, 106 s. ISBN 8071420697.
AUGÉ, M. Liturgia. Praha : PAULÍNKY, 2011. 303 s. ISBN 9788074500145.
JALOVECKÝ, J. Sborová omša. Košice : Verbum, 1947. 52 s. ISBN neuvedené.
MIHÁLYFI, A. Verejné bohoslužby I.-II. Banská Bystrica : Kníhtlačiareň Havelka a spol., 1937.
376 s. ISBN neuvedené.
PIUS XII., Mediator Dei, encyklika o posvätnej liturgii, Verbum, Košice 1948, 112 s..
RAGAN, G. Liturgické hnutie na Slovensku. Košice : Michal Vaško, 2001. 103 s. ISBN
80-7165-302-0.
ZVARA, P. Cirkev sa prebúdza v dušiach. Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2013. 130 s.
ISBN 978-80-89481-24-8.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský a český jazyk.

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 6

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci: SLLic. Andrej Krivda, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 05.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKPT/
LSp5/15

Názov predmetu: Liturgický spev pri slávení sviatostí

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7., 9.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v
zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Študent
- ovláda teoretické základy výberu vhodných spevov k liturgickým úkonom vysluhovania sviatostí.
- dokáže teoretické poznatky vhodne aplikovať do praxe pri zohľadnení špecifík a aktuálnych
okolností.
- nadobudne kompetentnosť v oblasti výberu a aplikácie vhodných spevov a hudby k vysluhovaniu
sviatostí.

Stručná osnova predmetu:
1. Nariadenia II. Vatikánskeho koncilu o forme udeľovania sviatostí.
2. Úloha spevu a hudby pri vysluhovaní sviatostí.
3. Vývoj a charakter spevov pri vysluhovaní sviatostí.
4. Krst.
5. Eucharistia.
6. Birmovanie.
7. Diakonská, kňazská, biskupská vysviacka.
8. Manželstvo.
9. Pomazanie chorých.
10. Kajúce pobožnosti.
11. Pohrebné obrady.
12. Posvätenie kostola a oltára.
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Odporúčaná literatúra:
Rímsky Pontifikál. 1. vyd. Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo, 1981.
Katolícka cirkev. Konferencia biskupov Slovenska, Liturgická komisia KBS, a Slovensko)
Teologická fakulta (Košice Katolícka univerzita (Ružomberok. Obrad Birmovania: Rímsky
Pontifikál : Obnovený Podľa Zásad Ustanovených Druhým Vatikánskym Koncilom a
Vyhlásený Autoritou Pápeža Pavla VI. Prvé vydanie. Ružomberok: Verbum, 2021. ISBN
978-805610-89-1-8.
Obrad Uvedenia Dospelých Do Kresťanského života.: (Krst Dospelých). Rímsky Rituál
Obnovený .. 1. vyd. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1995. ISBN 807-162029-7
Akimjak, Amantius. Liturgika 4.: Liturgia Sviatostí a Svätenín. 1. vyd. Spišská Kapitula-Spišské
Podhradie: Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1997. ISBN 807-14207-2-7.
Fábry, Štefan. Obrad Pomazania Chorých: Výňatok. Druhé vydanie. Trnava: Spolok svätého
Vojtecha, 2018. ISBN 978-808161-296-1.
Obrad Pomazania Chorých. 1. vyd. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2014. ISBN
978-808161-036-3.
Rímsky Rituál: Obnovený Podľa Zásad Ustanovených Druhým Vatikánskym Koncilom a
Vyhlásený Autoritou Pápeža Pavla VI. Druhé vydanie. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2018.
ISBN 978-808161-298-5.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk, latinský jazyk.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 40

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci: prof. PaedDr. ThDr. Martin Štrbák, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKPT/
PT11/15

Názov predmetu: Masmediálna komunikácia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7., 9.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na získanie zápočtu je potrebné, aby študent vypracoval a predniesol koreferát k určenému
posolstvu pápeža, ktoré bolo zverejnené v rámci niektorého svetového dňa spoločenských
komunikačných prostriedkov počas semestra. Hodnotí sa aj aktívna účasť na hodinách pri analýze
preberaných tém v pomere 50% koreferát, 50% účasť. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v
rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, čl. 11.

Výsledky vzdelávania:
• Vedomosti: študent sa naučí kriticky hodnotiť, chápať manipulačné metódy použité v médiách,
ako aj zásady dobrého informovania.
• Zručnosti: získa schopnosť ovládať sám seba pri využívaní spoločenských komunikačných
prostriedkov a nepodľahnúť manipulačným technikám, ktoré sa v masmédiách používajú.
• Kompetentnosti: získa spôsobilosť využívať tieto masmediálne prostriedky v pedagogickom
procese, pre evanjelizáciu a na formovanie kritického prijímania informácií z masmédií.

Stručná osnova predmetu:
1. Teológia spoločenských komunikačných prostriedkov,
2. Dokumenty Magistéria Cirkvi o masmédiách,
3. Druhy a princípy komunikácie,
4. Morálne aspekty vzhľadom na prijímateľov a tvorcov,
5. Hlavné oblasti a stupne vplyvu masmédií na život človeka,
6. Etika internetu a etika v reklame
7. Oblasti, metódy a techniky manipulácie v médiách.
8. Princípy dobrého informovania.
9. Verejná mienka a médiá.
10. Nepravdivé názory o médiách.
11. Základné hodnotenie filmu z hľadiska etických hodnôt.
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Odporúčaná literatúra:
Communio et progressio: Pastoračná inštrukcia Pápežskej rady pre spoločenské komunikačné
prostriedky. Trnava, SSV, 1999. 109 s. ISBN 807162263X ;
SPUCHĽÁK, J.: Služba a úloha Katolíckej cirkvi v spoločenských komunikačných
prostriedkoch. Spišské Podhradie, KS, 2001. 198 s. ISBN 8071420948;
ILOWIECKI, M. - ZASEPA, T.: Moc a nemoc médií. Bratislava, Typi Universitatis Tyrnaviensis,
2003. 184 s. ISBN 80-224-0740-2;
DIAN, D.: Médiá v našom živote. In: Duchovný pastier: Revue pre teológiu a duchovný život.
Trnava, SSV, roč. LXXXIII, 2001, č. 5. ISSN 0139-861X .
BABJÁK, A.: Ohlasovanie evanjelia a teologické vzdelávanie prostredníctvom internetu. Košice,
Seminár sv. K. Boromejského, 2008. 173 s., ISBN 978-80-89361-27-4

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský a český jazyk.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 97

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci: ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 04.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKFH/
SFT2/15

Názov predmetu: Metafyzika

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 3    Za obdobie štúdia: 39
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 6 Pracovná záťaž: 150 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3., 5.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje skúšku, pozostávajúcu z písomnej a ústnej časti. Každá časť tvorí 50% výslednej
známky. V každej časti musí získať minimálne 50%. Hodnotenie študijných výsledkov študenta
v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU,
článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti:
Študent získa vedomosti o bytí a základných charakteristikách bytia – substancia, esencia,
existencia, príčiny a transcendentáliá. To sú najvšeobecnejšie črty skutočnosti, ktoré nám
dávajú základ uvažovania v historických, spoločenských a náboženských rámcoch. Vedomosti
z metafyziky dovoľujú prehĺbiť vhľad do týchto oblastí. Poznatky z metafyziky nám pomáhajú
nájsť rovnaké (resp. podobné) alebo odlišné prvky v rôznych náboženských prúdoch, historických
obdobiach, v rôznych sociálnych skupinách (majorita, minority), a v rôznych kultúrach. Metafyzika
je teda predpoklad porovnania mnohých diametrálne odlišných záležitostí. Tak študent získa
pomoc pre preniknutie do histórie náboženstva, lepšie spozná stav spoločnosti, zorientuje sa v
multikultúrnom prostredí. Ľudské správanie, a zvlášť rozhodovanie nestojí len na osobnej vôli, ale
aj na informáciách, teda na ideách. Poznanie metafyzických ideí alebo aj metafyzických názorov
dovoľuje viac pochopiť správanie konkrétnych ľudí.
Získané zručnosti:
Metafyzické poznatky o pravde ako takej a o dobre ako takom pomáhajú pochopiť ľudské správanie
bez tendencie k manipulovaniu. Pravda je ako ukazovateľ smeru a dobro je ako cieľ. V takýchto
súvislostiach sa dá hlbšie porozumieť ľudskému správaniu, najmä čo sa týka nápravy omylov
a poblúdení. Takto metafyzika pomáha získať študentom zručnosť uplatnenia znalosti ľudského
správania z vonkajšej stránky (ohľadom pravdivej orientácie a dôstojného cieľa).
Najdôležitejšia filozofická zručnosť je viesť diskusiu. Metafyzika dáva študentovi, ktorý diskutuje,
nástroj k zhodnoteniu argumentov, k rozlíšeniu toho, čo sa dá prijať, od toho, čo je mylné. Na to
slúži učenie o podstate a akcidentoch, alebo učenie o pravde ako takej.
Získané kompetencie:
V pedagogickom procese je študent kompetentný integrovať metafyzické poznatky s poznatkami,
ktoré už nadobudol v doterajšom štúdiu. Tým, že študent má prehľad v základných témach
bytia, má predpoklady pre plnohodnotnú účasť na dialógu v spoločnosti. Každá idea, ktorá



Strana: 133

sa prezentuje v celospoločenskom dialógu, má svoju genézu, kontext a podstatu. Metafyzika
pomáha tieto záležitosti posúdiť, a tak reagovať na idey. Teda metafyzika podporuje kompetenciu
dialógu spoločnosti. Zároveň podporuje poznať perspektívu jednotlivých ideí v prípade jednotlivca
alebo komunity. Tak metafyzika prispieva k sociálnemu alebo duchovnému poradenstvu, najmä z
objektívnej stránky.

Stručná osnova predmetu:
1. Metafyzika - pôvod názvu, predmet a metóda metafyziky, historický kontext. 2. Bytie a jeho
transcendentálne vlastnosti. 3. Štruktúra bytia - poznanie elementov bytia. 4. Štruktúra bytia - teória
aktu a možnosti. 5. Štruktúra bytia - substancia a akcidenty. 6. Štruktúra bytia - matéria a forma
bytia. 7. Štruktúra bytia - esencia a existencia bytia. 8. Príčiny bytia: materiálna, formálna, účinná,
cieľová. 9. Metafyzická analógia bytia a poznania.

Odporúčaná literatúra:
ARISTOTELES, Metafyzika. Praha : Nakladatelství Peter Rezek , 2003, 579 s. ISBN
8086027198.
BOGLIOLO, L. Ontológia. Bratislava : RCMBF UK 1993, 203 s. ISBN neuvedené.
FOTTA, P. Pri prameni filozofie, Bratislava : Veda 2005, 434 s. ISBN 80-224-0855-7.
FOTTA, P. Metafyzika: koncepcia realistického poznania, Ružomberok : Verbum 2015, 280 s.,
ISBN 978-80-561-0293-0.
CORETH, E. Základy metafyziky. Edícia Studium ; zv. 128. Svitavy : Trinitas 2000, 192 s. ISBN
8086036375.
DRONZEK, J. Metafyzika. Prednášky. Košice : KU TF 2005, 82 s. ISBN 8080840393.
GREDT, J. Základy aristotelsko-tomistické filosofie. Praha : Krystal OP , 2009, 583 s. ISBN
9788087183090.
SIROVIČ, F. Metafyzika. 1. Trnava : Aloisianum, 1994, 64 s. ISBN neuvedené.
SIROVIČ, F. Metafyzika. 2. Trnava : Aloisianum, 1994, 68 s. ISBN neuvedené.
SOUSEDÍK, S. Jsoucno a bytí. Úvod do četby sv. Tomáše Akvinského. Praha : Křesťanská
akademie, 1992, 107 s. ISBN neuvedené.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský a český jazyk

Poznámky:
predmet sa vyučuje v zimnom semestri

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 512

A B C D E FX

18.55 16.21 20.9 16.6 24.61 3.13

Vyučujúci: PhDr. Emil Ragan, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
Mtd1/22

Názov predmetu: Metodológia vedeckej práce

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 2    Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3 Pracovná záťaž: 75 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent vypracuje postupovú semestrálnu prácu.
Záverečné hodnotenie študenta pozostáva z hodnotení 5 seminárnych prác, v ktorých študent
preukáže schopnosť použiť teoretické vedomosti v praxi. Každá práca sa podieľa 20 percentami
na záverečnom hodnotení študenta a študent v nej musí dosiahnuť aspoň 60 percent z celkového
hodnotenia.
Hodnotenie bude študentovi pridelené po splnení všetkých uvedených podmienok podľa
klasifikačnej stupnice Študijného poriadku TF KU.

Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu bude mať spôsobilosť:
• v kognitívnej oblasti študent dokáže:
- definovať základné časti záverečnej (bakalárskej, diplomovej) práce,
- vysvetliť kritériá písania odborného textu,
- popísať kritériá vedeckého výskumu;
• v afektívnej oblasti študent bude:
- preukáže schopnosť argumentovať,
- dokáže kultivovane diskutovať,
- dokáže prevziať zodpovednosť za svoje vyjadrenia,
- dokáže obhajovať vlastný názor a vyjadriť sa pred skupinou,
- dokáže flexibilne riešiť problém v rámci skupiny;
• v psychomotorickej oblasti študent:
- vie prakticky použiť teoretické vedomosti o formálnej úprave textu , citovaní, stavbe vedeckého
odborného textu,
- analyticko-synteticky spracovať odbornú literatúru viažucu sa k téme záverečnej (bakalárskej,
diplomovej) práce,
- samostatne riadiť svoju činnosť v rámci prípravy na písanie záverečnej (bakalárskej, diplomovej)
práce,
- spracovať odbornú tému prostredníctvom PowerPointu,
- spracovať seminárnu prácu s využitím analyticko-syntetických myšlienok a vlastného stanoviska
k problematike.
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Stručná osnova predmetu:
1. 1. Druhy pedagogického výskumu. Kvantitatívny a kvalitatívny výskum. Osobitosti prieskumu,
experimentálneho výskumu (pravý, nepravý výskum) a výskumu ex post facto.
2. Druhy výskumných plánov. Podstata a druhy výskumných plánov (projektov). Druhy
experimentu.
3. Teoretické východiská pedagogického výskumu a charakteristika základných pojmov
Podstata a význam teoretických východísk výskumu. Koncepčné postihnutie a spracovanie témy.
Charakteristika základných pojmov a vzťahov. Analýza súčasného stavu riešenia problematiky.
4. Výber témy a postupy: kritéria vedeckého výskumu; nevhodné témy bakalárskych a diplomových
prác; orientácia v problematike zvolenej témy – primárne a sekundárne pramene; upresňovanie
témy; stanovenie cieľa; predbežná štruktúra práce.
5. Vlastná odborná práca: vedecké vyjadrovanie a špecifikácia a charakter textu; čítanie odborných
textov – zásady štúdia odborných textov.
6. Písanie odborného textu: autor; čitateľ; ostatní; metodologické odporúčanie k práci.
7. Stavba vedeckého odborného textu, štruktúra vedeckej odbornej práce: druhy odborných textov;
etapy písania textu.
8. Formálna úprava odborného textu: stránkovanie písmo odseky; základná interpunkcia písania;
písanie skratiek; tabuľky, grafy, prílohy; obrázky, diagramy, fotografie; radenie častí práce.
9. Používanie zdrojov a ich citácia: pôvodná myšlienka, citácia; zoznam literatúry; poznámkový
aparát; bibliografická citácia – povinné a nepovinné prvky; druhy citácií; prezentácia výsledkov
práce; hlavné zásady ústneho prejavu; technické pomôcky.

Odporúčaná literatúra:
CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. Praha:
Grada, 2007.
KATUŠČÁK, D. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava: Stimul, 1998.
MEŠKO, D. Akademická príručka. Martin: Osveta, 2005.
ONDREJKOVIČ, P. Interpretácia vedecké vysvetľovanie v spoločenskovednom výskume.
Bratislava: Veda, 2008.
ONDREJKOVIČ, P. Úvod do metodológie spoločenského výskumu. Bratislava: Veda, SAV,
2007.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 235

A B C D E FX

24.68 23.83 21.28 14.47 7.23 8.51

Vyučujúci: prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD., doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 15.07.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.



Strana: 136

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKFH/
Mis/15

Názov predmetu: Misiológia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6., 8.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje počas semestra dva testy, v ktorých môže získať po 20 bodov (spolu 40 bodov).
Úspešné zvládnutie testov umožňuje študentovi absolvovať riadnu skúšku ústnou formou.
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti:
Študent:
- Študent po absolvovaní predmetu dokáže definovať a rozlišovať pojmy ako misiológia, misia,
misia.
- Získa vedomosti z hlavných pápežských dokumentoch v predmetnej problematike.
- Získa vedomostí o historickom vývine misijnej činnosti vo svete.
- Získa vedomostí o historickom vývine misijnej činnosti na Slovensku.
- Nadobudne vedomosti o organizovaní misijnej činnosti v Cirkvi.
- Získa základné vedomosti o najvýznamnejších misionárov v misiách.
- Nadobudne vedomostí o teologickom myslení a jeho vývoji v oblasti misiológie.
- Získa základné vedomosti o vnímaní inej kultúry, spoločnosti a náboženstiev.
Získané zručnosti:
Študent:
- Dokáže samostatne pracovať a orientovať sa v misijnej problematike.
- Vie v misijnej otázke zohľadniť dejinný vývoj a dobovú situáciu a okolnosti.
- Je schopný predstaviť a konkretizovať jednotlivé myšlienkové prúdy misijných autorov.
- Študent vie diskutovať a viesť konštruktívny dialóg o misijnej a charitatívnej oblasti.
- Študent získa zručnosti pri komunikácii s inou kultúrou a dokáže ju akceptovať.
Získané kompetencie:
Študent:
- Dokáže vstúpiť do misijného prostredia a chápať základné princípy misijnej činnosti.
- Je pripravený vstúpiť do prípravy dobrovoľníckej misijnej činnosti v praktickom výcviku.
- Dokáže v praktickej oblasti sa zapojiť do misijnej pomoci a organizovaní sprievodných podujatí.
- Je kompetentný posúdiť rôzne druhy informácií v kontexte vlastného profesijného rozvoja s plnou
morálnou zodpovednosťou.
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- Nadobudne kritické myslenie v oblasti ľudského správania, života a hodnôt.

Stručná osnova predmetu:
1. Základné pojmy: misiológia, misie, misia.
2. História misií: Od prvotnej Cirkvi až po súčasnosť.
3. Misijné aktivity na Slovensku.
4. Dokumenty Cirkvi o misijnej činnosti: Magistérium, Druhý vatikánsky
koncil, encykliky, apoštolské listy, exhortácie pápežov.
5. Kongregácia pre evanjelizáciu národov.
6. Skúsenosti z misijnej oblasti: predstavenie misijnej práce v súčasnosti.
7. Pápežské misijné diela na Slovensku.
8. Rehoľné spoločenstvá pracujúce v misiách.
9. Najvýznamnejšie osobnosti misijnej činnosti.
10. Literatúra, časopisy, filmy a ďalšie aktivity spojené s misijnou problematikou.
11. Porovnanie katolíckych a protestantských misií.

Odporúčaná literatúra:
BUČKO, L.: Na ceste k oslobodeniu: základy misiológie. 1. vyd. Nitra : Spoločnosť Božieho
slova 2003, 544 s. ISBN 8085223341.
STANČEK, Ľ.: Porozumieť misiológii. Spišská Kapitula : Kňazský seminár biskupa Jána
Vojtaššáka 2003, 113 s. ISBN 8096890980.
KMEŤKO, K.: Svetové misie I. Nitra : Misijný dom Matky Božej 1941, 468 s. ISBN neuvedené.
KMEŤKO, K.: Svetové misie II. Nitra : Misijné kníhkup. a nakl. Misijná knižnica 1942, 444 s.
ISBN neuvedené.
Dokumenty II. vatikánskeho koncilu. Trnava : SSV 1993, ? s. ISBN 9788071627388.
JÁN PAVOL II. Encyklika Redemptoris missio. Trnava : SSV 1997, 147 s. ISBN 8071622044.
JÁN PAVOL II. Apoštolský list Novo Millennio ineunte, na začiatku nového tisícročia. Trnava :
SSV 2000, ? s. ISBN 8071623458.
PESCH, O. H.: Druhý vatikánský koncil 1962-1965, Příprava, průběh, odkaz. Vyšehrad : Praha
1996, 435 s., ISNB 80-7021-194-6.
Dokumenty druhého vatikánskeho koncilu I. - II., SSV : Trnava 1972, 253+323 s.
Kolektív autorov: Nasledovanie Krista v misiách. PMD Bratislava a SSV Trnava 2000, 299 s.
ISBN 80-7162-313-X.
LENČIŠ, Š. Misijné aktivity košickej diecézy v prvej polovici 20. storočia. In: Notitiae Historiae
Ecclesiasticae. Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU. roč. 8, č. 1
(2019), s. 70-92 – ISSN 1338-9572.
LENČIŠ, Š. Jezuitská misia v Humennom a traja Košickí mučeníci. In: Svätosť a Cirkev :
zborník príspevkov z vedeckej konferencie. - Prešov : VMV, 2007, s. 58-67- ISBN
978-80-7165-642-5.
LENČIŠ, Š. Misijná činnosť košických bohoslovcov. In: Druhý kňazský seminár v Košiciach
Prešov : VMV, 2008, s. 52-57. - ISBN 978-80-7165-717-0.
LENČIŠ, Š. Misijné encykliky pred II. vatikánskym koncilom. In: Notitiae historiae
ecclesiasticae. roč. 4 , č. 2 (2015), s. 39-52. - ISSN 1338-9572.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk.

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 187

A B C D E FX

87.17 9.09 3.21 0.53 0.0 0.0

Vyučujúci: prof. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
Mor/15

Názov predmetu: Morálna teológia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný:     Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5 Pracovná záťaž: 125 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 9., 10.., 11., 12..

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety: TKST/MT1/15 a TKST/MT4/15 a TKST/MT3/15 a TKST/MT2/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje na konci štúdia skúšku, v ktorej preukáže vedomosti zo základných tém princípov
morálnej teológie a špeciálnej morálky. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia
predmetu, sa uskutoční v zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti:
Študent:
- má prierezové vedomosti v oblasti katolíckej morálky so zameraním na stav spoločnosti, ovláda
ich vymedzenie, predmet a základné teologické pojmy;
- ovláda základné magisteriálne dokumenty týkajúce sa morálneho učenia Katolíckej cirkvi;
- má široké vedomosti a porozumenie v základoch morálnej teológie, vrátane praktických súvislostí
a vzťahov k súvisiacim predmetom a odborom.
Získané zručnosti:
Študent:
- vie aktívnym spôsobom získavať a analyzovať informácie z oblasti morálky ako vedy a dokáže
ich využívať na riešenie vybraných pedagogických situácií;
- dokáže pracovať so základnými dokumentmi Magistéria s rešpektovaním pravidiel a princípov
v katolíckej etike;
- vie identifikovať súvislosti, pre ukázať empatiu a medzi kultúrne povedomie a vie realizovať
konkrétne kauzistické postupy a zargumentovať zvolený pracovný postu;
- vie poskytovať sociálne poradenstvo;
- je schopný zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje vo vzťahu k vlastnému profesijnému
rozvoju.
Získané kompetencie:
Študent:
- je schopný integrovať získané vedomosti z oblasti morálnej teológie s poznatkami nadobudnutými
počas predošlého štúdia a pri riešení rôznych kauzistických situácií;
- vie použiť svoje vedomosti a v rámci odbornej diskusie, vie ich obhájiť a konštruktívne reagovať
na kritiku;
- je schopný sebareflexie a vie prijímať plnú zodpovednosť za riešenie úloh s ich dôsledkami;
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- je kompetentný posúdiť rôzne druhy informácií v kontexte vlastného profesijného rozvoja s plnou
morálnou zodpovednosťou;
- je samostatný a autonómny pri získavaní nových poznatkov s možnosťou využitia v ďalších
študijných predmetoch a ďalšom štúdiu.

Stručná osnova predmetu:
1. a) Definícia morálnej teológie. b) Čo je obsahom špeciálnej morálnej teológie? Vzťah desatora
a mravného prirodzeného zákona.
2. a) Pohľad na morálnu teológiu podľa dokumentov Druhého vatikánskeho koncilu.
b) Definícia Božskej čnosti viery a jej význam pre kresťanský život človeka.
3. a) Historický vývoj morálnej teológie: rozdelenie na jednotlivé obdobia a vymenovanie
jednotlivých predstaviteľov.
b) Definícia Božskej čnosti nádeje. Istota nádeje a neistota spásy (vymenujte 3 miesta školy nádeje
v encyklike Spe salvi).
4. a) Konštitutívne prvky mravne dobrého skutku. Rozdelenie ľudského skutku.
b) Jadro etickej výzvy II. prikázania desatora.
5. a) Posúdenie človeka ako predmetu Božieho konania.
b) Definícia Božskej čnosti lásky. Spôsob napĺňania poriadku lásky (vzrast a strata tejto čnosti -
stručný rozbor encykliky Deus caritas est). Princípy lásky k nepriateľom.
6. a) Jedna z hlavných definícii hriechu. Hriech a mravná vina.
b) Výklad VI. prikázania v súvislosti so VII. prikázaním.
7. a) 4 kardinálne čnosti a ich dejiny.
b) Princípy vernosti pravde.
8. a) Dobro osoby ako kritérium morálnej teológie.
b) Problém pri formulovaní III. prikázania desatora (prikázanie Božského, alebo cirkevného práva?
Je súčasťou mravného prirodzeného zákona?).
9. a) Rozbor výkladov Kázania na hore podľa Viviana.
b) Predmet čnosti nábožnosti.
10. a) Úloha, cieľ a metódy morálnej teológie.
b) Definícia teologických, Božských čností a ich význam v prvom prikázaní desatora.
11. a) Prvky Božieho volania z ontologického hľadiska.
b) Náboženská sloboda, sloboda kultu a svedomia (výklad a problémy chápania deklarácie
Dignitatis humanae). Rozbor ateizmu. Rozdiel medzi sekularizáciou a sekularizmom.
12. a) Definícia mravného prirodzeného zákona a jeho vzťah k zjavenému zákonu.
b) Definovanie rodiny a jej miesta a úlohy v spoločnosti v historicko-biblickom pohľade.
13. a) Sloboda ľudských skutkov.
b) Dejiny kultovej povinnosti v sviatočný deň. Definícia opera servilia.
14. a) Definícia pozitívneho ľudského zákona.
b) Pozitívny a negatívny charakter V. prikázania.
15. a) Definícia morálneho zákona.
b) Ako vyzerá klasické rozdelenie desatora na tzv. mojžišovských tabuliach. Druhy spoločenských
vzťahov a rozdelenie spoločenských čností a vymenovanie hriechov voči nim.
16. a) Teologický problém subjektívnej a objektívnej stránky ťažkého hriechu.
b) Definícia čistoty a jej predpoklady.
17. a) Definícia a umiestnenie mravnej čnosti.
b) Zásady upravujúce vzťah osobného dobra a spoločenských hodnôt. Hriechy proti 7. prikázaniu.
18. a) Definícia morálneho svedomia b) Ľudský život ako dar a previnenia sa proti nemu
(prednatálna, postnatálna a terminálna starostlivosť o ľudský život). Vhodnosť prenatálnej
diagnostiky
19. a) Vzťah svedomia a zákona.
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b) Dôvod neprípustnosti eugenického potratu. Problém prípustnosti sterilizácie. Problém
prípustnosti zmeny pohlavia.
20. a) Univerzálne povolanie kresťana k plnnosti a svätosti: rady a prikázania.
b) Historický problém začlenenia IX. a X. prikázania do náuky morálnej teológie.

Odporúčaná literatúra:
Dokumenty II. vatikánskeho koncilu; Katechizmus Katolíckej cirkvi, SSV, Trnava 1998; ISBN
80-9961-899-1.
GÜNTHÖR A. Morálna teológia II/a, II/b, III/a, III/b, SÚSCM, Rím 1988. 526s. ISBN
80-9961-869-0.
TONDRA F. Morálna teológia, II., Spišské Podhradie : Nadácia Kňazského seminára biskupa
Jána Vojtaššáka, 1994.275s. ISBN 80-9621-869-3.
Encykliky: Veritatis Splendor, Evangelium Vitae
Exhortácia: Familiaris Consortio;
K.H. PESCHKE. Kresťanská etika, Vyšehrad, Praha, 1999, 695s. ISBN 809-021-2322.
SZANISZLÓ I.-M. Úvod do špeciálnej morálnej teológie I.: Božské čnosti, Neckenmarkt, 2008;
ISBN 80-6691-969-0.
SZANISZLÓ I.-M. Úvod do špeciálnej morálnej teológie I. Božské čnosti, Neckenmarkt, 2008.
223s. ISBN 80-6691-969-0.
SZANISZLÓ I.-M. Úvod do špeciálnej morálnej teológie II. Vybraté prikázania, Neckenmarkt :
Novum, 2009. 145s. ISBN 80-6691-966-1.
SZANISZLÓ I.-M. Nepokradneš. Teologický pohľad na hospodársku etiku podľa siedmeho
Božieho prikázania. Košice : Typopress, 2009. 82s. ISBN 80-6691-965-0.
SZANISZLÓ I.-M. Úvod do špeciálnej katolíckej morálnej teológie podľa Desatora Božích
prikázaní IV. : prikázania ochrany života a pravdy, Košice : Vienala, 2010. 120s. ISBN
80-6691-926-1.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk

Poznámky:
Štátna skúška po ukončení všetkých predmetov morálnej teológie.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 318

A B C D E FX

36.79 26.73 16.04 15.09 5.03 0.31

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 04.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
NZ4/15

Názov predmetu: NZ - Jánovo evanjelium

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 3    Za obdobie štúdia: 39
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4 Pracovná záťaž: 100 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 8., 10.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent je povinný:
- aktívne participovať na prednáškach podľa zadania textov Jánovho evanjelia a sekundárnej
literatúry
- absolvovať na konci semestra ústnu skúšku zo znalosti textu, sekundárnej literatúry a obsahu
prednášok
- Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu, sa uskutoční v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU.

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti.
Študent:
- dôverne pozná jeden zo základných náboženských textov - Jánovo evanjelium
- rozumie problematike rozdielov medzi Jánom a synoptikmi
- pozná úvodné otázky ako kompozícia, autor, adresáti, dôvod napísania, datácia, štruktúra a
základné posolstvo
- vie vysvetliť teologické dôrazy Jána
- pozná kristologické obrazy Jána
- je schopný vykonať detailnejšiu exegézu vybraných textov
Získané zručnosti.
Študent:
- vie metodologicky správne pracovať s Jánovým evanjeliom a relevantnou sekundárnou literatúrou
- vie identifikovať prípady fundamentalistickej interpretácie Jána
- vie samostatne urobiť exegézu biblického textu a zargumentovať exegetické voľby
Získané kompetencie.
Študent:
- vie používať Jána ako prameň pre osobnú spiritualitu ako dôležitú súčasť svojho profesného
vývoja
- vie používať Jána v rámci profesnej činnosti ako kázanie, vyučovanie a katechizovanie
- vie viesť inteligentnú diskusiu o obsahu Jána v multikulturálnom prostredí
- vie využívať poznatky o Jánovom evanjeliu najmä pri štúdiu dogmatiky
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Stručná osnova predmetu:
1. Úvod k Jánovmu evanjeliu: autor, kompozícia, štruktúra, datácia, synoptické porovnanie
2. Typy kristologickej obraznosti v Jánovom evanjeliu
3. Zázraky v Jánovom evanjeliu
4. Ukážky vysokej kristológie v Jánovom evanjeliu
5. Otázka viery v Jánovom evanjeliu
6. Individuálne postavy Jána

Odporúčaná literatúra:
TRSTENSKÝ, F. Svet Nového zákona. Svit : KBD, 2008.164 s. ISBN 9788089120178.
FARKAŠ P. Vybrané perikopy z evanjelia podľa Jána. Bratislava : Univerzita Komenského,
2003. 90 s. ISBN 8088696364.
LAPKO, R.-FENÍK, J. Jánovo evanjelium: nový preklad a krátky komentár. Bratislava: VEDA,
2019.
FENÍK, J. Ježišova telesnosť v Jánovom evanjeliu. Verba Theologica 18 (2019) 74-85.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk

Poznámky:
Predmet sa vyučuje len v letnom semestri.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 295

A B C D E FX

51.19 21.36 16.95 6.44 4.07 0.0

Vyučujúci: doc. Dr. Juraj Feník, S.T.D.

Dátum poslednej zmeny: 12.02.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
NZ3/15

Názov predmetu: NZ - Pavlove listy

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 4    Za obdobie štúdia: 52
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5 Pracovná záťaž: 125 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7., 9.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent:
- musí pravidelne navštevovať prednášky a aktívne na nich participovať na základe prípravy
pozostávajúcej z čítania biblického textu a odporúčanej sekundárnej literatúry
- dôkladne poznať základný obsah jednotlivých Pavlových listov
- absolvuje záverečnú ústnu skúšku pozostávajúcu zo znalosti materiálu prebraného na hodinách,
znalosti biblického textu a znalosti sekundárnej literatúry uvedenej v sylabe
- hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti.
Študent:
- dôverne pozná jeden zo základných náboženských textov - listy apoštola Pavla - ako aj Skutky
apoštolov opisujúce časti Pavlovho života
- rozumie problematike autentických a pseudoepigrafických listov
- pozná úvodné otázky každého listu, ako adresáti, dôvod napísania, datácia, štruktúra a základné
posolstvo
- vie rozlišovať jednotlivé žánre v rámci Pavlových listov a správne ich interpretovať
- vie vysvetliť teologické dôrazy jednotlivých listov
- pozná základné kristologické a etické motívy jednotlivých listov
- je schopný vykonať detailnejšiu exegézu vybraných textov
- Je schopný urobiť syntézu posolstva jednotlivých listov
- pozná význam rétorického a epistolárneho prístupu v exegéze Pavla
Získané zručnosti.
Študent:
- vie metodologicky správne pracovať s Pavlovými listami a relevantnou sekundárnou literatúrou
- vie identifikovať prípady fundamentalistickej interpretácie Pavla
- vie samostatne urobiť exegézu biblického textu a zargumentovať exegetické voľby
Získané kompetencie.
Študent:
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- vie používať Pavlove listy ako prameň pre osobnú spiritualitu ako dôležitú súčasť svojho
profesného vývoja
- vie používať Pavlove listy v rámci profesnej činnosti ako kázanie, vyučovanie a katechizovanie
- vie viesť inteligentnú diskusiu o obsahu Pavlových listov v multikulturálnom prostredí

Stručná osnova predmetu:
1. Portrét Pavla v Skutkoch.
2. Úvod do problematiky Pavlových listov.
3. Prvý list Solúnčanom: pozadie a exegéza.
4. Prvý list Korinťanom: pozadie a exegéza.
5. Druhý list Korinťanom: pozadie a exegéza.
6. List Galaťanom: pozadie a exegéza.
7. List Rimanom: pozadie a exegéza.
8. List Filipanom: pozadie a exegéza.
9. List Filemonovi: pozadie a exegéza.

Odporúčaná literatúra:
TRSTENSKÝ F. Život apoštola Pavla. Svit : KBD, 2011. 345 s. ISBN 9788089120338.
FENÍK, J. Vybrané texty a témy Pavlových listov. Ružomberok: Verbum, 2021. 65 s. ISBN
978-80-561-0834-5.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk

Poznámky:
Predmet sa vyučuje len v zimnom semestri.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 511

A B C D E FX

77.3 14.48 5.87 2.15 0.2 0.0

Vyučujúci: doc. Dr. Juraj Feník, S.T.D.

Dátum poslednej zmeny: 06.02.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
NZ2/15

Názov predmetu: NZ - Synoptici

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 4    Za obdobie štúdia: 52
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5 Pracovná záťaž: 125 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6., 8., 10.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent:
- musí pravidelne navštevovať prednášky a aktívne na nich participovať na základe prípravy
pozostávajúcej z čítania biblického textu a odporúčanej sekundárnej literatúry
- dôkladne poznať základný obsah jednotlivých evanjelií
- absolvuje záverečnú ústnu skúšku pozostávajúcu zo znalosti materiálu prebraného na hodinách,
znalosti biblického textu a znalosti sekundárnej literatúry uvedenej v sylabe
- hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti.
Študent:
- dôverne pozná jeden zo základných náboženských textov - evanjeliá
- pozná oficiálne učenie Cirkvi o vzniku Písma, konkrétne evanjelií
- rozumie problematike synoptickej otázky
- pozná základné rozdiely medzi jednotlivými synoptickými evanjeliami
- pozná úvodné otázky každého evanjelia, ako autorstvo, vznik, datácia, kompozícia a štruktúra
- vie rozlišovať jednotlivé žánre v rámci evanjeliových textov a správne ich interpretovať
- vie vysvetliť teologické dôrazy jednotlivých evanjelistov
- pozná základné kristologické a etické motívy jednotlivých evanjelistov
- je schopný vykonať detailnejšiu exegézu vybraných textov
- Je schopný urobiť syntézu posolstva synoptických evanjelií
Získané zručnosti.
Študent:
- vie metodologicky správne pracovať s biblickým textom a relevantnou sekundárnou literatúrou
- vie identifikovať prípady fundamentalistickej interpretácie Písma
- vie samostatne urobiť exegézu biblického textu a zargumentovať exegetické voľby
Získané kompetencie.
Študent:
- vie používať evanjeliá ako prameň pre osobnú spiritualitu ako dôležitú súčasť svojho profesného
vývoja
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- vie používať evanjeliá v rámci profesnej činnosti ako kázanie, vyučovanie a katechizovanie
- vie viesť inteligentnú diskusiu o obsahu biblického textu v multikulturálnom prostredí
- vie použiť biblický text v ďalšom teologickom vzdelávaní
- pozná morálne zásady obsiahnuté v evanjeliách
- je samostatný v získavaní a aplikácii ďalších biblických poznatkov
- je schopný seba-reflexie a seba-formácie vo svetle učenia biblického textu

Stručná osnova predmetu:
1. Učenie Cirkvi o vzniku evanjelií
2. Synoptická otázka
3. Marek: úvodné otázky
4. Marek: vybrané exegézy
5. Matúš: úvodné otázky
6. Matúš: vybrané exegézy
7. Lukáš: úvodné otázky
7. Lukáš: vybrané exegézy

Odporúčaná literatúra:
DUBOVSKÝ, P. [et al.] Komentár k Novému zákonu. Marek. Trnava : Dobrá kniha , 2013. 1036
s. ISBN 9788071417927
TRSTENSKÝ, F. Rozumieť Matúšovmu evanjeliu. Svit : Katolícke biblické dielo , 2008. 190 s.
ISBN 9788089120161
FARKAŠ, P. Naratívne umenie evanjelistu Lukáša Bratislava : Univerzita Komenského , 2007.
129 s. ISBN 9788088696483
POKORNÝ, P. - HECKEL, U. Úvod do Nového zákona. Praha : Vyšehrad , 2013. 835 s. ISBN
9788074291869
LAPKO, R. - FENÍK, J. Lukášovo evanjelium. Nový preklad a krátky komentár. Bratislava:
Postoj, 2021

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 220

A B C D E FX

41.82 27.73 18.64 7.27 4.55 0.0

Vyučujúci: doc. Dr. Juraj Feník, S.T.D.

Dátum poslednej zmeny: 06.02.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
Kat3/15

Názov predmetu: Nové formy evanjelizácie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 2    Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6., 8.

Stupeň štúdia: I.II., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent vypracuje počas semestra prácu na zadanú tému v rozsahu min. 4 strany A4 - 30 percent
z celkového hodnotenia. Absolvuje záverečnú skúšku – 70 percent z celkového hodnotenia. Na
úspešné absolvovanie predmetu a získanie zápočtu je potrebné získať minimálne 60 percent bodov
z každej hodnotenej oblasti. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa
uskutočňuje v zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, čl. 11.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti
Študent vie:
- opísať základné teologické východiská evanjelizačnej činnosti Cirkvi;
- charakterizovať súčasné spoločenské prostredie a jeho vplyv na prijímanie a odovzdávanie viery;
- predstaviť základné formy a spôsoby novej evanjelizácie využívané v nových cirkevných
hnutiach;
- charakterizovať vybrané metódy novej evanjelizácie.
Zručnosti
Študent dokáže:
- prispôsobiť odovzdávanie viery konkrétnej skupine adresátov;
- využívať rôzne metódy evanjelizácie v pastoračnej praxi a školskom prostredí;
- využívať súčasné masmediálne prostriedky k odovzdávaniu viery.
Kompetencie
Študent je schopný:
- navrhnúť spôsob evanjelizácie konkrétnej skupiny adresátov;
- vytvoriť evanjelizačný projekt v konkrétnom farskom spoločenstve;
- využívať evanjelizačné metódy v školskom prostredí.

Stručná osnova predmetu:
Nová evanjelizácia v dokumentoch Cirkvi.
Súčasné prostredie ohlasovania viery.
Evanjelizácia a kultúra.
Inkulturačný proces v odovzdávaní viery.
Metódy a formy novej evanjelizácie.
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Využívanie masovokomunikačných prostriedkov.
Evanjelizácia prostredníctvom nových cirkevných hnutí.
Evanjelizácia prostredníctvom umenia.
Systém farnosti v bunkách.
Vplyv prostredia na odovzdávanie viery (farnosti vo veľkých a malých mestách, dedinské farnosti).
Odovzdávanie viery jednotlivým skupinám adresátov (malé deti, mládež, rodiny, dospelí, starí).

Odporúčaná literatúra:
ALTRICHTER, M.,2017. Spirituální teologie. Refugium, 2017. 736 s. ISBN 978-80-7412-278-1.
FLORES, J. H. 1997. Choďte a evanjelizujte pokrstených. Prešov : Réma, 1997. 127 s. ISBN
80-96755-94-3.
FRANTIŠEK. 2014. Evangelii gaudium. Praha : Paulinky, 2014. 183 s. ISBN
978-80-74501-18-0.
JENČO, J., 2009. Asimilácia kresťanských hodnôt u dospievajúcich. In: Súčasné aspekty
výchovy a vzdelávania. Zborník z katecheticko-pedagogickej vedeckej konferencie. Košice :
Vienala 2009, s. 59-74. ISBN 978-80-89232-65-9.
JENČO, J., 2008. Duchovný potenciál dieťaťa predškolského veku. In: Theologos : teologická
revue GTF PU v Prešove. Roč.109, č. 1 (2008), s. 107-122. ISSN 1335-5570.
JENČO, J. 2008. Situácia a perspektívy predškolskej katechézy. Košice : Kňazský seminár, 2008.
104 s. ISBN 978-80-89138-93-7.
Nová evanjelizácia. 2001. Zborník sympózia s medzinárodnou účasťou. Trnava : Dobrá kniha,
2001. 139 s. ISBN 80-71413-60-7.
OPATRNÝ, A. 2006. Cesty pastorace v pluralitní společnosti. Kostení Vydří : KNA, 2006. 231 s.
ISBN 80-71929-30-1.
PARYS, M. 2000. Nová evangelizace. Olomouc : Studijní centra Aletti, 2000. 113 s.
80-86045-49-8.
PAVOL VI. 1992. Evangelii nuntiandi. Zvolen : Jas, 1992. 63 s. 80-90054-84-6.
RUPNIK, M.I. 1997. Až se stanou umění a život duchonvími. Velehrad : Refugium, 1997, 65 s.
80-86045-06-4.
SEČKA, Š. 2012. Kresťan v službe novej evanjelizácie. Spišská kapitula : Biskupský úrad, 2012.
222 s. ISBN 978-80-97101-39-8.
Systém farnosti v bunkách. 1996. Prešov : VMV, 1996. 112 s. ISBN 80-71650-65-X.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, český jazyk

Poznámky:
Predmet je vyučovaný iba v letnom semestri.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 74

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci: doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 19.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
CJ1A/15

Názov predmetu: Odborný cudzí jazyk - anglický jazyk 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 2    Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I., I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje v priebehu semestra viaceré písomné úlohy, pričom z každej potrebuje získať
minimálne 60% bodov, aby sa mohol zúčastniť skúšky. Skúška bude písomnou formou a pre
jej úspešné zvládnutie musí študent dosiahnuť minimálne 60% bodov. Hodnotenie študijných
výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle Študijného poriadku
Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Výsledky vzdelávania:
• Vedomosti – Študent sa zdokonalí v odbornej anglickej terminológii.
• Zručnosti – Študent dokáže analyzovať odborný anglický text zameraný na sociálnu prácu.
• Kompetentnosti – Študent ovláda a je schopný využívať slovnú zásobu z oblasti sociálnej práce.

Stručná osnova predmetu:
Práca s odbornými textami zo sociálnej práce:
- Terry Fox: A real-life hero,
- The Flying doctors of Australia: Reaching „the furthest corner“,
- Aron Ralston: Surviving the worst,
- Tha Paralympics: Believe in yourself,
- Superman: Everyone’s superhero,
- Media and life,
- Volunteering,
- Social services,
- Pathological behavior of children.
Práca s porozumením neznámeho textu.
Identifikovanie gramatických javov v neznámom texte.
Príprava písomného odborného textu v anglickom jazyku (dodržiavanie anglických pravidiel
písomného prejavu).
Diskusia o daných textoch.
Príprava vlastných príspevkov na dané témy.
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Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná literatúra:
ENGELHARDT, D. Practice Makes Perfect Intermediate English Reading and Comprehension.
New York : McGraw-Hill Education, 2013, 224 s. ISBN 0071798846.
LEŠKOVÁ, L. Causes of pathological behavior of children and the possibilities of social
prevention. 1. ed. Brno : Tribun EU, 2010. 73 s. ISBN 978-80-7399-927-8. (katedrová knižnica)
ŠUĽOVÁ, M. Management of Volunteers in Non-Profit Organizations in Slovakia. Łódź:
Uczelnia Nauk Społecznych, 2020. 111 s. ISBN 978-83-64838-32-3.
ŠUĽOVÁ, M. Quality management of provided social services in Maják nádeje. In: Quality - A
constant challenge and a pillar of holistic management of social and pastoral services. Dublin:
International Scientific Board of Catholic Researchers and Teachers Ireland. 2021. 288 s. ISBN
978-1-9989986-3-0, s. 191-199 (katedrová knižnica)
Slovníky:
https://dictionary.cambridge.org
https://www.merriam-webster.com
Aktuálne správy z médií.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský. Anglický.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 906

A B C D E FX

33.55 21.96 19.43 11.26 12.58 1.21

Vyučujúci: Dr. Pavol Hrabovecký, S.T.D.

Dátum poslednej zmeny: 22.11.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
CJ2A/15

Názov predmetu: Odborný cudzí jazyk - anglický jazyk 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 2    Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I., I.II.

Podmieňujúce predmety: TKSV/CJ1A/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje v priebehu semestra viaceré písomné úlohy, pričom z každej potrebuje získať
minimálne 60% bodov, aby sa mohol zúčastniť skúšky. Skúška bude písomnou formou a pre
jej úspešné zvládnutie musí študent dosiahnuť minimálne 60% bodov. Hodnotenie študijných
výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle Študijného poriadku
Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Výsledky vzdelávania:
• Vedomosti – Študent sa zdokonalí v odbornej anglickej terminológii.
• Zručnosti – Študent dokáže analyzovať odborný anglický text zameraný na sociálnu prácu.
• Kompetentnosti – Študent ovláda a je schopný využívať slovnú zásobu z oblasti sociálnej práce.

Stručná osnova predmetu:
Práca s odbornými textami zo sociálnej práce:
- Terry Fox: A real-life hero,
- The Flying doctors of Australia: Reaching „the furthest corner“,
- Aron Ralston: Surviving the worst,
- Tha Paralympics: Believe in yourself,
- Superman: Everyone’s superhero,
- Media and life,
- Volunteering,
- Social services,
- Pathological behavior of children.
Práca s porozumením neznámeho textu.
Identifikovanie gramatických javov v neznámom texte.
Príprava písomného odborného textu v anglickom jazyku (dodržiavanie anglických pravidiel
písomného prejavu).
Diskusia o daných textoch.
Príprava vlastných príspevkov na dané témy.
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Odporúčaná literatúra:
ENGELHARDT, D. Practice Makes Perfect Intermediate English Reading and Comprehension.
New York : McGraw-Hill Education, 2013, 224 s. ISBN 0071798846.
LEŠKOVÁ, L. Causes of pathological behavior of children and the possibilities of social
prevention. 1. ed. Brno : Tribun EU, 2010. 73 s. ISBN 978-80-7399-927-8. (katedrová knižnica)
ŠUĽOVÁ, M. Management of Volunteers in Non-Profit Organizations in Slovakia. Łódź:
Uczelnia Nauk Społecznych, 2020. 111 s. ISBN 978-83-64838-32-3.
ŠUĽOVÁ, M. Quality management of provided social services in Maják nádeje. In: Quality - A
constant challenge and a pillar of holistic management of social and pastoral services. Dublin:
International Scientific Board of Catholic Researchers and Teachers Ireland. 2021. 288 s. ISBN
978-1-9989986-3-0, s. 191-199 (katedrová knižnica)
Slovníky:
https://dictionary.cambridge.org
https://www.merriam-webster.com
Aktuálne správy z médií.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský. Anglický.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 857

A B C D E FX

38.86 23.34 17.85 10.15 9.1 0.7

Vyučujúci: Dr. Pavol Hrabovecký, S.T.D.

Dátum poslednej zmeny: 22.11.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
CJ1N/15

Názov predmetu: Odborný cudzí jazyk - nemecký jazyk 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 2    Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I., I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje písomnú skúšku, pre jej úspešné zvládnutie musí dosiahnuť minimálne 60%
bodov. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Výsledky vzdelávania:
• Vedomosti – Študent sa zdokonalí v odbornej nemeckej terminológii.
• Zručnosti – Študent dokáže analyzovať odborný nemecký text zameraný na sociálnu prácu.
• Kompetentnosti – Študent ovláda a je schopný využívať slovnú zásobu z oblasti sociálnej práce

Stručná osnova predmetu:
Práca s vybranými textami, tvorba viet a konverzácia s využitím novonadobudnutej (vybrané texty)
slovnej zásoby z oblasti sociálnej práce. Témy konverzácií:
1. Charitatívna práca na Slovensku, organizácie a ich charitatívne aktivity.
2. Charitatívna práca v zahraničí, organizácie a ich charitatívne aktivity.
3. Misijná práca na Slovensku.
4. Misijná práca v zahraničí, misijné diela.
5. Sociálne zabezpečenie v Slovenskej republike a jeho piliere.
6. Záchranná sociálna sieť, jej funkcie a vlastnosti.
7. Chudoba ako sociálny problém, detská chudoba.
8. Koncepcia sociálnej pomoci, pomoc ľuďom v hmotnej.
9. Štátna sociálna podpora, formy dávok a ich účel.
10. Supervízia v sociálnej práci.
11. Sociálne poradenstvo.
12. Novodobé sociálne problémy na Slovensku.
13. Novodobé sociálne problémy v zahraničí.
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Odporúčaná literatúra:
ACHS, Oskar u. a. Zeiten Völker Kulturen 1. Wien 1986.
AUFDERSTRASE, H. a kol. Themen neu. Ismaning: Hueber Verlag, 2003.
DREYER ,H. – SCHMITT, R. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Ismaning 1996.
HÖPPNEROVÁ, V. Moderná učebnica nemčiny. Bratislava 1991, resp. novšie vydania.
KOITHAN, U. et al. Aspekte neu B1 plus. Stuttgart: Klett Verlag 2014. 184 S. ISBN
9783126050166.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
nemecký jazyk, slovenský jazyk

Poznámky:
Predmet sa vyučuje len v zimnom semestri.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 275

A B C D E FX

30.55 22.18 19.27 10.18 16.0 1.82

Vyučujúci: Dr. Peter Ceľuch

Dátum poslednej zmeny: 22.11.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
CJ2N/15

Názov predmetu: Odborný cudzí jazyk - nemecký jazyk 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 2    Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I., I.II.

Podmieňujúce predmety: TKSV/CJ1N/15

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje písomnú skúšku, pre jej úspešné zvládnutie musí dosiahnuť minimálne 60%
bodov. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
• Vedomosti – Študent sa zdokonalí v nemeckej gramatike. Študent si rozšíri odbornú slovnú zásobu
z oblasti sociálnej práce.
• Zručnosti – Študent vie zvládnuť aj náročnejšie témy kníh a dokáže analyzovať text v cudzom
jazyku.
• Kompetentnosti – Študent je schopný konverzovať na vybrané témy sociálnej práce.

Stručná osnova predmetu:
Práca s vybranými textami, tvorba viet a konverzácia s využitím novonadobudnutej (vybrané texty)
slovnej zásoby z oblasti sociálnej práce. Témy konverzácií:
1. Sociálna patológia.
2. Sociálne služby.
3. Dobrovoľníctvo.
4. Rodina.
5. Penitenciárna starostlivosť.
6. Neziskový sektor na Slovensku.
7. Kríza.
8. Seniori.
9. Zdravotné postihnutie.

Odporúčaná literatúra:
ACHS, Oskar u. a. Zeiten Völker Kulturen 1. Wien 1986.
AUFDERSTRASE, H. a kol. Themen neu. Ismaning: Hueber Verlag, 2003.
DREYER ,H. – SCHMITT, R. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Ismaning 1996.
HÖPPNEROVÁ, V. Moderná učebnica nemčiny. Bratislava 1991, resp. novšie vydania.
KOITHAN, U. et al. Aspekte neu B1 plus. Stuttgart: Klett Verlag 2014. 184 S. ISBN
9783126050166.
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
nemecký jazyk, slovenský jazyk

Poznámky:
Predmet sa vyučuje len v letnom semestri.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 257

A B C D E FX

31.52 19.46 18.68 13.23 15.95 1.17

Vyučujúci: Dr. Peter Ceľuch

Dátum poslednej zmeny: 22.11.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKPT/
LSp7/15

Názov predmetu: Omšové spevy kňaza

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7., 9.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v
zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Študent
- si osvojí teoretické poznatky z oblasti liturgickej hudby, ktorá je venovaná spevom kňaza.
- je schopný teoretické vedomosti aplikovať do prednesu modlitieb, prefácií a ostatných textov
liturgie, ktoré kňaz môže prednášať spevom.
- získa kompetentnosť vhodne, dôstojne a presne využívať možnosti spevu vhodných častí v liturgii.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvodné obrady.
2. Orácie.
3. Prefácie.
4. Prefácie solemnis.
5. Prefácie solemnior.
6. Omšový poriadok.
7. Eucharistické modlitby.
8. Evanjelium A.
9. Evanjelium B.
10. Evanjelium C.
11. Omša za účasti detí.
12. Anomálie v oblasti liturgického spevu počas roka (Oznámenie Narodenia Pána, Ohlásenie dňa
Veľkej noci).

Odporúčaná literatúra:
SLÁVENIE SVÄTEJ OMŠE ZA ÚČASTÍ DETÍ, Martin: Osveta, 1992. 211s. ISBN
80-217-0457-8.
RÍMSKY MISÁL, II. Editio typica, Rím: Editio Polyglotis Vaticana, 2001.1312 s.
MISSALE ROMANUM, TPV, Roma 1979
GRADUALE SACROSANCTAE ROMANAE ECCLESIAE DE TEMPORE & DE SANCTIS.
Solesmes: Abbaye Saint-Pierre de Solesmes, 1979. 918 s. ISBN 2-85274-094-X.
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, latinsky jazyk.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 47

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci: prof. PaedDr. ThDr. Martin Štrbák, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKPT/
PPx1/15

Názov predmetu: Pastoračná prax 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prax
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný:     Za obdobie štúdia: 50s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5 Pracovná záťaž: 125 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 11.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet. Vypracovanie referátu o absolvovanej praxi.

Výsledky vzdelávania:
Študent vie komunikovať v rámci spoločenstva farnosti, je schopný vytvárať krátkodobé programy
pre jednotlivé skupiny vo farskom spoločenstve. Zapája sa do života farnosti a kreatívne vstupuje
do spolupráce s ostatnými kňazmi.

Stručná osnova predmetu:
1. Farské spoločenstvo
2. Kňazské spoločenstvo
3. Komunikácia medzi klerikmi a laikmi
4. Katechéza detí
5. Katechéza mládeže
6. Katechéza rodín

Odporúčaná literatúra:
Direktórium pre službu a život kňazov. Trnava : Spolok svätého Vojtecha , 2004. 110 s. ISBN
8071625043
Amatijus AKIMJAK. Pastorácia vo farnosti cez liturgiu a spoločenstvá. Prešov: Michal Vaško –
Vydavateľstvo, 2015, 220 s. ISBN 978-80-7165-965-5
Všeobecné direktórium pre katechizáciu. Trnava : Spolok svätého Vojtecha , 1999. 326 s. ISBN
8071622648
Ekumenický rozmer formovania pastoračných pracovníkov. Trnava : Spolok svätého Vojtecha ,
1998. 45 s. ISBN 8071622419

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský a český jazyk.

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 145

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci: ThDr. Štefan Novotný, PhD., ThLic. Mgr. Marek Kunder

Dátum poslednej zmeny: 12.01.2021

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKPT/
PPx2/15

Názov predmetu: Pastoračná prax 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prax
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný:     Za obdobie štúdia: 30s
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3 Pracovná záťaž: 75 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 12.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet. Vypracovanie referátu o absolvovanej praxi.

Výsledky vzdelávania:
Študent vie pripraviť veriacich na prijatie sviatostí a je schopný samostatne pracovať
v administratíve farnosti. Kreatívne vstupuje do života farnosti ako líder malých skupín
dobrovoľníkov a zároveň participuje na organizovaní podujatí širšieho rozsahu i ekumenického
charakteru.

Stručná osnova predmetu:
1. Príprava na prijatie sviatosti krstu
2. Služba kňaza počas vysluhovania sviatostí
3. Príprava na vysluhovanie sviatostí
4. Práca s matrikou
5. Homiletická príprava
6. Práca v malých skupinách
7. Ekumenická spolupráca

Odporúčaná literatúra:
Direktórium pre službu a život kňazov. Trnava : Spolok svätého Vojtecha , 2004. 110 s. ISBN
8071625043
AKIMJAK, A. Pastorácia vo farnosti cez liturgiu a spoločenstvá. Prešov: Michal Vaško –
Vydavateľstvo, 2015, 220 s. ISBN 978-80-7165-965-5
Všeobecné direktórium pre katechizáciu. Trnava : Spolok svätého Vojtecha , 1999. 326 s. ISBN
8071622648
Ekumenický rozmer formovania pastoračných pracovníkov. Trnava : Spolok svätého Vojtecha ,
1998. 45 s. ISBN 8071622419

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský a český jazyk.

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 108

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci: ThDr. Štefan Novotný, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 12.01.2021

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKPT/
LSp8/15

Názov predmetu: Pastoračná prax liturgického spevu

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 8., 10.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v
zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Študent
- získa teoretické vedomosti v oblasti hudobnej zložky liturgie. Nadobudne vedomosti z oblasti
starostlivosti i vybavenie kostola a z oblasti využívania liturgického priestoru na koncertné účely.
- dokáže teoretické poznatky aplikovať v praxi. Je schopný usporiadať v sakrálnom priestore
koncert v súlade so všetkými platnými normami, je schopný zabezpečiť dostatočnú ochranu a
starostlivosť kultúrneho dedičstva vo svojej správe.
- nadobudne kompetentnosť v oblasti realizácie a rozvoja liturgického spevu, dokáže kompetentne
využívať sakrálny priestor na koncertné účely a zabezpečuje správnu ochranu a starostlivosť o
vybavenie kostola vrátane organa.

Stručná osnova predmetu:
1. Hudba v liturgii.
2. Pravidlá hudobnej animácie a kreativity v liturgickom slávení.
3. Vhodnosť hudby k liturgii.
4. Koncerty v sakrálnom priestore.
5. Ochrana kultúrneho dedičstva.
6. Organ – hudobný nástroj, kultúrna pamiatka.
7. Starostlivosť o kultúrne dedičstvo.
8. Legislatívne rámce ochrany kultúrneho dedičstva.
9. Pamiatkovo-umelecké normy starostlivosti o organ.
10. Rozvoj liturgickej hudby.
11. Liturgická hudba ako pastoračný prvok.
12. Stav liturgickej hudby a možnosti zlepšenia.
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Odporúčaná literatúra:
KOŠICKÁ ARCIDIECÉZA: Smernica pre koncerty v kostoloch, november 2015.
KONGREGÁCIA PRE BOŽÍ KULT A DISCIPLÍNU SVIATOSTÍ: Koncerty v kostoloch.
Dostupné na internete: http://www.musicasacra.cz/wp-content/uploads/2017/02/koncerty.pdf
SLOVENSKÁ REPUBLIKA: Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. Dostupné
na internete: http://www.pamiatky.sk/Content/Data/File/sluz_predpis/zakon-49-2002.pdf
Lexmann, Juraj. Teória Liturgickej Hudby. [1. vyd.]. Bratislava: Juraj Lexmann, 2015. ISBN
978-80-972049-4-5.
DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL, 2008. Dokumenty druhého vatikánskeho koncilu. Trnava:
Spolok sv. Vojtecha. ISBN 978-80-7162-738-8.
MUSICAM SACRAM, 1995, 1996. O posvätnej hudbe v liturgii, Rím, 1967. In: Adoramus Te:
časopis o duchovnej hudbe, Trnava 1995, č. 2, str. 10 – 13. a Trnava 1996, č. 1, str. 8 – 10. ISSN
1335-3292.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 45

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci: prof. PaedDr. ThDr. Martin Štrbák, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKPT/
Lit4/15

Názov predmetu: Pastorálna liturgika a liturgický priestor

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 2    Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3 Pracovná záťaž: 75 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 10., 12.

Stupeň štúdia: I.II., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie predmetu sa realizuje ústnou skúškou. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v
rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU.

Výsledky vzdelávania:
• Vedomosti:
Študent pozná rozličné formy liturgických slávení pre špecifické okolnosti a osobitné skupiny.
Pozná symboliku liturgického priestoru.
• Zručnosti:
Študent vie zvoliť rozličné formy pre slávenie v špeciálnych skupinách.
Dokáže prenášať teoretické poznatky v oblasti liturgie do praxe.
Odborne sa orientuje v problematike liturgického priestoru.
• Kompetentnosti:
Študent vie navrhnúť vhodné liturgické formy a úpravy slávenia pre skupiny detí a mládeže.
Vie kriticky zhodnotiť liturgický priestor správne ho využívať pri osobitných sláveniach.

Stručná osnova predmetu:
1. Slávenie liturgie v špeciálnych skupinách.
2. Uvedenie do liturgických služieb.
3. Rímsky pontifikál po II. vatikánskom koncile.
4. Benedikcionál.
5. Modlitebník.
6. Komplexná náuka o princípoch, zásadách a aspektoch utvárania liturgického priestoru.
7. Riešenie liturgického priestoru.
8. Jednotlivé prvky liturgického priestoru.
9. Nová forma liturgie v historických priestoroch, princípy a zásady vyplývajúce z liturgie a z
ochrany pamiatok.
10. Cirkevná a štátna legislatíva v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva Cirkvi.
11. Aktuálne zásady a smernice vyplývajúce z liturgickej reformy II. vatikánskeho koncilu.
12. Rozbor a hodnotenie výsledkov pokoncilovej tvorby.
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Odporúčaná literatúra:
AKIMJAK, A., Vybrané kapitoly z pastorálno-liturgickej teológie, Spišská Kapitula 1997, ISBN
8088704081, 221 s.
AUGÉ, M. Liturgia. Praha : PAULÍNKY, 2011. 303 s. ISBN 9788074500145.
Modlitebník pre verejné pobožnosti. SSV Trnava 2001, 711 s. ISBN 8071623474.
NEPŠINSKÝ, V., Eucharistická úcta mimo svätej omše. Badín : Kňazský seminár sv. Františka
Xaverského, 2005, 189 s. ISBN 8088937183.
POSVÄTNÁ KONGREGÁCIA PRE BOŽÍ KULT, Inštrukcia o omšiach pre osobitné skupiny,
in: Liturgia 2 (2011). ISSN 1210-0676.
POSVÄTNÁ KONGREGÁCIA PRE SVIATOSTI A BOHOSLUŽBU, Inštrukcia Redemptionis
sacramentum. Sviatosť vykúpenia. Trnava : SSV, 2004. 91 s. ISBN 8071625248.
POSVÄTNÁ KONGREGÁCIA PRE SVIATOSTI A BOHOSLUŽBU, Slávenie svätej omše za
účasti detí. Martin: Osveta pre SLK 1992. ISBN 80-217-0457-8, 211 s.
Všeobecné smernice Rímskeho misála (3. typické vydanie, 2002), in: Liturgia 18 (2008). ISSN
1210-0676.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 187

A B C D E FX

43.85 22.46 20.86 10.7 2.14 0.0

Vyučujúci: prof. ThDr. Dr Gabriel Ragan, PhD., SLLic. Andrej Krivda, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 18.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKPT/
PT8/15

Názov predmetu: Pastorálna medicína

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 9., 11.

Stupeň štúdia: I.II., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet. Podmienkou na získanie zápočtu je vypracovanie referátu na zadanú tému počas semestra.

Výsledky vzdelávania:
Študent si vytvoril vzťah medzi teológiou a medicínou. Ovláda pastoračné poznatky o zdravom a
najmä chorom zomierajúcom človekovi a uplatňuje zdravotné hľadiská pri všeobecnej pastoračnej
činnosti.
Získané vedomosti:
Študent:
- má prierezové vedomosti v oblasti pastorálnej medicíny so zameraním na stav spoločnosti, ovláda
ich vymedzenie, predmet a základné teologické pojmy;
- ovláda základné magisteriálne dokumenty týkajúce sa pastorálneho učenia Katolíckej cirkvi;
- má široké vedomosti a porozumenie v základoch pastorálnej teológie, vrátane praktických
súvislostí a vzťahov k súvisiacim predmetom a odborom.
Získané zručnosti:
Študent:
- vie aktívnym spôsobom získavať a analyzovať informácie z oblasti pastorálnej teológie ako vedy
a dokáže ich využívať na riešenie vybraných pedagogických situácií;
- dokáže pracovať so základnými dokumentmi Magistéria s rešpektovaním pravidiel a princípov
v katolíckej etike;
- vie identifikovať súvislosti, pre ukázať empatiu a medzi kultúrne povedomie a vie realizovať
konkrétne kauzistické postupy a zargumentovať zvolený pracovný postu;
- vie poskytovať sociálne poradenstvo;
- je schopný zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje vo vzťahu k vlastnému profesijnému
rozvoju.
Získané kompetencie:
Študent:
- je schopný integrovať získané vedomosti z oblasti pastorálnej teológie s poznatkami
nadobudnutými počas predošlého štúdia a pri riešení rôznych kauzistických situácií;
- vie použiť svoje vedomosti a v rámci odbornej diskusie, vie ich obhájiť a konštruktívne reagovať
na kritiku;
- je schopný sebareflexie a vie prijímať plnú zodpovednosť za riešenie úloh s ich dôsledkami;
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- je kompetentný posúdiť rôzne druhy informácií v kontexte vlastného profesijného rozvoja s plnou
morálnou zodpovednosťou;
- je samostatný a autonómny pri získavaní nových poznatkov s možnosťou využitia v ďalších
študijných predmetoch a ďalšom štúdiu.

Stručná osnova predmetu:
1. Ciele medicíny. Základy pastorálnej medicíny.
2. Poznatky z biológie a lekárskych vied, ktoré majú význam pre teologické disciplíny
3. Teologické aspekty zdravotnej starostlivosti
4. Základné etické postoje a praktické otázky pastorácie v zdravotníctve.
5. Chorý človek z medicínskeho hľadiska.
6. Obraz chorého vo svätom Písme a v dokumentoch Magistéria Cirkvi.
7. Dejinná starostlivosť Cirkvi o chorých vo svete.
8. Formy pastoračnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach.
9. Ťažko chorí, zomierajúci, zomieranie a spoločnosť.
10. Zdravotnícke zariadenia pre ťažko chorých a zomierajúcich.
11. Kňazi a laici v pastoračnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach.

Odporúčaná literatúra:
BOŠMANSKÝ K. Človek vo svetle pastorálnej medicíny a medicínskej etiky. Spišské
Podhradie : Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 1996. 150 s. ISBN 8071420395.
FAGGIONI, M. P. Život v našich rukách . Spišské Podhradie, 2007 ISBN 978-80-89170-25-8.
MILČEVIČOVÁ,M. Pastorálna medicína. Košice 2005. ISBN - 80-89138-23-3.
SLABÝ A. Pastorální medicína a zdravotní etika. Praha : Karolinum, 1991. 186 s. ISBN
8070664118.
SLIPKO T. Hranice života. Bratislava : BV, 1998. 397 s. ISBN 807141185X.
LOJAN, R. The art of being fully present to the dying patient in palliative care. Brno : Tribun
EU, 2015. - 260 s. - ISBN 978-80-263-0963-5.
LOJAN, R. Care as bodily labour. In: Revue Internationale des Sciences humaines et naturelles
[textový dokument (print)] . – Fribourg (Švajčiarsko) : L’Association internationale Sciences,
Éducation, Cultures, Traditions, č. 2 (2018), s. 109-116 – ISSN 2235-2007.
LOJAN, R. Personal Awareness in Palliative Care Practice. In: Die wirtschaftliche Entwicklung
europäischer Regionen in der Ausbildungs- und Arbeitsmarktpolitik [ (print)] : Übergänge und
Strategien 5 / Holonič, Ján, ed.]. – 1. vyd. – Uzhorod (Ukrajina) : TOV "RiK - U", 2018, s.
233-244. ISBN 978-617-7404-93-3.
LOJAN, R. The power of narative and listening on palliative care practice. In: Revue
Internationale des Sciences humaines et naturelles [textový dokument (print)] . – Fribourg
(Švajčiarsko) : L’Association internationale Sciences, Éducation, Cultures, Traditions, č. 2
(2018), s. 117-134. ISSN 2235-2007.
LOJAN, R. The imperative of social responsibility for taking care of seriously ill and dying. In:
Zarządzanie i edukacja, č. 108 (2016), s. 95-104. ISSN 1428-474X.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský a český jazyk.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 79

N Z

0.0 100.0
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Vyučujúci: doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 04.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKPT/
PT7/15

Názov predmetu: Pastorálna psychológia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 2    Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 9., 11.

Stupeň štúdia: I.II., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent sa má aktívne zapájať do diskusií počas procesu prednášok a vypracuje jednu písomnú
prácu na zvolenú tému (10% z celkového hodnotenia). Podmienkou absolvovania predmetu je
písomná skúška, ktorá sa skladá z dvoch častí: V teoretickej časti študent preukazuje získané
vedomosti z prednášok a osobného štúdia (70% z celkového hodnotenia). V praktickej časti
študent aplikuje získané vedomosti prostredníctvom riešenia konkrétnej prípadovej štúdie (20%
z celkového hodnotenia). Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa
uskutočňuje v zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti:
Študent
- pozná problematiku kresťanskej antropológie
- orientuje sa v prieniku medzi svetom psychológie a náboženstva
- rozumie základom psychológie osobnosti a porúch duševného zdravia a ich súvisu s náboženským
životom a pastoračnou praxou.
- ovláda základné zákonitosti vyplývajúce z prieniku medzi duchovným svetom a psychologickým
svetom.
Získané zručnosti:
Študent
- vie analyzovať jednotlivé situácie života, ktoré sú súčasťou pastoračného priestoru, z pohľadu
psychológie
- je schopný integrovať poznatky psychológie s poznatkami iných teologických disciplín a
adekvátne ich aplikovať v pastoračnej praxi.
- dokáže identifikovať základné informačné pramene pre riešenie problémov z pohľadu psychológie
v pastoračnej praxi.
Získané kompetencie:
Študent
- je schopný sebareflexívne vyhodnotiť svoje vlastné prežívanie v oblasti prieniku psychologického
a náboženského sveta.
- vie použiť získané vedomosti na základné poradenstvo pri psychologických ťažkostiach v
náboženskom živote.
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- je kompetentný odporúčať ľudí v pastoračnej praxi na riešenie problémov s adekvátnym
odborníkom.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do pastorálnej psychológie
2. Kresťanská antropológia
3. Patopsychológia - základné poznatky a súvislosti s náboženským životom.
4. Závažné poruchy ľudskej mysle a ich prejavy v náboženskom prostredí
5. Poruchy charakteru a ich prejavy v náboženskom prostredí
6. Štýly osobnosti a ich prejavy v náboženskom prostredí
7. Špecifické deviácie a pastoračný pohľad
8. Náboženský vývin jedinca
9. Duchovné sprevádzanie a spovedná prax z pohľadu psychológie
10. Duchovné skupiny - dynamika, prínosy a riziká v pastoračnom prostredí
11. Rodinné spoločenstvo

Odporúčaná literatúra:
HVOZDÍK S. a kol., Rámce a roviny pastorálnej psychológie. Košice : Seminár sv. Karola
Boromejského v Košiciach, 2004, 356 s. ISBN: 808913808X.
KAŠPARŮ M., Základy pastorálni psychiatrie pro zpovědníky (pastorační manuál). Košice :
Vienala, 2001, 167 s. ISBN: 8088922496
FORGÁČ, M.: Tvárou v tvár (Náčrt kresťanskej antropológie podľa L. M. Rullu v kontexte
biblického príbehu o Jakubovi). Košice : Equilibira, 2011, 165 s. ISBN: 9788089284726.
FORGÁČ, M.: Emócie vo vzťahu k Bohu. In: Nové horizonty : časopis pre teológiu, kultúru a
spoločnosť. - ISSN 1337-6535. - Roč. 9, č. 1 (2015), s. 15-18.
FORGÁČ, M.: Vzťahové ja v psychológii náboženstva, In: Studia theologica. - ISSN 1212-8570.
- Roč. 13, č. 3 (2011), s. 103-124. WoS, Scopus

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský a český jazyk.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 219

A B C D E FX

30.59 21.46 15.98 15.53 13.7 2.74

Vyučujúci: doc. PhDr. Marek Forgáč, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 14.02.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKPT/
PT2/15

Názov predmetu: Pastorálna teológia - sviatostná

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 3    Za obdobie štúdia: 39
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3 Pracovná záťaž: 75 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 9., 11.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V polovici semestra je písomná previerka s možnosťou získať max. 5o bodov. Na konci semestra
je ústna skúška s možnosťou získať 50 bodov. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci
štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Absolvent získa poznatky o sviatostiach. Ovláda dejinný vývoj pastoračnej praxe jednotlivých
sviatostí. Oboznámi sa so základnými dokumentami Magistéria Cirkvi o sviatostiach. Ovláda
teóriu, pastoračnú prax a pastoračné výzvy pri sviatostiach uzdravenia. Má teoretické vedomosti a
osvojí si pastoračné postupy a prax pri sviatostiach spoločenstva. Ovláda právne normy a pastoračné
postupy potrebné pre spovednú prax. Pozná pastoračnú starostlivosť Cirkvi o chorých. Pozná obsah
a dôležitosť rozlišovania v pastoračnej praxi v súvislosti so sviatosťami Cirkvi.

Stručná osnova predmetu:
Dejiny sviatostí v kontexte praktickej teológie
Sviatosti kresťanskej iniciácie - krst, birmovanie, Eucharistia v pastoračnej praxi Cirkvi
Sviatosti uzdravenia - sviatosť zmierenia a pomazania chorých v pastoračnej praxi Cirkvi
Sviatosti spoločenstva a služby - sviatosť manželstva a kňazstva.
Sviatostná pastorácia - jadro života farského spoločenstva
Sviatosť pokánia a mimosviatostné spôsoby odpustenia
Päť podmienok pre cenzúru
Úlohy spovedníka
Sakramentálna komunikácia v hraničných situáciách
Pastorácia chorých, starých, ľudí v núdzi
Eucharistické spoločenstvo a vysluhovanie sviatosti Eucharistie - aktuálne pastoračné výzvy.
Sviatosť manželstva a pastorácia rodín vo farskej pastorácii
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Odporúčaná literatúra:
TOMKA, F. Sviatostná pastorácia a "Nova evanjelizácia". Sebarealizácia Cirkvi vo sviatostiach,
Košice, Vienala 2009, 204 s. ISBN 9788089232581.
GRUN, A. Sviatosti: Pokánie, Pomazanie chorých, Manželstvo. Prešov VMV 2004.
GRUN, A. Sviatosti: Krst. Birmovanie. Eucharistia. Prešov : VMV 2004.
AUGUSTYN, J. Umenie spovedať. Trnava : DK, SSV 2010.
KAŠPARU, M. Fundamenta psychiatriae pastoralis propter confessorem, Košice, Vienala 2001,
169 s., ISBN 8088922496.
LAPKO, R. (Ed.) Amoris laetitia očami teológov, Košice, Vienala 2017, 96 s. ISBN
9788081261381.
LOJAN, R. (Ed.) Pastorácia rodín a jej výzvy v XXI. storočí. Zborník z medzinárodného
vedeckého sympózia. Košice, Verbum 2018, 59 s. ISBN 9788056105535.
VRABLEC, J. Sviatostná pastorácia. Bratislava : BV , 1980. 178 s. ISBN neuvedené.
OPATRNÝ, A. Ako potešiť spovedníka, Trnava, SSV 2020, 88 s. ISBN 9788081614231.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský a český jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 191

A B C D E FX

51.83 29.84 10.99 5.76 1.57 0.0

Vyučujúci: Dr. Peter Ceľuch

Dátum poslednej zmeny: 23.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKPT/
PT1/15

Názov predmetu: Pastorálna teológia - základná

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 3    Za obdobie štúdia: 39
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3 Pracovná záťaž: 75 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 10.

Stupeň štúdia: I.II., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Skúška. Písomná previerka s možnosťou získať max. 5o bodov. Na konci semestra je ústna skúška
s možnosťou získať 50 bodov. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu
sa uskutočňuje v zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Študent sa zoznámi s teóriou fundamentálnej pastorálnej teológie: princípy, teórie, metódy,
koncepcie. Pozná dejiny pastorálnej teológie. Ovláda dejiny, obsah a posolstvo Druhého
vatikánskeho koncilu s dôrazom na pastoračnú konštitúciu Gaudium et spes. Ovláda pastoračné
postupy a cirkevnú prax pri správe cirkevného spoločenstva. Pozná potrebu komunikácie
Cirkvi ad extra a ad intra v súlade s učením Druhého vatikánskeho koncilu. Ovláda
teóriu a prax pri vykonávaní základných funkcií života Cirkvi- kerygma, liturgia, diakonia.
Oboznámenie sa s princípmi pastoračného riadenia farského spoločenstva. Ovláda základné
princípy medzináboženského a ekumenického dialógu, rovnako aj dialógu so sekulárnou a
pluralitnou spoločnosťou.

Stručná osnova predmetu:
Pojem: pastorálna teológia
Rozdiel medzi praktickou a pastorálnou teológiou
Vývoj a dejiny pastorálnej teológie
Podmet, predmet, cieľ PT
Druhý vatikánsky koncil
Pastorálna konštitúcia Gaudium et spes
Pastorálna teológia a iné vedy
Druhy výskumov vo vzťahu medzi PT a inými vedami
Princíp inkarnácie
Metóda pastorálnej teológie
Vedecká metóda „vidieť – súdiť – konať“
Základné funkcie Cirkvi - ohlasovanie, liturgia, diakonia
Náboženský dialóg v pastoračnej praxi
Cirkev v dialógu s pluralitnou spoločnosťou - pastoračné výzvy
Komunikácia a ohlasovanie evanjelia - moderné masovokomunikačné prostriedky
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Odporúčaná literatúra:
ŠOSTÁK Vladimír: Nová skladba pastorácie. Lipany 2008. ISBN 978-80-969934-0-6.
SKALICKÝ, K. Radost a naděje, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 2000, 303s.ISBN
807192430X.
SZENTMÁRTONI, M. Úvod do pastorálnej teológie. Trnava : Dobrá Kniha, 1999. 125 s. ISBN
8071412597.
ZULEHNER, P.M. Rozhovor s Karlom Rahnerom o pastorálnej teológii dnes, Btatislava, Serafín,
158 s. ISBN 8080810214.
MRÁZ, M. Základná praktická teológia. Trnava : Dobrá kniha, 1997. 146 s. ISBN
8071411809. Pastoračný a evanjelizačný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku 2001 – 2006.
Prešov : Michal Vaško, 2001. 100 s. ISBN 8071653101. BAHOUNEK, J. Pastorální teologie.
Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1991. 194 s. ISBN neuvedené. ZBORNÍK Pastorácia
farského spoločenstva. Zborník príspevkov. Košice : Kňazský seminár sv. Karola Boromejského,
1998, 196 s. ISBN neuvedené. ZBORNÍK Studia Theologica Scepusiensia. 2. Aktuálne otázky
pastorácie. Zborník prednášok katedry pastorálnej teológie. Spišské Podhradie 10.-12. septembra
1998. Spišská Kapitula : KS biskupa Jána Vojtaššáka, 1998. 207 s. ISBN 809689093X.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský a český jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 526

A B C D E FX

37.26 23.57 16.54 12.17 8.75 1.71

Vyučujúci: Dr. Peter Ceľuch

Dátum poslednej zmeny: 10.02.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKPT/
PT3/15

Názov predmetu: Pastorálna teológia - špeciálna

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 3    Za obdobie štúdia: 39
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3 Pracovná záťaž: 75 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 10., 12.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V polovici semestra je písomná previerka s možnosťou získať max. 5o bodov. Na konci semestra
je ústna skúška s možnosťou získať 50 bodov. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci
štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Úloha a apoštolát laikov - oboznámenie sa s učením Magistéria Cirkvi o laikoch a pastorácii
laikov a laických spoločenstiev. Študent sa oboznámi so špeciálnymi oblasťami pastoračnej
činnosti Cirkvi. Poznáva špecifiká pastorácie chorých a zdravotníckych pracovníkov, pastorácie
menšín a etník (rómska pastorácia), školská pastorácia a pastoračná služba v ozbrojených a
justičných zložkách štátu. Oboznámi sa s potrebou pastoračnej služby chudobných na diecéznej
a farskej úrovni (charita). Má poznatky o moderných komunikačných prostriedkoch v službe
ohlasovania. Oboznámi sa s pastoráciou rodín na diecéznej a farskej úrovni. Má základné poznatky
o pastoračnom plánovaní.

Stručná osnova predmetu:
Magistérium Cirkvi o laikoch a ich pastoračnom začlenení do cirkevnej praxe
Laik ako objekt a subjekt činnosti Cirkvi
Laické spoločenstvá v Cirkvi - Malé spoločenstvá, animátori a voluntári
Teritoriálna a personálna pastoračná činnosť Cirkvi
Čo je to špeciálna pastorácia - základné charakteristiky a kategórie
Pastorácia chorých a nemocničná pastorácia
Pastorácie menšín a etník (rómska pastorácia),
Školská a univerzitná pastorácia
Pastoračná služba v ozbrojených a justičných zložkách štátu.
Pastorácia chudobných na diecéznej a farskej úrovni (charita).
Cirkev a moderné komunikačných prostriedkoch v službe ohlasovania.
Pastorácia rodín na diecéznej a farskej úrovni.
Pomoc rozvedeným: rozvod a nulita
Pastoračné plánovanie
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Odporúčaná literatúra:
VRABLEC, J. Choďte aj vy do mojej vinice. Príručka pastorálnej teológie pre kresťanských
laikov. 2. Apoštolát laikov vo sviatostnej pastorácii. Trnava : SSV, 1997. 265 s. ISBN
807162165X .
GRUN, A. Sviatosti: Krst. Birmovanie. Manželstvo. Prešov : VMV 2004.
JÁN PAVOL II. Familiaris consortio. Trnava : SSV, 1993. 189 s. ISBN 8071620521.
FRANTIŠEK I. Amoris laetitia. Trnava SSV 2016.
KONFERENCIA BISKUPOV SLOVENSKA, Rímsky rituál. Pomazanie chorých a pastoračná
starostlivosť o nich, Trnava, SSV 2010, 256 s., ISBN 9788071628583
SZENTMÁRTONI, M. Úvod do pastorálnej teológie. Trnava : Dobrá Kniha, 1999. 125 s. ISBN
8071412597.
Tomka, F. Sviatostná pastorácia a "Nova evanjelizácia". Sebarealizácia Cirkvi vo sviatostiach,
Košice, Vienala 2009, 204 s. ISBN 9788089232581
ZULEHNER, P.M. Církev: prístreší duše. Praha : Portál 1997.
PÁPEŽSKÁ RADA PRE RODINU: Príprava na sviatosť manželstva. Trnava : SSV, 2004. 47 s.
ISBN 80 – 7162 – 500 – 0.
BAHOUNEK, J. Pastorální teologie. Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1991. 194 s. ISBN
neuvedené.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský a český jazyk.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 163

A B C D E FX

63.19 21.47 11.04 1.84 2.45 0.0

Vyučujúci: Dr. Peter Ceľuch

Dátum poslednej zmeny: 23.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKFH/
Pat1/15

Názov predmetu: Patrológia 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 2    Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3 Pracovná záťaž: 75 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I., I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude jeden písomný test z prvej časti učiva, bude sa vyžadovať jedna písomná
práca a na záver bude ústna skúška. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia
predmetu sa uskutočňuje v zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti:
Študent:
- Študent po absolvovaní predmetu dokáže definovať a rozlišovať pojmy ako patrológia, patristika
a starokresťanská literatúra.
- Získa vedomosti z hlavných pápežských dokumentoch v predmetnej problematike.
- Získa vedomostí o danej historickej dobe a literárnej, teologickej i filozofickej tvorbe autorov
prvých storočí.
- Získa základné životopisné vedomosti o najvýznamnejších teologických predstaviteľoch
starokresťanskej Cirkvi.
- Nadobudne vedomostí o literárnej tvorbe autorov starokresťanskej literatúry.
- Získa prehľad o teologickom myslení a jeho vývoji.
- Nadobudne prehľad o latinskej a gréckej terminológii v oblasti teológie.
Získané zručnosti:
Študent:
- Dokáže samostatne pracovať a orientovať sa v originálnych dielach autorov.
- Vie zdôvodniť prečo a proti komu alebo komu boli adresované ich spisy.
- Je schopný predstaviť a konkretizovať jednotlivé myšlienkové prúdy autorov v kontexte
súčasného teologického myslenia.
- Študent vie ďalej diskutovať o teologických odlišnostiach a pluralite názorov v prvotnej Cirkvi.
- Študent získa vedomosti o ekumenických konciloch a synodách v spojitosti s tvorbou
starokresťanských autorov.
Získané kompetencie:
Študent:
- Dokáže porovnať dogmatický vývoj katolíckeho učenia.
- Dokáže vyjadriť a zhodnotiť prínos autorov a uviesť klady a zápory aj heretických učení, ktoré
prispeli k prehĺbeniu teológie na konciloch.
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- Je kompetentný posúdiť rôzne druhy informácií v kontexte vlastného profesijného rozvoja s plnou
morálnou zodpovednosťou.
- Nadobudne kritické myslenie v oblasti ľudského správania.

Stručná osnova predmetu:
1. Pojem - patrológia, pôvod a vývoj terminológie
2. Dejiny patrológie
3. Cirkevné dokumenty - patrológia
4. Židokresťanstvo
5. Apoštolskí Otcovia
6. Apologéti
7. Spisy zo života Cirkvi v 2. a 3. storočí
8. Gnostická a antiheretická literatúra II. storočia
9. Kresťanské apokryfné spisy
10. Začiatky latinskej kresťanskej literatúry
11. Pápežské listy 3. storočia
12. Spisovatelia gréckeho východu
13. Historici, kronikári, hagiografi, synodálne a liturgické texty

Odporúčaná literatúra:
DROBNER, H.: Patrologie: Úvod do studia starokřesťanské literatury. Praha : Oikoymenh, 2011.
807 s. 978-80-7298-466-4.
MORDEL, Š.: Patrológia. Spišská Kapitula – Spišské Podhradie 2001, 304 s. ISBN
80-7142-085-9.
MORDEL, Š.: Diela apoštolských otcov. Spišská Kapitula – Spišské Podhradie 2007, 238 s.
ISBN 978-80-89170-24-1.
HAZLETT, I.: Rané křesťanství: Počátky a vývoj církve do roku 600. Brno : CDK, 2009. 319 s.
978-80-7325-159-8.
LICHNER, M. – KARABOVÁ, K.: K prameňom ranokresťanskej latinskej tradície. Trnava :
Dobrá kniha, 2017. 507 s. ISBN 978-80-8191-105-7.
AUGUSTÍN: Vyznania. Bratislava : Lúč, 1997. 440 s. 807-11-4185-2.
MOLNÁR, A.: Pohyb teologického myšlení. Praha : Kalich, 1982, s. 440.
KRAFT, H.: Slovník starokresťanskej literatúry. Trnava Dobrá kniha, 1994, 441 s. ISBN
80-7141-048-9.
BENEDIKT XVI.: Cirkevní otcovia. Trnava Dobrá kniha, 2009, 230 s. ISBN
978-80-7141-658-6.
ŠPIRKO, J.: Patrológia. Životy, spisy a učenie sv. Otcov. Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča,
Prešov 1995, 228 s. ISBN 8096734105.
LENČIŠ, Š. Duchovný rozmer pútí. In: Putovanie za duchovnom po gotickej ceste : Košice :
Košický samosprávny kraj a Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice,
2012, s. 11. – 21. - ISBN 978-80-971243-0-4. -
LENČIŠ, Š. Sociálne myslenie v staroveku. In: Dejiny Cirkvi v staroveku : zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2012, s. 157-171. -
ISBN 978-80-7165-887-0.
HIŠEM, C. Cirkevné dejiny – starovek. Vydavateľstvo Michala Vaška: Košice 2012. ISBN
978-80-7165-888

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 273

A B C D E FX

56.41 22.71 16.12 3.66 0.73 0.37

Vyučujúci: prof. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 17.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKFH/
Pat2/15

Názov predmetu: Patrológia 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 2    Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3 Pracovná záťaž: 75 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I., I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude jeden písomný test z prvej časti učiva, bude sa vyžadovať jedna písomná
práca a na záver bude ústna skúška. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia
predmetu sa uskutočňuje v zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti:
Študent:
- Študent po absolvovaní predmetu dokáže definovať a rozlišovať pojmy ako patrológia, patristika
a starokresťanská literatúra.
- Získa vedomosti z hlavných pápežských dokumentoch v predmetnej problematike.
- Získa vedomostí o danej historickej dobe a literárnej, teologickej i filozofickej tvorbe autorov
prvých storočí.
- Získa základné životopisné vedomosti o najvýznamnejších teologických predstaviteľoch
starokresťanskej Cirkvi.
- Nadobudne vedomostí o literárnej tvorbe autorov starokresťanskej literatúry.
- Získa prehľad o teologickom myslení a jeho vývoji.
- Nadobudne prehľad o latinskej a gréckej terminológii v oblasti teológie.
Získané zručnosti:
Študent:
- Dokáže samostatne pracovať a orientovať sa v originálnych dielach autorov.
- Vie zdôvodniť prečo a proti komu alebo komu boli adresované ich spisy.
- Je schopný predstaviť a konkretizovať jednotlivé myšlienkové prúdy autorov v kontexte
súčasného teologického myslenia.
- Študent vie ďalej diskutovať o teologických odlišnostiach a pluralite názorov v prvotnej Cirkvi.
- Študent získa vedomosti o ekumenických konciloch a synodách v spojitosti s tvorbou
starokresťanských autorov.
Získané kompetencie:
Študent:
- Dokáže porovnať dogmatický vývoj katolíckeho učenia.
- Dokáže vyjadriť a zhodnotiť prínos autorov a uviesť klady a zápory aj heretických učení, ktoré
prispeli k prehĺbeniu teológie na konciloch.
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- Je kompetentný posúdiť rôzne druhy informácií v kontexte vlastného profesijného rozvoja s plnou
morálnou zodpovednosťou.
- Nadobudne kritické myslenie v oblasti ľudského správania.

Stručná osnova predmetu:
1.Všeobecná charakteristika od koncilu v Nicei do koncilu v Chalcedone
2. Orientálci
3. Mníšstvo
4. Maloázijskí spisovatelia
5. Antiochijčania a Sýrčania
6. Sýrska a arménska literatúra
7. Západní veľkí otcovia a spisovatelia
8. Pápeži 4. a 5. storočia
9. Sv. Augustín
10. Východ patristickej literatúry
11. Pápeži 5. a 6. storočia
12. Africkí spisovatelia

Odporúčaná literatúra:
DROBNER, H.: Patrologie: Úvod do studia starokřesťanské literatury. Praha : Oikoymenh, 2011.
807 s. 978-80-7298-466-4.
MORDEL, Š.: Patrológia. Spišská Kapitula – Spišské Podhradie 2001, 304 s. ISBN
80-7142-085-9.
MORDEL, Š.: Diela apoštolských otcov. Spišská Kapitula – Spišské Podhradie 2007, 238 s.
ISBN 978-80-89170-24-1.
HAZLETT, I.: Rané křesťanství: Počátky a vývoj církve do roku 600. Brno : CDK, 2009. 319 s.
978-80-7325-159-8.
LICHNER, M. – KARABOVÁ, K.: K prameňom ranokresťanskej latinskej tradície. Trnava :
Dobrá kniha, 2017. 507 s. ISBN 978-80-8191-105-7.
AUGUSTÍN: Vyznania. Bratislava : Lúč, 1997. 440 s. 807-11-4185-2.
MOLNÁR, A.: Pohyb teologického myšlení. Praha : Kalich, 1982, s. 440.
KRAFT, H.: Slovník starokresťanskej literatúry. Trnava Dobrá kniha, 1994, 441 s. ISBN
80-7141-048-9.
BENEDIKT XVI.: Cirkevní otcovia. Trnava Dobrá kniha, 2009, 230 s. ISBN
978-80-7141-658-6.
ŠPIRKO, J.: Patrológia. Životy, spisy a učenie sv. Otcov. Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča,
Prešov 1995, 228 s. ISBN 8096734105.
LENČIŠ, Š. Duchovný rozmer pútí. In: Putovanie za duchovnom po gotickej ceste : Košice :
Košický samosprávny kraj a Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice,
2012, s. 11. – 21. - ISBN 978-80-971243-0-4. -
LENČIŠ, Š. Sociálne myslenie v staroveku. In: Dejiny Cirkvi v staroveku : zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2012, s. 157-171. -
ISBN 978-80-7165-887-0.
HIŠEM, C. Cirkevné dejiny – starovek. Vydavateľstvo Michala Vaška: Košice 2012. - ISBN
978-80-7165-888

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
český a slovenský

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 255

A B C D E FX

62.35 21.57 12.94 2.35 0.78 0.0

Vyučujúci: prof. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 17.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKFH/
SFP5/15

Názov predmetu: Politická filozofia 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 2    Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4 Pracovná záťaž: 100 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4., 6.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent počas semestra napíše seminárnu prácu na zadanú tému v rozsahu 3 strán A4 - 20
percent z celkového hodnotenia. Absolvuje záverečnú skúšku ústnou formou - 80 percent z
celkového hodnotenia. Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 60 percent
z každej hodnotenej oblasti. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa
uskutočňuje v zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Získane vedomosti:
Študent:
- má prierezové vedomosti z oblasti politickej filozofie so zameraním na aplikačné využitie;
- má základné vedomosti o vývoji, fungovaní a stave spoločnosti, o právnom systéme štátu;
- má vedomosti o základných princípoch spoločenskej etiky;
- rozumie problematike vzťahu štátu a národa, štátu a cirkvi, štátu a náboženskej slobody;
- má vedomosti o základných civilizačných a multikultúrnych determinantoch na utváranie
spoločnosti.
Získane zručnosti:
Študent:
- vie aktívnym spôsobom získavať informácie z oblasti politickej filozofie a dokáže ich využívať
pri analýze stavu spoločnosti;
- vie aplikovať princípy spoločenskej etiky pri riešení konkrétnych spoločenských problémoch;
- je schopný zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje vzhľadom k vlastnému profesijnému
rozvoju.
Získane kompetencie:
Študent:
- je schopný integrovať získane vedomosti z oblasti politickej filozofie s poznatkami získanými s
predošlého štúdia;
- vie identifikovať základné civilizačné a multikultúrne prvky v spoločnosti;
- vie použiť svoje vedomosti v rámci odborných aj popularizačných diskusií;
- je samostatný a autonómny pri získavaní nových poznatkov v rámci politickej filozofie s
možnosťou využitia v ďalších študijných predmetoch a ďalšom štúdiu.
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Stručná osnova predmetu:
1. Politická filozofia ako veda: pojem "politika", predmet, cieľ a metodológia, politická filozofia
a etika i sociálna filozofia.
2. Civilizačné determinanty politiky: človek ako civilizačné kritérium, civilizácie a ich vplyv,
utváranie európskej politiky
3. Štát a právny systém.
4. Úloha zákona v štáte - prirodzený zákon, ľudské práva, pozitívny zákon.
5. Štát a národ - kompetencie, vlastenectvo, nacionalizmus.
6. Štát a Cirkev - náboženská sloboda, sloboda svedomia, sloboda kultu, kompetencie
7. Etika vo verejnej službe - ABC spoločenskej etiky, zodpovednosť, človek politik.

Odporúčaná literatúra:
FOTTA, P. Klasická koncepcia politiky : Rozvážna realizácia spoločného dobra. Ružomberok :
Verbum - Vydavateľstvo KU 2020, 162 s. ISBN 978-80-561-0751-5. DEGRO, I. Osoba
a národná identita - výchova k patriotizmu. V: KAFER, I. - POSPÍŠIL, I. (ed.). Brněnská
hungaroslavistika a česko-slovensko-maďarské vztahy. Segedín : Gerhardus Kiadó 2012, s.
13-25. ISBN 978-615-5256-01-1. JAHELKA, T. Kapitoly z politickej filozofie. Trnava : FF TU
2019, 54 s. ISBN 978-80-568-0303-5. KORIM, V. Politológia a politická etika. Banská Bystrica :
Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta 2012, 36 s. ISBN 978-80-557-0449-4. KROŠLÁK,
D. - BALOG, B. - SURMAJOVÁ, Ž. Teória štátu a práva. Bratislava : Wolters Kluwer SR s.r.o.
2020, 336 s. ISBN 978-80-571-0276-2 (pdf). NEMEC, R. Úvod do politickej filozofie I. Trnava :
Dobrá kniha 2019, 94 s. ISBN 978-80-8191-233-7. SZANISZLÓ, I.-M. Človek v spoločenstve
štátu a Cirkvi. Košice : Heuréka 2012, 148 s. ISBN 978-80-970090-4-5.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk

Poznámky:
Predmet sa vyučuje v 2,4,6 semestri.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 200

A B C D E FX

33.5 16.5 27.0 12.0 11.0 0.0

Vyučujúci: PhDr. Imrich Degro, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 06.02.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
ST3/15

Názov predmetu: Prekážky duchovného života

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3., 5.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent vypracuje počas semestra prácu na zadanú tému v rozsahu min. 4 strany A4 - 30 percent
z celkového hodnotenia. Absolvuje záverečnú skúšku – 70 percent z celkového hodnotenia. Na
úspešné absolvovanie predmetu a získanie zápočtu je potrebné získať minimálne 60 percent bodov
z každej hodnotenej oblasti. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa
uskutočňuje v zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, čl. 11.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti
Študent vie:
- charakterizovať hlavné prekážky v duchovnom napredovaní človeka;
- vysvetliť dôvody a spôsob pôsobenia zlého ducha na ľudský život;
- popísať ľudské vášne a predstaviť spôsob ich ovládania;
- charakterizovať hriech a jeho dopad na život človeka.
Zručnosti
Študent dokáže:
- na základe teoretických poznatkov rozlišovať vnútorné hnutia v živote človeka a identifikovať ich
pôvod (ľudská prirodzenosť, Božie pôsobenie, pôsobenie zlého);
- na konkrétnych príkladoch rozlišovať hriech a ľudskú nedokonalosť;
- navrhnúť spôsoby ovládania ľudských vášní.
Kompetencie
Študent získa:
- samostatnosť v identifikovaní negatívnych vplyvov na duchovný život;
- schopnosť hodnotiť morálne správanie človeka;
- schopnosť integrovať nadobudnuté poznatky do praktického rozvoja duchovného života.

Stručná osnova predmetu:
Existencia zlého ducha z biblického a teologického pohľadu.
Dôvody pôsobenia zlého ducha na človeka.
Spôsoby pôsobenia zlého ducha na človeka.
Pravidlá rozlišovania duchov – Sv. písmo, Otcovia cirkvi, svätci.
Hriech a jeho dynamika.
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Chápanie hriechu v praxi Východnej a Západnej cirkvi.
Koncept obrátenia a pokánia.
Pokánie, sviatosť zmierenia a spytovanie svedomia.
Ľudské vášne a ich ovládanie.
Vlažnosť v duchovnom živote.
Temná noc zmyslov a temná noc ducha.

Odporúčaná literatúra:
ALTRICHTER, M.,2017. Spirituální teologie. Refugium, 2017. 736 s. ISBN 978-80-7412-278-1.
CENCINI, A. 2005. Askéza - cesta krásy. Bratislava : Don Bosco, 2005. 68 s. ISBN
80-8074-024-0.
CSONTOS, L. 1999. Rozlišovanie duchov. Trnava : Dobrá kniha, 1999, 106 s. ISBN
80-7141-247-3.
FIORES. S. 1999. Slovník spirituality. Kostelní Vydří : Karmelitánske nakladatelství, 1999. 1295
s. ISBN 80-71923-38-9.
GOGOLA, J. W. 2004. Teológia spoločenstva s Bohom. Košice : Seminár sv. Karola
Boromejského, 2004. 437 s. ISBN 80-89138-20-9.
JENČO, J., 2008. Formovanie svedomia dieťaťa. In: Teologické pohľady a spoločensko-vedná
prax. Brno : Nakladatelství Cesta, 2008. s. 79-90. ISBN 978-80-7295-101-7.
JENČO, J., 2008. Sviatosť zmierenia ako vydanie sa na cestu za Kristom : (Dynamický pohľad
na úkon obrátenia v kontexte Skutkov apoštolov). In: Páter Paňák a Košice. Zborník z vedeckej
konferencie. Košice : Seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach, 2008, s. 150-159. ISBN
978-80-89361-04-5.
MACNUTT, F. 2009. Služba osvobozování od zlých duchú. Kostelní Vydří : Karmelitánske
nakladatelství, 2009. 327 s. ISBN 978-80-7195-260-2.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, český jazyk

Poznámky:
Predmet je vyučovaný len v zimnom semestri.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 76

N Z

2.63 97.37

Vyučujúci: doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 19.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
MT1/15

Názov predmetu: Princípy morálnej teológie 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 3    Za obdobie štúdia: 39
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4 Pracovná záťaž: 100 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7., 9.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent prednesie počas semestra prezentáciu na zadanú tému – 10 percent z celkového hodnotenia.
Musí sa aktívne zapájať do diskusií počas seminárov – 10 percent z celkového hodnotenia. Napíše
seminárnu prácu v rozsahu 2 strany A4 – 10 percent z celkového hodnotenia. Absolvuje záverečnú
ústnu skúšku – 70 percent z celkového hodnotenia. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v
rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, čl. 11.

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti:
Študent:
- má prierezové vedomosti v oblasti katolíckej morálky so zameraním na stav spoločnosti, ovláda
ich vymedzenie, predmet a základné teologické pojmy;
- ovláda základné magisteriálne dokumenty týkajúce sa morálneho učenia Katolíckej cirkvi;
- má široké vedomosti a porozumenie v základoch morálnej teológie, vrátane praktických súvislostí
a vzťahov k súvisiacim predmetom a odborom.
Získané zručnosti:
Študent:
- vie aktívnym spôsobom získavať a analyzovať informácie z oblasti morálky ako vedy a dokáže
ich využívať na riešenie vybraných pedagogických situácií;
- dokáže pracovať so základnými dokumentmi Magistéria s rešpektovaním pravidiel a princípov
v katolíckej etike;
- vie identifikovať súvislosti, pre ukázať empatiu a medzi kultúrne povedomie a vie realizovať
konkrétne kauzistické postupy a zargumentovať zvolený pracovný postu;
- vie poskytovať sociálne poradenstvo;
- je schopný zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje vo vzťahu k vlastnému profesijnému
rozvoju.
Získané kompetencie:
Študent:
- je schopný integrovať získané vedomosti z oblasti morálnej teológie s poznatkami nadobudnutými
počas predošlého štúdia a pri riešení rôznych kauzistických situácií;
- vie použiť svoje vedomosti a v rámci odbornej diskusie, vie ich obhájiť a konštruktívne reagovať
na kritiku;



Strana: 190

- je schopný sebareflexie a vie prijímať plnú zodpovednosť za riešenie úloh s ich dôsledkami;
- je kompetentný posúdiť rôzne druhy informácií v kontexte vlastného profesijného rozvoja s plnou
morálnou zodpovednosťou;
- je samostatný a autonómny pri získavaní nových poznatkov s možnosťou využitia v ďalších
študijných predmetoch a ďalšom štúdiu.

Stručná osnova predmetu:
1. Definícia morálnej teológie a etiky.
2. Úloha, cieľ a metódy morálnej teológie.
3. Prvotné a druhotné pramene morálnej teológie.
4. Princípy morálnej teológie.
5. Definícia mravného prirodzeného zákona a jeho vzťah k zjavenému zákonu.
6. Definícia morálneho zákona a jeho prepojenie na večný zákon a zákon milosti.
7. Zjavený Božský zákon vo sv. písme.
8. Definícia večného zákona a zákona milosti.
9. Definícia morálneho svedomia (akt úsudku, rozumu, alebo citu?). Rozdelenie svedomia na
aktuálne a habituálne (dve úlohy svedomia - synderesis a conscientia).
10. Zmysel svedomia ako poslednej mravnej normy človeka.
11. Vzťah svedomia a zákona.
12. Pochybujúce svedomie a morálne systémy.
13. Výchova svedomia.

Odporúčaná literatúra:
Dokumenty II. vatikánskeho koncilu; Katechizmus Katolíckej cirkvi, SSV, Trnava 1998; JÁN
PAVOL II., apoštolský list Deň Pána, 1998; Encykliky: Veritatis Splendor, Evangelium Vitae,
exhortácia: Familiaris Consorcio; Lojan, R.: The art of being fully present to the dying patient
in palliative care. Brno: Tribun EU, 2015; Lojan, R.: The power of narative and listening on
palliative care practice. In Revue Internationale des Sciences humaines et naturelles, no. 2 (2018):
117-134; Szaniszló, I.-M.: Úvod do špeciálnej morálnej teológie I.: Božské čnosti, Neckenmarkt,
2008; I.-M. Szaniszló: Úvod do špeciálnej morálnej teológie II., Vybraté prikázania, Novum,
Neckenmarkt, 2009; I.-M. Szaniszló: Úvod do špeciálnej katolíckej morálnej teológie podľa
Desatora Božích prikázaní IV. : prikázania ochrany života a pravdy, Vienala, Košice, 2010.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:
Predmet sa vyučuje v zimnom semestri.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 534

A B C D E FX

41.39 22.85 19.48 10.11 6.18 0.0

Vyučujúci: doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 02.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
MT2/15

Názov predmetu: Princípy morálnej teológie 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 3    Za obdobie štúdia: 39
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4 Pracovná záťaž: 100 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 8., 10.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent prednesie počas semestra prezentáciu na zadanú tému – 10 percent z celkového hodnotenia.
Musí sa aktívne zapájať do diskusií počas seminárov – 10 percent z celkového hodnotenia. Napíše
seminárnu prácu v rozsahu 2 strany A4 – 10 percent z celkového hodnotenia. Absolvuje záverečnú
ústnu skúšku – 70 percent z celkového hodnotenia. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v
rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, čl. 11.

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti:
Študent:
- má prierezové vedomosti v oblasti katolíckej morálky so zameraním na stav spoločnosti, ovláda
ich vymedzenie, predmet a základné teologické pojmy;
- ovláda základné magisteriálne dokumenty týkajúce sa morálneho učenia Katolíckej cirkvi;
- má široké vedomosti a porozumenie v základoch morálnej teológie, vrátane praktických súvislostí
a vzťahov k súvisiacim predmetom a odborom.
Získané zručnosti:
Študent:
- vie aktívnym spôsobom získavať a analyzovať informácie z oblasti morálky ako vedy a dokáže
ich využívať na riešenie vybraných pedagogických situácií;
- dokáže pracovať so základnými dokumentmi Magistéria s rešpektovaním pravidiel a princípov
v katolíckej etike;
- vie identifikovať súvislosti, pre ukázať empatiu a medzi kultúrne povedomie a vie realizovať
konkrétne kauzistické postupy a zargumentovať zvolený pracovný postu;
- vie poskytovať sociálne poradenstvo;
- je schopný zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje vo vzťahu k vlastnému profesijnému
rozvoju.
Získané kompetencie:
Študent:
- je schopný integrovať získané vedomosti z oblasti morálnej teológie s poznatkami nadobudnutými
počas predošlého štúdia a pri riešení rôznych kauzistických situácií;
- vie použiť svoje vedomosti a v rámci odbornej diskusie, vie ich obhájiť a konštruktívne reagovať
na kritiku;
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- je schopný sebareflexie a vie prijímať plnú zodpovednosť za riešenie úloh s ich dôsledkami;
- je kompetentný posúdiť rôzne druhy informácií v kontexte vlastného profesijného rozvoja s plnou
morálnou zodpovednosťou;
- je samostatný a autonómny pri získavaní nových poznatkov s možnosťou využitia v ďalších
študijných predmetoch a ďalšom štúdiu.

Stručná osnova predmetu:
Požiadavka lásky k Bohu cez teologické čnosti, zvlášť čnosť nábožnosti (1. - 3. Prikázanie);
Požiadavka lásky k sebe a k blížnemu cez čnosť lásky, úcty, spravodlivosti (4. Prikázanie) Postoj
človeka k telesnému a duševnému zdraviu a životu (5. Prikázanie); Postoj človeka k sexuálnemu
životu (6. a 9. Prikázanie), Hospodárska etika (7. A 10. Prikázanie); Etika komunikácie vo verejnom
priestore (8. Prikázanie).

Odporúčaná literatúra:
DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL. Dokumenty DVK. Trnava : SSV, 2008. 845 s. ISBN
9788071627388.
KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI, 1997. Trnava : SSV, 1998. 918 s. ISBN 8071622532.
JÁN PAVOL II. Deň Pána. Bratislava : Don Bosco. 28 s. ISBN NEUVEDENÉ
JÁN PAVOL II. Veritatis Splendor. Trnava : Spolok svätého Vojtecha. 1994. 180 s. ISBN
8071620572.
JÁN PAVOL II. Evangelium Vitae. Trnava : Spolok svätého Vojtecha. 1995. 195 s. ISBN
8071620971.
JÁN PAVOL II. Familiaris Consortio. Trnava : Spolok svätého Vojtecha. 1993. ISBN
8071620521.
Lojan, R.: The imperative of social responsibility for taking care of seriously ill and dying. In:
Zarządzanie i edukacja, no. 108 (2016): 95-104.
Lojan, R.: Personal Awareness in Palliative Care Practice. In: Holonič, J., Die wirtschaftliche
Entwicklung europäischer Regionen in der Ausbildungs- und Arbeitsmarktpolitik: Übergänge
und Strategien 5. Uzhorod: TOV "RiK - U" (2018): 233-244.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:
Predmet sa vyučuje v letnom semestri.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 528

A B C D E FX

41.48 23.48 19.89 9.66 5.49 0.0

Vyučujúci: doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 02.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
ST8/15

Názov predmetu: Prostriedky rozvíjania duchovného života

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 8., 10.

Stupeň štúdia: I.II., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent vypracuje počas semestra prácu na zadanú tému v rozsahu min. 4 strany A4 - 30 percent
z celkového hodnotenia. Absolvuje záverečnú skúšku – 70 percent z celkového hodnotenia. Na
úspešné absolvovanie predmetu a získanie zápočtu je potrebné získať minimálne 60 percent bodov
z každej hodnotenej oblasti. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa
uskutočňuje v zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, čl. 11.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti
Študent vie:
- predstaviť a charakterizovať základné prostriedky rozvíjania duchovného života;
- vysvetliť pôsobenie Ducha Svätého v duchovnom živote kresťana;
- analyzovať príklady života svätých a zovšeobecňovať ich posolstvo pre duchovný život;
- charakterizovať základné teórie kresťanskej askézy;
- opísať využitie základných prostriedkov duchovného života v kontexte školy.
Zručnosti
Študent dokáže:
- predstaviť a obhájiť sviatostný život ako cestu rozvíjania kresťanského života;
- aplikovať životné skúsenosti kresťanských svätcov na konkrétny život človeka;
- obhájiť význam sviatostného života v živote kresťana a žiakov;
- využívať rôzne metódy práce so Svätým písmom s dôrazom na jeho aplikáciu v živote.
Kompetencie
Študent získa:
- schopnosť integrovať dary Ducha Svätého do duchovného života človeka;
- schopnosť navrhnúť spôsob využívania základných prostriedkov duchovného života primeraný
konkrétnej vekovej skupine (deti, mládež, dospelí, starí);
- schopnosť navrhnúť askézu primeranú veku a životnému stavu (veriaci, žiaci).

Stručná osnova predmetu:
Pôsobenie Ducha Svätého a jeho dary.
Prostredníctvo Ježiša Krista a jeho nasledovanie.
Mariánska úcta.
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Vzory a učenie svätých.
Sviatostný život.
Sviatosť zmierenia.
Sviatosť Eucharistie.
Liturgická spiritualita.
Božie slovo.
Kresťanská askéza.
Udalosti ľudského života.

Odporúčaná literatúra:
AUGÉ, M. 2001. Liturgická spiritualita. Trnava : Dobrá kniha, 2001. 131 s. ISBN
80-7141-341-0.
BARÁTH. B. 2000. Uviesť svoj život do súladu s Božou vôľou. Návod k exercíciám sv. Ignáca z
Loyoly. Nitra : Spoločnosť Božieho Slova, 2000. 399 s. ISBN 80-85223-52-X.
DRÁB, P. 2010. Matka Mária. Košice : Vienala, 2010. 128 s. ISBN 978-80-8126-002-5.
FIORES. S. 1999. Slovník spirituality. Kostelní Vydří : Karmelitánske nakladatelství, 1999. 1295
s. ISBN 80-71923-38-9.
GOGOLA, J. W. 2004. Teológia spoločenstva s Bohom. Košice : Seminár sv. Karola
Boromejského, 2004. 437 s. ISBN 80-89138-20-9.
JENČO, J., 2009. Asimilácia kresťanských hodnôt u dospievajúcich. In: Súčasné aspekty
výchovy a vzdelávania. Zborník z katecheticko-pedagogickej vedeckej konferencie. Košice :
Vienala 2009, s. 59-74. ISBN 978-80-89232-65-9.
JENČO, J., 2008. Sviatosť zmierenia ako vydanie sa na cestu za Kristom : (Dynamický pohľad
na úkon obrátenia v kontexte Skutkov apoštolov). In: Páter Paňák a Košice. Zborník z vedeckej
konferencie. Košice : Seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach, 2008, s. 150-159. ISBN
978-80-89361-04-5.
JENČO, J., 2003. Uvádzanie detí predškolského veku do života liturgie. In: Oživenie farského
spoločenstva ľudovými pobožnosťami. Zborník príspevkov odborného seminára. Košice :
Seminár sv. Karola Boromejského, 2003. s. 111-131. ISBN 80-89138-10-1.
MARCHETTI, A. 2007. Kompendium teológie duchovného života. Rozvoj dokonalosti.
Bratislava : Serafín, 2007. 254 s. ISBN 978-80-8081-068-9.
ŠPIDLÍK, T. 1995. Prameny Světla. Velehrad : Refugium, 1995. 414 s. ISBN 80-9019-572-5.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, český jazyk

Poznámky:
Predmet sa vyučuje len v letnom semestri

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 32

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci: doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 19.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKPT/
LSp2/15

Názov predmetu: Psalmódia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4., 6.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Primerané osvojenie si základov psalmódie a ich aplikácie na liturgické texty z praktickej a
teoretickej stránky je podmienkou udelenia zápočtu na konci semestra.

Výsledky vzdelávania:
Študent
- ovláda teoretický základy jednotlivých psalmódií.
- dokáže teoretické znalosti a špecifiká jednotlivých psalmódií aplikovať do prednesu textu žalmov
pri zachovaní všetkých pravidiel.
- nadobudne kompetentnosť pri správnom prednese textu žalmov v jednotlivých psalmódiách.

Stručná osnova predmetu:
1. Predstavenie systému Octoechos.
2. Teória hudobných prízvukov.
3. Základná stavba psalmódie – intonatio, tenor, mediatio, flexa, finalis.
4. Osem základných psalmódií.
5. Tonus peregrinus.
6. Aplikácia textu žalmov na jednotlivé psalmódie.
7. Rozličné druhy terminatio.
8. Žalmové nápevy v súčasnosti.
9. Vývoj historických hudobných foriem v Liturgii hodín.
10. Súčasné požiadavky hudobných foriem v Liturgii hodín.
11. Praktické otázky realizácie spievaných častí Liturgie hodín v súčasnosti.
12. Využitie psalmódie pri špecifických liturgických úkonoch: Slávnosť Tela a Krvi Pána, prosebné
a ďakovné procesie, vysluhovanie sviatostí a svätenín.

Odporúčaná literatúra:
PALMOVÁ NEDEĽA A VEĽKONOČNÉ TROJDNIE, Verbum 2022. 272 s. ISBN:
978-80-5610-943-4.
Akimjak, Amantius, a Rastislav Adamko. Zhudobnené Vešpery Na Nedele a Sviatky.: So
Sprievodom Pre Organ. 1. vyd. Spišská Kapitula-Spišské Podhradie: Kňazský seminár biskupa
Jána Vojtaššáka, 1997. ISBN: 807-1420-530.
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, latinsky jazyk.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 32

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci: prof. PaedDr. ThDr. Martin Štrbák, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKFH/
SFP13/18

Názov predmetu: Religionistika

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje záverečnú ústnu skúšku - 100 percent z celkového hodnotenia. Hodnotenie
študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle Študijného
poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Získane vedomosti:
Študent:
- má prierezové vedomosti z oblasti religionistiky;
- má základné vedomosti o vedeckých definíciách a typológiách náboženstva;
- má základné vedomosti o sektách.
Získane zručnosti:
Študent:
- vie prezentovať rôzne typológie a klasifikácie náboženstva;
- vie sa orientovať v religionistických teóriách o vzniku a podstate náboženstva;
- vie charakterizovať jednotlivé náboženstvá, náboženské hnutia a sekty;
- je schopný zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje vzhľadom k vlastnému profesijnému
rozvoju.
Získane kompetencie:
Študent:
- je schopný integrovať získane vedomosti z oblasti religionistiky s poznatkami získanými s
predošlého štúdia;
- vie použiť svoje vedomosti v rámci náboženských odborných a popularizačných diskusií;
- je samostatný a autonómny pri získavaní nových poznatkov v rámci filozofickej teológie s
možnosťou využitia v ďalších študijných predmetoch a ďalšom štúdiu.

Stručná osnova predmetu:
1. Religionistika ako veda o náboženstve.
2. Dejiny religionistiky.
3. Vedecké definície náboženstva.
4. Problematika typológií a klasifikácií náboženstva.
5. Evolucionistická typológia - hľadanie začiatku a konca.
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6. Sociologická typológia - náboženstvo ako pospolitosť.
7. Genealogická klasifikácia.
8. Historicko-genealogická klasifikácia.
9. Monotetická klasifikácia.

Odporúčaná literatúra:
HEJNA, D. Náboženství a společnost. Věda o náboženství a její historické kořeny. Praha : Grada
Publishing, a.s. 2010, 200 s. ISBN 9788024724270. [online : pdf]
HELLER, J. - MRÁZEK, M. Nástin religionistiky. Druhé rozširené vydanie. Praha : Kalich 2004,
316 s. ISBN 8070177217.
KOMOROVSKÝ, J. et al. Religionistika a náboženská výchova. Terminologický a výkladový
slovník. Bratislava, 1997. 420 s. ISBN 8085508362.
ŠTAMPACH, O. Přehled religionistiky. Praha : Portal 2008. 240 s. 9788073673840.
VÁCLAVÍK, D. Religionistická typologie a taxonomie. Brno : Masariková univerzita 2014.
ISBN 9788021070998. [online : pdf, epub, mobipocket].

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk

Poznámky:
Predmet sa vyučuje v 1,3 semestri.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 16

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci: PhDr. Imrich Degro, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 07.02.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.



Strana: 199

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
ST2/15

Názov predmetu: Rozvíjanie duchovného života

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent vypracuje počas semestra referát na zadanú tému – 30 percent z celkového hodnotenia.
Absolvuje záverečnú skúšku – 70 percent z celkového hodnotenia. Na úspešné absolvovanie
predmetu je potrebné získať minimálne 60 percent bodov z každej hodnotenej oblasti. Hodnotenie
študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle Študijného
poriadku Teologickej fakulty KU, čl. 11.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti
Študent vie:
- definovať základné pojmy a princípy duchovného života;
- charakterizovať jednotlivé etapy duchovného života;
- opísať náuku hlavných osobností duchovného života.
Zručnosti
Študent dokáže:
- identifikovať základné prvky rozvíjania duchovného života;
- aplikovať základné princípy rozvíjania duchovného života v ontogenéze človeka;
- využívať aktuálne odborné poznatky z danej oblasti a aplikovať ich v praxi.
Kompetencie
Študent získa:
- schopnosť sprevádzania človeka v rozvoji jeho duchovného života;
- schopnosť analyzovať vzniknuté problémy a navrhnúť riešenia.

Stručná osnova predmetu:
Základné východiská a princípy rozvíjania duchovného života človeka.
Charakteristika duchovného vývoja človeka.
Začiatok duchovného života.
Kresťanský koncept obrátenia.
Požiadavky duchovného rozvoja človeka.
Napredovanie v duchovnom živote.
Koncept zjednotenia s Bohom.
Mimoriadne javy v duchovnom živote.
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Duchovné napredovanie podľa sv. Jána od Kríža.
Duchovné napredovanie podľa sv. Terézie z Avily.
Rozvíjanie duchovného života v jednotlivých fázach ľudského vývoja.

Odporúčaná literatúra:
ALTRICHTER, M.,2017. Spirituální teologie. Refugium, 2017. 736 s. ISBN 978-80-7412-278-1.
CUMMINS, N. 1994. Osvobození k radosti. Úvod do náuky sv. Jána od kříže. Kostelní Vydří :
Karmelitánske nakladatelství, 1994. 170 s. ISBN 80-85527-42-1.
FIORES. S. 1999. Slovník spirituality. Kostelní Vydří : Karmelitánske nakladatelství, 1999. 1295
s. ISBN 80-71923-38-9.
GOGOLA, J. W. 2004. Teológia spoločenstva s Bohom. Košice : Seminár sv. Karola
Boromejského, 2004. 437 s. ISBN 80-89138-20-9.
JENČO, J., 2008. Sviatosť zmierenia ako vydanie sa na cestu za Kristom : (Dynamický pohľad
na úkon obrátenia v kontexte Skutkov apoštolov). In: Páter Paňák a Košice. Zborník z vedeckej
konferencie. Košice : Seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach, 2008, s. 150-159. ISBN
978-80-89361-04-5.
JENČO, J., 2003. Uvádzanie detí predškolského veku do života modlitby. In: Oživenie farského
spoločenstva ľudovými pobožnosťami. Zborník príspevkov odborného seminára. Košice :
Seminár sv. Karola Boromejského, 2003. s. 93-109. ISBN 80-89138-10-1.
MARCHETTI, A. 2007. Kompendium teológie duchovného života. Rozvoj dokonalosti.
Bratislava : Serafín, 2007. 254 s. ISBN 978-80-8081-068-9.
TEREZIE OD JEŽIŠE. 1991. Hrad v nitru. Kostelní Vydří : Karmelitánske nakladatelství, 1991.
217 s. ISBN 80-900138-5-6.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, český jazyk

Poznámky:
Predmet je vyučovaný len v letnom semestri.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 552

A B C D E FX

57.25 26.09 9.06 5.98 1.45 0.18

Vyučujúci: doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 09.02.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKPT/
PT4/15

Názov predmetu: Rétorika

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1 / 1    Za obdobie štúdia: 13 / 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.

Stupeň štúdia: I., I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie prebieha písomnou previerkou s možnosťou získať max. 50 bodov a ústnou skúškou, z
ktorej študent môže získať max. 50 bodov. Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať
spoločne minimálne 60 bodov. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu
sa uskutočňuje v zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU.

Výsledky vzdelávania:
Študent pozná teoretické základy prípravy, prednesu a hodnotenia prejavu.
Teoretické rečnícke zásady a zásady komunikácie s poslucháčmi vie správne aplikovať v rozličných
formách. Dokáže využívať jazykové i mimojazykové prostriedky pre pôsobivosť a krásu prejavu.
Študent nadobudne kompetentnosť predniseť rečnícky prejav v liturgickom, verejnom,
súkromnomi príležitostnom kontexte.

Stručná osnova predmetu:
1. Dejiny rétoriky
2. Semiotika
3. Respirácia, fonetika a artikulácia
4. Ortoepia - výslovnosť
5. Lexika a jej využitie
6. Štylizácia a slovné druhy
7. Rečnícka krása
8. Pôsobivosť prejavu
9. Virtuálny dialóg
10. Názornosť a naratívnosť
11. Príprava rečového prejavu
12. Rečnícke myslenie
13. Prednes a chyby
14. Gestá a zovňajšok
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Odporúčaná literatúra:
FABIAN, A. Rétorika. Košice : Vienala 2012. 158 s. ISBN 9788081260537.
MISTRÍK, J. Rétorika. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1980. 207 s. ISBN
neuvedené.
GALLO, J. Rétorika v teórii a praxi. Prešov : Dominanta 1996. 150 s. ISBN 8096734911.
KAŠPARÚ, M. Homiletické trivium. Olomouc : Matice cyrilometodějská 2001. 119 s. ISBN
8072660780.
TOMAN, J. Ako správne hovoriť. Bratislava : Smena 1981. 475 s. ISBN neuvedené.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský a ťeský jazyk.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 366

A B C D E FX

46.45 27.87 12.57 8.74 2.19 2.19

Vyučujúci: Mgr. Mária Jakabová, DiS.art.

Dátum poslednej zmeny: 05.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
SZ2/15

Názov predmetu: SZ - Historické knihy

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 3    Za obdobie štúdia: 39
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4 Pracovná záťaž: 100 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6., 8., 10.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje na konci semestra ústnu skúšku, v ktorej preukáže vedomosti z biblickej teológie.
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu, sa uskutoční v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu vie študent interpretovať historické knihy SZ, ktoré nasledujú po
Pentateuchu a opísať obsadenie zasľúbenej zeme v Knihe Jozue. Študent vie vysvetliť knihy
deuteronomistickej histórie a efraimskej histórie. Študent vie vysvetliť Kronikárske dielo a Knihy
Makabejcov - literárne charakteristiky, spoločensko-historické podmienky, literárny zmysel. Ide o
efektívne vzdelávacie ciele.
Získané vedomosti:
Študent:
- má prierezové vedomosti v oblasti Historických kníh Starého zákona s zameraním na aplikačné
teologické využitie, ovláda vymedzenie, predmet a základné biblické pojmy;
- orientuje sa v základoch výskumu
Získané zručnosti:
Študent:
- je schopný realizovať konkrétne interpretačné postupy a zargumentovať zvolený pracovný postu;
- je schopný zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje vo vzťahu k vlastnému profesijnému
rozvoju.
Získané kompetencie:
Študent:
- vie použiť svoje vedomosti a v rámci odbornej diskusie, vie ich obhájiť a konštruktívne reagovať
na kritiku,
- je schopný sebareflexie a vie prijímať plnú zodpovednosť za riešenie úloh s ich dôsledkami;
- je kompetentný posúdiť rôzne druhy informácií v kontexte vlastného profesijného rozvoja s plnou
morálnou zodpovednosťou;
- je samostatný a autonómny pri získavaní nových teologických poznatkov s možnosťou využitia
v ďalších študijných predmetoch a ďalšom štúdiu.

Stručná osnova predmetu:
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1. Starý zákon III. Úvod do druhej časti hebrejskej Biblie (skorší proroci) a do časti Alexandrijského
kánona
2. Spoločensko-historické pozadie: Obsadenie Zasľúbenej zeme – teórie o obsadení krajiny a ich
hodnotenie
3. Kniha Jozue – rozdelenie obsahu, štruktúra a teologický význam
4. Obdobie sudcov - Kniha Sudcov, teológia
5. Knihy Samuelove; prorocké cykly v Knihách Kráľov
6. Perzské obdobie: poexilová historiografia – Knihy Kroník, Knihy Ezdráš a Nehemiáš
Helenistické obdobie, a neskorá biblická narácia
7. Midrášske spisy: Kniha Tobiáš, Kniha Judita, Kniha Ester, Knihy Machabejcov
8. Exegéza vybraných textov z historických kníh (Joz 24; 2 Sam 7; 1 Kr 18, Neh 8)

Odporúčaná literatúra:
Výklady ke Starému zákonu II. Kostelní Vydří, 1997.
BIČ, M. Výklady ke Starému zákonu V. Kostelní Vydří,1996.
HERIBAN, J. „Úvodné poznámky k spisom Starého zákona“ v Sväté písmo. Trnava : SSV, 1996.
VARŠO, M. Počúvaj Izrael... Cesta Izraela s Bohom. Zrno, 1998.
KING, P.J., Stager, L. Life in biblical Israel, Westminster John Know Press, 2001.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, český jazyk

Poznámky:
Predmet sa vyučuje len v zimnom semestri.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 301

A B C D E FX

42.52 25.91 18.27 6.98 6.31 0.0

Vyučujúci: prof. Róbert Lapko, ThD., PhD.

Dátum poslednej zmeny: 08.02.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
SZ4/15

Názov predmetu: SZ - Múdroslovná literatúra

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 3    Za obdobie štúdia: 39
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4 Pracovná záťaž: 100 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 8., 10.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje na konci semestra ústnu skúšku, v ktorej preukáže vedomosti z historického
kontextu múdroslovných kníh a ich teologických tém.
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu, sa uskutoční v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu pozná jednotlivé múdroslovné(sapienciálne) knihy s ich hlavnými
teologickými témami a vie tieto texty interpretovať v ich historickom kontexte. Okrem poznania
problematiky z hľadiska literárnej a redakčnej kritiky i kritiky tradície je absolvent oboznámený aj
s dielami sapienciálnej literatúry na Starovekom blízkom východe. Vie sa orientovať v centrálnych
konceptoch (ako napr. personifikovaná múdrosť) biblických sapienciálnych textov a rovnako pozná
ich recepciu v neskoršom období. Ide o efektívne vzdelávacie ciele.
Získané vedomosti:
Študent:
- má prierezové vedomosti v oblasti starozákonnej múdroslovnej literatúry s zameraním na
aplikačné teologické využitie, ovláda vymedzenie, predmet a základné biblické pojmy;
- orientuje sa v základoch výskumu
Získané zručnosti:
Študent:
- je schopný realizovať konkrétne interpretačné postupy a zargumentovať zvolený pracovný postu;
- je schopný zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje vo vzťahu k vlastnému profesijnému
rozvoju.
Získané kompetencie:
Študent:
- vie použiť svoje vedomosti a v rámci odbornej diskusie, vie ich obhájiť a konštruktívne reagovať
na kritiku,
- je schopný sebareflexie a vie prijímať plnú zodpovednosť za riešenie úloh s ich dôsledkami;
- je kompetentný posúdiť rôzne druhy informácií v kontexte vlastného profesijného rozvoja s plnou
morálnou zodpovednosťou;
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- je samostatný a autonómny pri získavaní nových teologických poznatkov s možnosťou využitia
v ďalších študijných predmetoch a ďalšom štúdiu.

Stručná osnova predmetu:
1. Sapienciálne texty SBV
2. Kniha prísloví
3. Personifikovaná múdrosť
4. Problém utrpenia a kríza tradičnej múdrosti (Knihy Jób a Qohelet)
5. Kniha Sirachovcova a Kniha múdrosti
6. Veľpieseň
7. Žalmy
8. Exegéza špecifických textov

Odporúčaná literatúra:
Múdroslovné knihy Starého zákona s komentármi Jeruzalemskej Biblie, Trnava 2006, ISBN
8071415278.
MURPHY, R. E. Žalmy a iné spisy, Trnava : Dobrá kniha, 2001. 179s. ISBN 8071413399.
Studia Biblica Slovaca 4 (2/2012), ISSN 1338-0141.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk

Poznámky:
Predmet sa vyučuje v letnom semestri.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 279

A B C D E FX

58.42 21.86 8.6 5.73 5.38 0.0

Vyučujúci: prof. Róbert Lapko, ThD., PhD.

Dátum poslednej zmeny: 08.02.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
SZ3/15

Názov predmetu: SZ - Prorocké knihy

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 3    Za obdobie štúdia: 39
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4 Pracovná záťaž: 100 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7., 9.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje na konci semestra ústnu skúšku, v ktorej preukáže vedomosti z historického
kontextu prorockých kníh a ich teologických tém.
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu, sa uskutoční v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu pozná jednotlivé prorocké knihy s ich hlavnými teologickými témami a
vie tieto texty interpretovať v ich historickom kontexte. Zároveň je schopný rozlišovať medzi
literárnym zmyslom a špecificky kresťanským výkladom prorockých textov (napr. Iz 7,14). Okrem
poznania problematiky z hľadiska literárnej a redakčnej kritiky i kritiky tradície je absolvent
oboznámený aj s prorockým fenoménom na Starovekom blízkom východe. Absolvent sa vie
orientovať aj v komplikovaných apokalyptických textoch. Ide o efektívne vzdelávacie ciele.
Získané vedomosti:
Študent:
- má prierezové vedomosti v oblasti Prorockých kníh Starého zákona s zameraním na aplikačné
teologické využitie, ovláda vymedzenie, predmet a základné biblické pojmy;
- orientuje sa v základoch výskumu
Získané zručnosti:
Študent:
- je schopný realizovať konkrétne interpretačné postupy a zargumentovať zvolený pracovný postu;
- je schopný zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje vo vzťahu k vlastnému profesijnému
rozvoju.
Získané kompetencie:
Študent:
- vie použiť svoje vedomosti a v rámci odbornej diskusie, vie ich obhájiť a konštruktívne reagovať
na kritiku,
- je schopný sebareflexie a vie prijímať plnú zodpovednosť za riešenie úloh s ich dôsledkami;
- je kompetentný posúdiť rôzne druhy informácií v kontexte vlastného profesijného rozvoja s plnou
morálnou zodpovednosťou;
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- je samostatný a autonómny pri získavaní nových teologických poznatkov s možnosťou využitia
v ďalších študijných predmetoch a ďalšom štúdiu.

Stručná osnova predmetu:
1. Proroci Izraela v kontexte prorockého fenoménu SBV
2. Tzv. veľkí proroci: Izaiáš (so špecifickým zreteľom na DtIz), Jeremiáš, Ezechiel
3. Dodekaprofeton (predstavenie jednotlivých tzv. malých prorokov a ich teologických tém)
4. Daniel a apokalyptika
5. Exegéza špecifických textov

Odporúčaná literatúra:
LOHFINK, N. – BRAULIK, G. Kde sú dnes proroci? Svit : KBD, 1997. 146s. ISBN
8071650781.
VARŠO, M. Komentáre k Starému zákonu 2. Abdiáš, Jonáš, Micheáš, Trnava : Dobrá kniha,
2010, 320s. ISBN 978-80-7141-690-6.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk

Poznámky:
Predmet sa vyučuje v letnom semestri.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 300

A B C D E FX

35.0 22.67 22.0 15.67 4.67 0.0

Vyučujúci: prof. Róbert Lapko, ThD., PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKFH/
SU/15

Názov predmetu: Sakrálne umenie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 2    Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7., 9.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje na konci semestra ústnu skúšku, v ktorej preukáže vedomosti zo Sakrálneho
umenia. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu, sa uskutoční v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda základné poznatky zo sakrálneho umenia. Vie charakterizovať vznik novej
kresťanskej kultúry, ktorú Cirkev ponúkla národom Európy. Dokáže sa orientovať v otázkach
týkajúcich sa liturgickým predmetom a princípom ochrany kultúrneho dedičstva. Výsledky
vzdelávania sledujú afektívne príp. psychomotorické vzdelávacie ciele.
Získane vedomosti:
Študent:
- má vedomosti o kultúrnom dedičstve Cirkvi najmä v oblasti umenia, v procese jeho historického
rozvíjania
- má prierezové vedomosti z oblasti sakrálneho umenia so zameraním na pastoračný, multikultúrny,
spoločensky kontext
- rozumie konkrétnym teologickým a organizačným problémom jednotlivých storočí;
- nadobudne vedomostí o stave spoločnosti, o ľudskom správaní sa, morálnych zásadách.
Získane zručnosti:
Študent:
- vie samostatne pracovať a orientovať sa v odbornej tématike
- je schopný zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje vzhľadom k vlastnému profesijnému
rozvoju.
- je schopný predstaviť a zosúladiť kultúru s kresťanstvom.
- vie vhodnejšie predkladať súčasníkom učenie o Bohu, o človeku a o svete
- vie správne vážiť si a chrániť úctyhodné cirkevné pamiatky
- vie umelcom vhodne radiť pri tvorbe ich diel.
Získane kompetencie:
Študent:
- je schopný integrovať získane vedomosti z oblasti dejín Cirkvi v oblasti teológie, pastorácie,
liturgie, charity;
- vie použiť svoje vedomosti v rámci odborných aj popularizačných diskusií;
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- je samostatný a autonómny pri získavaní nových poznatkov v rámci dejín s možnosťou využitia
v ďalších študijných predmetoch a ďalšom vzdelávaní
- nadobudne kritické myslenie v oblasti sakrálneho umenia
- dokáže správne vytvárať vzťahu k umeniu, čo ho pripraví na úlohy v súvislosti so správou
kultúrnych hodnôt Cirkvi

Stručná osnova predmetu:
1. Umenie a náboženstvo; Umenie v Cirkvi a v liturgii;
2. Bohoslužobné miesta a priestory;
3. Kostol, jeho časti, miesta a prvky; Náradie, knihy, rúcha a insígnie;
4. Starozákonné dedičstvo; Prvé priestory pre kresťanské zhromaždenia.
5. Počiatky ikonografie a symboliky; Vývoj po Milánskom edikte;
6. Byzantské umenie; Ikonoklazmus a jeho prekonanie, teologické základy uctievania obrazov;
7. Ikonografický program byzantského chrámu.
8. Románske umenie.
9. Umenie gotiky.
10. Nástup novoveku, humanizmus a renesancia.
11. Barok. Klasicizmus. Romantizmus. Secesia.
12. Liturgické hnutie a kostol, II. vatikánsky koncil, obnova Cirkvi a kostola, obnova vzťahu Cirkvi
a umenia, výsledky tvorby a aktuálne problémy umenia v Cirkvi.
13. Princípy a zásady ochrany kultúrneho dedičstva Cirkvi, cirkevná a štátna legislatíva.

Odporúčaná literatúra:
AKIMJAK A., Franzenová I., Kresťanské sakrálne umenie. Vysokoškolská
učebnica.Ružomberok : Verbum, 2017, 328 s., ISBN 978-80-561-0493-4
BAGIN A., Cirkevné umenie. Bratislava : Lúč, 1990; 134 s., ISBN 8071140209
DUDÁŠ M., JIROUŠEK A., Drevené kostoly, chrámy, zvonice na Slovensku. Košice : Jes, 2010,
175 s., ISBN 9788088900375
HANUS L., Kostol ako symbol, Bratislava : Lúč, 1995; 383 s., ISBN 8071141410
HIŠEM, C. Dejiny kňazského seminára v Košiciach (1918-1950), Prešov : VMV, 2000. 214 s.
ISBN 80-7165-243.
PSCHEIDTOVÁ B., Gotika. Bratislava : Slovart, 2000, 521 s., ISBN 8072092480
Kol. Vitráže na Slovensku. Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky : Slovart, 2006,
359 s., ISBN 8080852154
SPOLOČNÍKOVÁ M., Corpus Christi poklady gotiky v sochárskom umení východného
Slovenska. Trnava : Dobrá kniha 2012, 212 s., ISBN 9788071417446
TOGNER M., PLEKANEC V., Stredoveká nástenná maľba na Spiši. Bratislava : Arte Libris,
2012, 383 s., ISBN 9788097121402

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský a český jazyk

Poznámky:
K výučbe patrí aj exkurzia po sakrálnych pamiatkách Slovenska.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 62

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci: prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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Dátum poslednej zmeny: 02.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
SZP4/22

Názov predmetu: Seminár k diplomovej práci 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 10.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
K získaniu zápočtu z daného predmetu musí študent v priebehu semestra vypracovať teoretickú
časť diplomovej práce, preštudovať literatúru pojednávajúcu o základoch empirického výskumu,
priebežne a aktívne sa zúčastňovať konzultácií s vedúcim práce. (najmenej tri krát)
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním daného predmetu získa študent základné poznatky z metodológie vedy a základné
zručnosti v oblasti publikačnej činnosti. Študent dokáže po preštudovaní literatúry k danej téme
diplomovej práce navrhnúť jej osnovu. Pozná a rešpektuje pravidlá pri písaní práce, ktoré
určuje smernica dekana TF KU o záverečných prácach. Disponuje praktickými zručnosťami,
ktoré sú potrebné pri vypracovaní diplomovej práce. Dokáže sa odborne vyjadrovať, formulovať
svoje myšlienky, správne parafrázovať, používať citácie a tvorivým spôsobom spracovať tému
diplomovej práce. Dokáže aplikovať teoretické poznatky v praxi.

Stručná osnova predmetu:
1. Štúdium literatúry k danej téme diplomovej práce.
2. Návrh osnovy diplomovej práce.
3. Smernica dekana TF KU o záverečných prácach.
4. Vypracovanie teoretickej časti práce.
5. Návrh plánu výskumu.
6. Etické otázky výskumu.

Odporúčaná literatúra:
HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. Praha : Portál, 2012.
408 s. ISBN 978-80-262-0219-6.
MEŠKO, D. – KATUŠČÁK, D. – FINDRA, J. – KOL.: Akademická príručka. Martin :
Osveta, 2005. 496 s. ISBN 80-8063-200-6.
PUNCH, K. Základy kvantitativního šetření. Praha : Portál, 2008. 150 s. ISBN 9788073673819.
Smernica dekana TF KU v Ružomberku o záverečných prácach. Internetový zdroj: http://
www.ktfke.sk/predpisy/Ako_pisat_prace.pdf
Literatúra k danej téme diplomovej práce.
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, český jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 302

N Z

0.33 99.67

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 16.07.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
SZP5/22

Názov predmetu: Seminár k diplomovej práci 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 4    Za obdobie štúdia: 52
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4 Pracovná záťaž: 100 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 11.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
K získaniu zápočtu z daného predmetu musí študent v priebehu semestra vypracovať celú
diplomovú prácu, priebežne a aktívne sa zúčastňovať konzultácií s vedúcim práce. (najmenej tri
krát)
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním daného predmetu získa študent základné poznatky z metodológie vedy a základné
zručnosti v oblasti publikačnej činnosti. Študent dokáže navrhnúť výskumný projekt resp. projekt
prieskumu. Vie zadefinovať výskumnú tému, výskumný problém a výskumné otázky. Dokáže určiť
najdôležitejšie prvky výskumu - premenné. Vie charakterizovať a aplikovať výskumné metódy,
definovať a overovať hypotézy výskumu. Disponuje praktickými zručnosťami dôležitými pri
organizácii a plánovaní výskumu/prieskumu. Študent dokáže vypracovať celú diplomovú prácu a
v závere ju aj upraviť podľa smernice dekana TF KU o záverečných prácach. Dokáže aplikovať
teoretické poznatky v praxi.

Stručná osnova predmetu:
1. Návrh plánu výskumu/prieskumu.
2. Etické otázky výskumu/prieskumu.
3. Spôsob výberu (vzorkovanie).
4. Metódy získavania údajov.
5. Metódy vyhodnocovania a interpretácie.
6. Hodnotenie kvality výskumu/prieskumu.
7. Úprava diplomovej práce.
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Odporúčaná literatúra:
HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. Praha : Portál, 2012.
408 s. ISBN 978-80-262-0219-6.
MEŠKO, D. – KATUŠČÁK, D. – FINDRA, J. – KOL.: Akademická príručka. Martin :
Osveta, 2005. 496 s. ISBN 80-8063-200-6.
PUNCH, K. Základy kvantitativního šetření. Praha : Portál, 2008. 150 s. ISBN 9788073673819.
Smernica dekana TF KU v Ružomberku o záverečných prácach. Internetový zdroj: http://
www.ktfke.sk/predpisy/Ako_pisat_prace.pdf
Literatúra k danej téme diplomovej práce.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, český jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 273

N Z

1.1 98.9

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 16.07.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
SBib1/15

Názov predmetu: Seminár z Biblika 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 2    Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7., 9.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent je povinný:
- aktívne participovať na hodine lektúrou zadaných textov a sekundárnej literatúry
- vypracovať krátky referát - v ústnej alebo písomnej forme (max. 3 strany, A4, riadkovanie 1.5) -
na konkrétny problém súvisiaci s témou seminára
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu, sa uskutoční v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti.
Študent:
- dôverne pozná biblické texty vybrané ako téma tohto seminára: ide o excerpty z Lukáša, Jána,
alebo Pavlových listov
- rozumie základnej literárno-historickej problematike daných textov
- pozná základný status quaestionis k danej téme
- vie danú tému exegeticky rozobrať
- vie zosumarizovať jej posolstvo
Získané zručnosti.
Študent:
- vie metodologicky správne pracovať s vybranými textami a relevantnou sekundárnou literatúrou
- vie identifikovať prípady fundamentalistickej interpretácie v súvislosti s danou témou
- vie samostatne urobiť exegézu biblického textu a zargumentovať exegetické voľby
Získané kompetencie.
Študent:
- vie používať študované texty ako prameň pre osobnú spiritualitu ako dôležitú súčasť svojho
profesného vývoja
- vie používať tieto témy v rámci profesnej činnosti ako kázanie, vyučovanie a katechizovanie
- vie viesť inteligentnú diskusiu o vybraných témach v multikulturálnom prostredí
- vie využívať poznatky o danej téme pri štúdiu iných teologických disciplín

Stručná osnova predmetu:
Podľa výberu témy pre daný seminár.
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Odporúčaná literatúra:
Odporúčanú literatúru poskytne vyučujúci na začiatku semestra podľa výberu témy pre daný
seminár.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, grécky jazyk

Poznámky:
Predmet sa vyučuje v zimnom semestri.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 54

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci: doc. Dr. Juraj Feník, S.T.D.

Dátum poslednej zmeny: 12.02.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKFH/
SCD1/15

Názov predmetu: Seminár z Cirkevných dejín 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 2    Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5., 7.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou na absolvovanie predmetu je aktívna účasť na seminári, vypracovanie seminárnej
práce a jej prezentácia. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu, sa
uskutoční v zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Získane vedomosti:
Študent:
- získa rozšírené vedomostí o danej historickej dobe
- získa prehľad o teologickom myslení, vzdelávaní
- orientuje sa vo všeobecných a cirkevných dejinách
- pozná dejiny vlastnej diecézy
- získa základné vedomosti o najvýznamnejších cirkevných osobnostiach
Získane zručnosti:
Študent:
- vie kritický analyzovať historické texty
- vie samostatne pracovať a orientovať sa v historických prameňoch a literatúre
- je schopný zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje vzhľadom k vlastnému profesijnému
rozvoju
- vie diskutovať o teologických odlišnostiach a pluralite názorov v partikulárnej Cirkvi.
Získane kompetencie:
Študent:
- je schopný integrovať získane vedomosti z oblasti dejín Cirkvi v oblasti teológie, pastorácie,
liturgie, charity
- vie použiť svoje vedomosti v rámci odborných aj popularizačných diskusií
- je samostatný a autonómny pri získavaní nových poznatkov v rámci dejín s možnosťou využitia
v ďalších študijných predmetoch a ďalšom vzdelávaní
- nadobudne kritické myslenie v oblasti ľudského správania.

Stručná osnova predmetu:
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Vedúci seminára v čase stanovenom študijným programom zverejní tému a oboznámi študentov
prihlásených na daný seminár so sylabami. Téma sa venuje konkrétnym dejinám Košického
arcibiskupstva, jeho inštitúcií a farností.

Odporúčaná literatúra:
Literatúra je určená podľa obsahu seminára.
HIŠEM, C. Košické presbytérium (1804-2006). Prešov : VMV, 2006. 351 s. ISBN
80-7165-588-0.
HIŠEM, C. Dejiny kňazského seminára v Košiciach (1918-1950). Prešov : VMV, 2000. - 214 s. -
ISBN 80-7165-243.
HIŠEM, C. Teologické vzdelávanie a výchova v Košiciach : Košická univerzita 1657. Prešov :
VMV 2009. 232 s. ISBN 978-80-8084-483-7.
HIŠEM, C. Die Aufhebung der Priesterseminare in der Slowakei im Jahre 1950. In: Studia
Elblaskie. Elblag : WSD. ISSN 1507-9058. Vol. 21 (2020), pp. 105 - 117.
LENČIŠ, Š. Šľachtický rod Drugetovcov z Humenného. Humenné : MO MS 2003. 181 s. ISBN
80-967302-5-8.
LENČIŠ, Š. Drugetovci a ich vzťah ku Katolíckej cirkvi. Prešov : VMV 2009. 144 s. ISBN
978-80-8084-454-7.
LENČIŠ, Š. Lieskovec vo svetle času. Lieskovec : OÚ 2010. 231 s. ISBN 978-80-970571-2-1.
LENČIŠ, Š. Msgr. Jozef Dobránsky - kňazská osobnosť v premenách spoločnosti. Ružomberok :
VERBUM 2021. 136 s. ISBN 978-80-561-0932-8

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk

Poznámky:
Každý semester je pripravená nová téma.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 66

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci: prof. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 02.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
SDog1/15

Názov predmetu: Seminár z Dogmatiky 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 2    Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 10.

Stupeň štúdia: I.II., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent sa pripravuje na každú hodinu z textu, ktorý dostane na čítanie a na každej nasledujúcej
hodine ho ústne predstaví ostatným kolegom v skupine. Hodnotenie študenta spočíva v jeho výstupe
(ústne predstavenie zadanej lektúry) na každom seminári, a potom v schopnosti študenta napísať
na záver semestra krátky elaborát na určenú tému, súvisiacu s témou seminára.
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu, sa uskutoční v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti:
Študent si osvojil základný prehľad teologických prúdov 20.storočia a jednu z veľkých osobností
teológie na Slovensku v tomto storočí - Ladislava Hanusa.
Získané zručnosti:
Študent rozumie teologickej pluralite, dokáže analyzovať text na danú tému. Študent vie viesť
diskusiu na teologické témy.
Získané kompetencie:
Študent po absolvovaní predmetu je schopný pracovať s teologickým textom, správne ho čítať v
kontexte doby, v ktorej text vznikol. Študent vie definovať základné kategórie kultúry a kultúrnosti,
kresťanského umenia, kresťanskej architektúry. Študent je schopný zaujať stanovisko k témam
estetiky, literatúry a umenia.

Stručná osnova predmetu:
Teológia sa tvorí v kultúre konkrétneho prostredia. V konečnom dôsledku môže byť preto kultúrna
aj menej kultúrna. Teológia je in-karnáciou ducha (Hanus). Je v-telením Božieho do ľudského. Boh
sa necháva interpretovať. Boh „sa vydáva napospas“ ľudskej schopnosti i neschopnosti, ľudskej
otvorenosti i jeho limitu. Teológ sa preto musí stať kultúrnym človekom a človekom kultúry, aby
dal Božiemu tú najlepšiu formu.
Tento seminár sa bude snažiť nájsť tie najsprávnejšie ľudské formy pre Božie obsahy, (ktoré nás tak
či tak prevyšujú). Rezervoárom našich úvah bude Ladislav Hanus. Ako príklad rozpráv o kultúrnosti
si nakoniec z katolíckych mysliteľov vyberieme Romana Guardiniho a z protestantského prostredia
Paula Tillicha.
1. Ladisla Hanus – osobnosť kultúry a teolófie
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2. Historický kontext jeho diela
3. Práca s knihou – Spomienky na Ferka Skyčáka
4. Práca s knihou – Kostol ako symbol
5. Návšteva košických chrámov
6. Lektúra Guardiniho a Tillicha

Odporúčaná literatúra:
GIBELLINI, R. Teológia XX. storočia, Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2008. s.77-96, s.
202-207, ISBN 977-80-89655-01-3.
HANUS, L. Rozprava o kultúrnosti, Spišská Kapitula: Spišský kňazský seminár 1991, s. 13-31.
ISBN 977-80-89655-01-9.
HANUS, L. Spomienky na Ferka Skyčáka, Bratislava : Lúč, 2001. 155s. ISBN
968-80-89657-01-9.
KUSCHEL, K.-J. Teologie 20. století, Praha : Vyšehrad, 1995, s. 382-393. ISBN 80-7022-856-3.
SCHOOF, T. Aggiornamento na prahu 3. tisíciletí, Praha : Vyšehrad, 2004. s.76-80. ISBN
80-7124-856-9.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, český jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 54

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 07.02.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKPT/
SLit1/15

Názov predmetu: Seminár z Liturgiky 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 2    Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 8., 10.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na získanie zápočtu študent vypracuje seminárnu prácu na určenú tému a jej výsledky prezentuje vo
forme referátu. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje
v zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU.

Výsledky vzdelávania:
Študent nadobudne teoretické poznatky z metodológie vedeckej práce. Vedeckú metodológiu
dokáže správne aplikovať pri príprave seminárnej práce. Dokáže pracovať s odbornou literatúrou.
Študent získa kompetentnosť samostatnej tvorivej práce, prezentácie výsledkov a odbornej
diskusie.

Stručná osnova predmetu:
Vedúci seminára v čase stanovenom študijným programom zverejní tému a oboznámi študentov
prihlásených na daný seminár so sylabami.

Odporúčaná literatúra:
Určí vedúci seminára podľa aktuálnej témy.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský a český jazyk.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 67

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 05.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
SMT1/15

Názov predmetu: Seminár z Morálnej teológie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 2    Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 10.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na 75% seminára, semestrálna práca.

Výsledky vzdelávania:
Cieľom seminára je hlbšie oboznámiť študentov z teóriou prirodzeného zákona (história, vývoj,
moderné tendencie) a na druhej strane stojacimi teóriami situačnej etiky, konzekvencionalizmu a
proporcionalizmu.
Získané vedomosti:
Študent:
- má prierezové vedomosti v oblasti morálnej teológie so zameraním na stav spoločnosti, ovláda
ich vymedzenie, predmet a základné teologické pojmy;
- ovláda základné magisteriálne dokumenty týkajúce sa morálneho učenia Katolíckej cirkvi;
- má široké vedomosti a porozumenie v základoch morálnej teológie, vrátane praktických súvislostí
a vzťahov k súvisiacim predmetom a odborom.
Získané zručnosti:
Študent:
- vie aktívnym spôsobom získavať a analyzovať informácie z oblasti morálky ako vedy a dokáže
ich využívať na riešenie vybraných pedagogických situácií;
- dokáže pracovať so základnými dokumentmi Magistéria s rešpektovaním pravidiel a princípov
v katolíckej etike;
- vie identifikovať súvislosti, pre ukázať empatiu a medzi kultúrne povedomie a vie realizovať
konkrétne kauzistické postupy a zargumentovať zvolený pracovný postu;
- vie poskytovať sociálne poradenstvo;
- je schopný zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje vo vzťahu k vlastnému profesijnému
rozvoju.
Získané kompetencie:
Študent:
- je schopný integrovať získané vedomosti z oblasti morálnej teológie s poznatkami nadobudnutými
počas predošlého štúdia a pri riešení rôznych kauzistických situácií;
- vie použiť svoje vedomosti a v rámci odbornej diskusie, vie ich obhájiť a konštruktívne reagovať
na kritiku;
- je schopný sebareflexie a vie prijímať plnú zodpovednosť za riešenie úloh s ich dôsledkami;
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- je kompetentný posúdiť rôzne druhy informácií v kontexte vlastného profesijného rozvoja s plnou
morálnou zodpovednosťou;
- je samostatný a autonómny pri získavaní nových poznatkov s možnosťou využitia v ďalších
študijných predmetoch a ďalšom štúdiu.

Stručná osnova predmetu:
1. Manipulácia v oblasti genetiky, experimenty s embryami.
2. Klonovanie.
3. Sterilizácia.
4. Prerušenie tehotenstva.
5. Čím je eutanázia ? Súčasný kontext eutanázie.
6. Morálne hodnotenie eutanázie – argumenty pre odmietnutie. Paliatívne liečenie.
7. Plánované rodičovstvo. Prirodzená a neprirodzená regulácia pôrodnosti.
8. Kontrola pôrodnosti – náuka Cirkvi. Spôsoby antikoncepcie.
9. Postup pri sv.zmierenia u manželov používajúcich nedovolený spôsob antikoncepcie.
10. Znamenia doby pre prognózu kresťanskej manželskej a sexuálnej etiky.
11. Rozmery pohlavnosti- personalistický, telesný, citový, duševný
12. Pohlavnosť a láska.
13. Čistota, ako výchova k láske.
14. Základné zásady katolíckej sexuálnej etiky.

Odporúčaná literatúra:
DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL. Dokumenty DVK. (prekl. POLČIN, S. a zrevid. GAVENDA,
M.) Trnava : SSV, 2008. 845 s. ISBN 9788071627388.
JÁN PAVOL II. Deň Pána. Bratislava : Don Bosco. 28 s. ISBN NEUVEDENÉ.
JÁN PAVOL II. Evangelium Vitae. Trnava : Spolok svätého Vojtecha. 1995. 195 s. ISBN
8071620971.
JÁN PAVOL II. Familiaris Consortio. Trnava : Spolok svätého Vojtecha. 1993. ISBN
8071620521.
JÁN PAVOL II. Veritatis Splendor. Trnava : Spolok svätého Vojtecha. 1994. 180 s. ISBN
8071620572.
K.H. PESCHKE. Kresťanská etika. Praha : Vyšehrad, 1999. 685 s. ISBN 8070213310.
KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI, 1997. Trnava : SSV, 1998. 918 s. ISBN 8071622532.
SZANISZLÓ, I.-M. Nepokradneš. Teologický pohľad na hospodársku etiku podľa siedmeho
Božieho prikázania. Košice : Typopress, 2009. 82 s. ISBN 9788089089888.
SZANISZLÓ, I.-M. Úvod do špeciálnej katolíckej morálnej teológie podľa Desatora Božích
prikázaní IV.: Prikázania ochrany života a pravdy. Košice : Vienala, 2010. 120 s. ISBN
9788089232918.
SZANISZLÓ, I.-M. Úvod do špeciálnej morálnej teológie I.: Božské čnosti. Neckenmarkt :
Novum Verlag. 2008. 223 s. ISBN 9783850228183.
SZANISZLÓ, I.-M. Úvod do špeciálnej morálnej teológie II.: Vybraté prikázania. Neckenmarkt :
Novum Verlag, 2009. 145 s. ISBN 9783990030325.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 50

N Z

2.0 98.0

Vyučujúci: doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 04.02.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKPT/
SPT1/15

Názov predmetu: Seminár z Pastorálnej teológie 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 2    Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 11.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet. Študent počas semestra vypracuje referát na zadanú tému. Prezentácia referátu je
hodnotená z hľadiska obsahu aj formy. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia
predmetu sa uskutočňuje v zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Súčasná pastorálna činnosť sa rozvíja v troch oblastiach: ohlasovaní viery, liturgii a charite. Na
seminároch získa študent poznatky o aktuálnych procesoch evanjelizácie a praktickú zručnosť
potrebnú pre zvládnutie tejto služby. Zoznámi sa s dokumentami Cirkvi, ktoré evanjelizáciu
analyzujú ponúkajú smernice pre prax odovzdávania viery.Študent sa zoznámi s pastorálnou
činnosťou v oblasti sakramentalizácie s dôrazom na realizáciu náuk (katechéz) pred prijatím
sviatostí. Ovláda pastoračné postupy, metódy a obsahovú náplň prípravy ku sviatostiam.

Stručná osnova predmetu:
Ohlasovanie evanjelia v pluralitnej spoločnosti
Veriaci človek v kontexte modernej doby
Formy ohlasovania evanjelia
Výzvy v oblasti ohlasovania v pastoračnej činnosti Cirkvi
Cirkev pre chudobných v ohlasovaní a praxi
Nová evanjelizácia v pastoračnej činnosti diecézneho kňaza
Farnosť a misijný príkaz ohlasovania evanjelia
Ako dnes hovoriť o Bohu, o Cirkvi, o viere v príprave ku sviatostiam.
Príprava na prijatie iniciačných sviatostí a ohlasovanie evanjelia
Manželská príprava v kontexte súčasných eticko-spoločenkých otázok
Nové metódy ohlasovania
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Odporúčaná literatúra:
PAVOL VI. Evangelii nuntiandi. Exhortácia o ohlasovaní v dnešnom svete. Trnava : SSV, 1999.
113 s. ISBN 8071622664.
JÁN PAVOL II., Novo millennio ineunte, Trnava, SSV 2001, 86 s. ISBN 80-7162-345-8.
FRANTIŠEK, Evangelii gaudium, Trnava, SSV 2014, 202 s. ISBN 978-80-8161-044-8.
VRABLEC, J. – FABIAN, A. Homiletika. Trnava : SSV, 2001. 433 s. ISBN 8071623393.
FABIAN, A. Kto môže kázať? Košice : Seminár K. Boromejského, 2004. 220 s. ISBN
808913811X.
OPATRNÝ, A. Cesty pastorace v pluralitní společnosti. Kostelní Vydří : Karmelitánské
nakladatelství 2006. 231 s. ISBN 8071929301.
GRUN, A. Sviatosti: Krst. Birmovanie. Manželstvo. Prešov : VMV 2004.
JÁN PAVOL II. Familiaris consortio. Trnava : SSV, 1993. 189 s. ISBN 8071620521.
FRANTIŠEK I. Amoris laetitia. Trnava SSV 2016.
Tomka, F. Sviatostná pastorácia a "Nova evanjelizácia". Sebarealizácia Cirkvi vo sviatostiach,
Košice, Vienala 2009, 204 s. ISBN 9788089232581
PÁPEŽSKÁ RADA PRE RODINU: Príprava na sviatosť manželstva. Trnava : SSV, 2004. 47 s.
ISBN 8071625000.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský a český jazyk.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 48

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci: Dr. Peter Ceľuch

Dátum poslednej zmeny: 23.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
SNC/15

Názov predmetu: Sociálna náuka Cirkvi

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 3    Za obdobie štúdia: 39
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4 Pracovná záťaž: 100 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 9.

Stupeň štúdia: I., I.II., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Seminárna práca, Účasť na prednáškach. Písomná skúška na konci roka.
A – 100%-93%
B – 92%-85%
C – 84%-77%
D – 76%-69%
E – 68%-60%
FX – 59%- 0%

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti:
Študent má prierezové vedomosti sociálnej náuky cirkvi. Pozná základné pojmy a postoje cirkvi k
problémom v sociálnom živote ľidí.
Získané zručnosti:
Študent rozumie vzťahu cirkvi k spoločnosti. Je schopný aplikovať sociálne postoje cirkvi do
sociálnych projektov.
Získané kompetencie:
Študent je schopný bližšie vnímať kompetencie Cirkvi hovoriť o verejných otázkach a získať
prehľad o postojoch Cirkvi k sociálnym otázkam života. Je kompetentný aplikovať získané
informácie do praxe - v sociálnej práci a aktivitách s ľuďmi.

Stručná osnova predmetu:
1. Základné pojmy k problematike, Sociálna náuka Cirkvi
2. Učiteľský úrad Cirkvi.
3. Princípy sociálnej náuky Cirkvi – spoločné dobro, solidarita, subsidiarita, všeobecné určenie
dobier.
4. Cirkev a chudobní
5. Cirkev a kapitalizmus.
6. Cirkev a demokracia - Demokracia v Cirkvi.
7. Cirkev a jej postoj k liberalizmu, socializmu, konzumizmu,
8. Cirkev a štát
9. Manželstvo, Cirkev a rodiny - Charta práv rodiny.
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10. Cirkev a ochrana prírody
11. Ľudská dôstojnosť a ľudské práva
12. Práca, znaky práce a dôvody práce.
13. Spravodlivá mzda
14. Odbory a štrajk

Odporúčaná literatúra:
Príslušné encykliky pápežov.
Kompendium sociálnej náuky Cirkvi. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2008. 545 s. ISBN
9788071627258.
UHÁĽ. M. Sociálna náuka v základných princípoch. Košice : Typo Press, 2006. 160 s. ISBN
8089089496.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský a český

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 1175

A B C D E FX

16.09 16.34 20.34 19.49 23.15 4.6

Vyučujúci: doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 08.02.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKPT/
LSp6/15

Názov predmetu: Spevy Veľkonočného trojdnia a Veľkej noci

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 8., 10.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v
zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Študent
- nadobudne vedomosti o hudbe a speve počas všetkých obradov Posvätného trojdnia
- dokáže teoretické vedomosti aplikovať do praxe s ohľadom na miestne podmienky a okolnosti
- získa kompetentnosť vhodne a správne zrealizovať hudbu a spev počas dní Posvätného trojdnia.

Stručná osnova predmetu:
1. Veľkonočné trojdnie: význam, obsah, špecifiká.
2. Palmová (Kvetná) nedeľa.
3. Pašie
4. Missa chrismatis.
5. Omša Pánovej večere.
6. Obrady utrpenia a smrti Pána.
7. Poklona Krížu.
8. Slávnostná modlitba veriacich.
9. Veľkonočná vigília.
10. Exsultet.
11. Obrad vzkriesenia.
12. Slávnostné aleluja, veľkonočná forma prepustenia.
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Odporúčaná literatúra:
PAŠIE V PÄTLINAJKOVEJ NOTÁCII NA KVETNÚ NEDEĽU ABC A VEĽKÝ PIATOK,
Bratislava: Slovenská liturgická komisia, 1988. 51s. ISBN80-968740-5-5.
KVETNÁ NEDEĽA A VEĽKONOČNÉ TROJDNIE, Nitra: Slovenská liturgická komisia, 1998.
LITURGICKÝ SPEVNÍK III. Spevy na popolcovú stredu, Svätý týždeň a Veľkú noc, Bratislava:
Cantate, 1993. 43 s. ISBN 80-900452-7-8.
RÍMSKY MISÁL, II. Editio typica, Rím: Editio Polyglotis Vaticana, 2001.1312 s.
MISSALE ROMANUM ex decreto Sacrosancti oecumenici concilii Vaticani 2 instauratum
auctoritate Pauli PP. 6 promulgatum. Ordo Missae, Citta del Vticano : Typis Polyglottis
Vaticanis , 1969. 171 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk, latinský jazyk.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 34

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci: prof. PaedDr. ThDr. Martin Štrbák, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
ST9/15

Názov predmetu: Spiritualita diecézneho kňaza

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7., 9.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent počas semestra pripraví a v diskusii obháji jeden referát na zadanú tému – 50% z
celkového hodnotenia. Vypracuje osobný plán rozvoja kňazskej spirituality, ktorý sa musí opierať
o aktuálne dokumenty Cirkvi - 50% z celkového hodnotenia. Na úspešné absolvovanie predmetu
a udelenie zápočtu je potrebné získať minimálne 60% z každej hodnotenej oblasti. Hodnotenie
študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle Študijného
poriadku Teologickej fakulty KU, čl. 11.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti
Študent vie:
- definovať hlavné aspekty identity diecézneho kňaza;
- charakterizovať podstatné prvky Magistéria o kňazskej službe;
- orientovať sa v základných teologických dokumentoch o kňazskej službe;
- prezentovať hlavné požiadavky súčasného kresťana na kňazskú službu.
Zručnosti
Študent dokáže:
- prezentovať a obhájiť význam kňazskej služby v živote Cirkvi;
- osvojovať si základné činnosti kňazského života;
- orientovať sa v základných očakávaniach jednotlivých skupín veriacich;
- identifikovať sa s Kristovým kňazstvom a sformulovať osobný plán rozvoja kňazskej spirituality;
- formovať a rozvíjať návyk pastoračnej lásky.
Kompetencie
Študent je schopný:
- aplikovať získané vedomosti do praktickej prípravy na kňazskú službu;
- navrhnúť osobný plán rozvíjania kňazskej identity;
- identifikovať silné a slabé stránky vlastnej spirituality a pracovať na ich skvalitňovaní.

Stručná osnova predmetu:
Kňazská služba v dokumentoch Cirkvi (Lumen Gentium, Presbyterorum ordinis, Pastores dobo
vobis, Direktórium pre službu a život kňazov).
Ježišova identita.
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Trinitárny rozmer kňazskej identity.
Vzťažnosť kňazstva.
Kristologický rozmer kňazskej identity.
Štyri tituly Krista –Veľkňaza.
Pastoračná láska.
Ekleziologický rozmer kňazskej identity.
Kňazské spoločenstvo.

Odporúčaná literatúra:
ALTRICHTER, M.,2017. Spirituální teologie. Refugium, 2017. 736 s. ISBN 978-80-7412-278-1.
AUGUSTIN, J. 2013. Kňazstvo – Spiritualita a služba – súčasné výzvy. Zachej, 2013, 262 s.
ISBN 978-80-88724-75-9.
BALTHASAR, H. U. Kněžská spiritualita. Kostelní Vydří : Karmalitánske nakladatelství, 2010,
87 s. ISBN 978-80-7195246-6.
GNIP, J. 2006. Aby boli s ním. Košice : Seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach, 2006.
138 s. ISBN 80-89138-59-4.
JÁN PAVOL II. 1994. Pastores dabo vobis. Trnava : SSV, 1994. 215 s. ISBN 80-7162-046-7.
JENČO, J., 2020. Spirituálno-pedagogické pôsobenie J. I. Simonisa v rehoľnej formácii.
Ružomberok : Verbum, 2020, 133 s. ISBN 978-80-561-0818-5.
KONGREGÁCIA PRE KLÉRUS. 2004. Direktórium pre službu a život kňazov. Trnava : SSV,
2004. 110 s. ISBN 80-7162-504-3.
ŠKURLA, D. 2013. Ľudská formácia budúcich kňazov. Košice : Seminár sv. Karola
Boromejského v Košiciach, 2013. 241 s. ISBN 978-80-8126-070-4.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, český

Poznámky:
Predmet sa vyučuje len v zimnom semestri.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 39

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci: doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 19.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
SzS1/15

Názov predmetu: Sústredenie zo spirituality 1 - spiritualita pravdy

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I., I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) aktívna účasť študenta počas programu sústredenia zo spirituality, zapájanie sa do diskusií, práca
v skupinách, účasť na kultúrnych, duchovno-formačných a dobrovoľníckych aktivitách (60 – 100
%).
b) záverečné hodnotenie: Vypracovanie eseje na 1 normostranu formátu A4 a jej prezentácia na
osobnom kolokviu (60 – 100 %).
Záverečné hodnotenie predmetu zodpovedá slovnému hodnoteniu: Absolvoval/Neabsolvoval.
Kredit sa pridelí študentovi, ktorý získal z predmetu za plnenie určených podmienok minimálne
60 zo 100 %.

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti. Študent: - pozná problematiku zmysluplnosti ľudského života - má
všeobecný prehľad o histórii hľadania zmyslu života v kresťanstve - vie identifikovať základné
mimokresťanské postoje k otázke zmyslu ľudského života. Získané zručnosti. Študent: - je schopný
zaujať primeraný postoj k otázke zmysluplnosti vlastného života - dokáže reagovať na životné
úspechy a čeliť životným neúspechom – ovláda zásady cieľavedomého myslenia, plánovania,
hovorenia a konania. Získané kompetencie. Študent: - má kompetenciu inteligentne komunikovať
o zmysle života v rámci diskusie – vie použiť získané zásady pri štúdiu nadväzujúcich predmetov
– vie použiť poznatky v ďalšom profesijnom rozvoji a činnosti.

Stručná osnova predmetu:
1. Pravda o Bohu, človeku a stvorení.
2. Poznávanie nadprirodzenej dimenzie v osobnom živote človeka.
3. Sebapoznanie a sebaprijatie.
4. Pravdivý pohľad na osobnú vieru.
5. Milosť a pravda.

Odporúčaná literatúra:
ŠPIDLÍK, T. Prameny světla. Refugium : Velehrad, 2005. ISBN 80-86715-34-5.
YOUCAT (Katechizmus pre mládež). Karmelitánske nakladateľstvo : Bratislava. ISBN:
9788089231997.
IGNÁC Z LOYOLY. Duchovné cvičenia (Exercície). Dobrá kniha : Trnava, 2005. ISBN
8071414875.
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, český

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 1191

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci: ThLic. Jozef Kohut, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 09.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
SzS2/15

Názov predmetu: Sústredenie zo spirituality 2 - spiritualita dobra

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I., I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) aktívna účasť študenta počas programu sústredenia zo spirituality, zapájanie sa do diskusií, práca
v skupinách, účasť na kultúrnych, duchovno-formačných a dobrovoľníckych aktivitách (60 – 100
%).
b) záverečné hodnotenie: Vypracovanie eseje na 1 normostranu formátu A4 a jej prezentácia na
osobnom kolokviu (60 – 100 %).
Záverečné hodnotenie predmetu zodpovedá slovnému hodnoteniu: Absolvoval/Neabsolvoval.
Kredit sa pridelí študentovi, ktorý získal z predmetu za plnenie určených podmienok minimálne
60 zo 100 %.

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti. Študent: - ovláda základnú terminológiu, ktorá rozlišuje dobro od zla a čnosti
od nerestí - pozná náuku, podľa ktorej všetko, čo existuje, je vo svojej podstate pravdivé a dobré
- má teoretický prehľad v klasickom a súčasnom učení o ľudských čnostiach. Získané zručnosti.
Študent: - dokáže rozoznať čnosti a neresti v správaní a konaní ľudí - je schopný efektívne rozvíjať
svoje dobré vlastnosti - zvláda princípy zaobchádzania s vlastnými deficitmi. Získané kompetencie.
Študent: - dokáže viesť diskusiu o zásadách, ktoré umožňujú spoločné dobro a dobro jednotlivca
- vie použiť získané zásady pri štúdiu nadväzujúcich predmetov - vie použiť získané poznatky o
čnostiach v ďalšom profesijnom rozvoji a činnosti.

Stručná osnova predmetu:
1. Dobro a zlo, hriech a čnosť.
2. Dobro ako odpoveď na zlo.
3. Čnosti v živote kresťana.
4. „Moderné hriechy“ a „moderné čnosti“.
5. Sviatostné zmierenie

Odporúčaná literatúra:
ŠPIDLÍK, T. Prameny světla. Refugium : Velehrad, 2005. ISBN 80-86715-34-5.
YOUCAT (Katechizmus pre mládež). Karmelitánske nakladateľstvo : Bratislava. ISBN:
9788089231997.
IGNÁC Z LOYOLY. Duchovné cvičenia (Exercície). Dobrá kniha : Trnava, 2005. ISBN
8071414875.
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, český

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 1058

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci: ThLic. Jozef Kohut, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 09.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
SzS3/15

Názov predmetu: Sústredenie zo spirituality 3

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
K získaniu zápočtu z daného predmetu sa vyžaduje aktívna účasť študenta na ponúkaných
stretnutiach, alebo jeho nasadenie v oblasti charitatívnej práce. Súčasťou zápočtu je aj príprava
krátkej referencie na absolvované stretnutia.
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti. Študent: - disponuje poznatkami o spoločenskom rozmere ľudského života -
pozná základné zásady efektívnej interpersonálnej komunikácie – rozumie problematike duševného
zdravia. Získané zručnosti. Študent: - je schopný utvárať a rozvíjať zdravé medziľudské vzťahy na
základe spolupatričnosti, rešpektu a empatie - dokáže identifikovať zdroje konfliktov a predchádzať
im - dokáže spolupracovať v spoločenstvách na miestnej, regionálnej a nadregionálnej úrovni.
Získané kompetencie. Študent: - dokáže oceniť potrebu vyvážených spoločenských vzťahov a
samoty - vie použiť získané zásady pri štúdiu nadväzujúcich predmetov - vie použiť poznatky v
ďalšom profesijnom rozvoji a činnosti.

Stručná osnova predmetu:
1. Človek tvor spoločenský
2. Budovanie spoločenstva
3. Spoločenstvo s Bohom
4. Spoločenstvo s ľuďmi

Odporúčaná literatúra:
ŠPIDLÍK, T. Prameny světla. Refugium : Velehrad, 2005. ISBN 80-86715-34-5.
YOUCAT (Katechizmus pre mládež). Karmelitánske nakladateľstvo : Bratislava. ISBN:
9788089231997.
IGNÁC Z LOYOLY. Duchovné cvičenia (Exercície). Dobrá kniha : Trnava, 2005. ISBN
8071414875.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, český jazyk
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Poznámky:
Predmet je hodnotený v letnom semestri.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 865

N Z

0.23 99.77

Vyučujúci: ThLic. Jozef Kohut, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 09.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
SzS4/15

Názov predmetu: Sústredenie zo spirituality 4 - spiritualita krásy

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 8.

Stupeň štúdia: I.II., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
a) aktívna účasť študenta počas programu sústredenia zo spirituality, zapájanie sa do diskusií, práca
v skupinách, účasť na kultúrnych, duchovno-formačných a dobrovoľníckych aktivitách (60 – 100
%).
b) záverečné hodnotenie: Vypracovanie eseje na 1 normostranu formátu A4 a jej prezentácia na
osobnom kolokviu (60 – 100 %).
Záverečné hodnotenie predmetu zodpovedá slovnému hodnoteniu: Absolvoval/Neabsolvoval.
Kredit sa pridelí študentovi, ktorý získal z predmetu za plnenie určených podmienok minimálne
60 zo 100 %.

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti. Študent: - pozná náuku, podľa ktorej je celé bytie vo svojej podstate pravdivé,
dobré a krásne - ovláda zásady estetickej kontemplácie - pozná pápežské učenie o ekológii
srdca. Získané zručnosti. Študent: je schopný prostredníctvom estetického náhľadu spoznávať
harmóniu v okolitom svete a vlastnom živote - dokáže identifikovať krásu života, ľudských
vzťahov, manželstva, rodiny, prírody a Božiu krásu - dokáže identifikovať nezdravé prvky a
minimalizovať ich vplyv. Získané kompetencie. Študent: - vie kvalifikovane zdieľať hodnoty
kresťanského náhľadu na skúmateľný svet v multinázorovom prostredí - vie použiť získané zásady
pri štúdiu nadväzujúcich predmetov - vie použiť získané poznatky o harmónii sveta v ďalšom
profesijnom rozvoji a činnosti.

Stručná osnova predmetu:
1. Kresťanský život povinností a kresťanský život krásy.
2. Atraktívna viera.
3. Svedectvo kresťanského života v modernom svete.
4. Hodnoty kresťanského života – starobylé a zároveň aktuálne
5. Modlitba
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Odporúčaná literatúra:
ŠPIDLÍK, T. Prameny světla. Refugium : Velehrad, 2005. ISBN 80-86715-34-5.
YOUCAT (Katechizmus pre mládež). Karmelitánske nakladateľstvo : Bratislava. ISBN:
9788089231997.
IGNÁC Z LOYOLY. Duchovné cvičenia (Exercície). Dobrá kniha : Trnava, 2005. ISBN
8071414875.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, český jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 1374

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci: ThLic. Jozef Kohut, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 09.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
SzS5/15

Názov predmetu: Sústredenie zo spirituality 5

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 10.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
K získaniu zápočtu z daného predmetu sa vyžaduje aktívna účasť študenta na ponúkaných
stretnutiach, alebo jeho nasadenie v oblasti charitatívnej práce. Súčasťou zápočtu je aj príprava
krátkej referencie na absolvované stretnutia.
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti. Študent: - pozná problematiku práv a slobôd jednotlivca v štáte a v Cirkvi -
vie charakterizovať postoj Cirkvi k spoločenskému životu a k politike - pozná prostriedky, ktoré
sú nápomocné pri zveľaďovaní sociálnych, politických a ekonomických oblastí života. Získané
zručnosti. Študent: - Ovláda základné zásady zodpovednej angažovanosti kresťana v politickom
živote - vie zaujať primeraný postoj a vyhnúť sa hraničným postojom nezáujmu a prílišného
aktivizmu - dokáže sa vhodne podieľať na správe verejných vecí. Získané kompetencie. Študent:
- dokáže viesť diskusiu o základných právach človeka a o ich ochrane - vie použiť získané zásady
pri štúdiu nadväzujúcich predmetov - vie použiť získané zásady v ďalšom profesijnom rozvoji a
činnosti.

Stručná osnova predmetu:
1. Cirkev a politika
2. Vzťah Cirkvi k štátu
3. Kresťan a politika
4. Zodpovednosť za veci verejné
5. Zásady správnej angažovanosti v politike

Odporúčaná literatúra:
ŠPIDLÍK, T. Prameny světla. Refugium : Velehrad, 2005. ISBN 80-86715-34-5.
YOUCAT (Katechizmus pre mládež). Karmelitánske nakladateľstvo : Bratislava. ISBN:
9788089231997.
IGNÁC Z LOYOLY. Duchovné cvičenia (Exercície). Dobrá kniha : Trnava, 2005. ISBN
8071414875.



Strana: 243

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, český jazyk

Poznámky:
Predmet je hodnotený v letnom semestri.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 1124

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci: ThLic. Jozef Kohut, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 09.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
SzS6/15

Názov predmetu: Sústredenie zo spirituality 6

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 12.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
K získaniu zápočtu z daného predmetu sa vyžaduje aktívna účasť študenta na ponúkaných
stretnutiach, alebo jeho nasadenie v oblasti charitatívnej práce. Súčasťou zápočtu je aj príprava
krátkej referencie na absolvované stretnutia.
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti. Študent: - pozná základné oblasti, v ktorých sa vykonávajú rozličné formy
dobrovoľníckej činnosti - ovláda zmysel, hodnotu a zásady dobrovoľníctva a chápe jeho prínos –
orientuje sa v aktuálnej problematike fenoménu dobrovoľníctva v kresťanských spoločenstvách na
Slovensku. Získané zručnosti. Študent: - je schopný aktívne sa zapojiť do dobrovoľníckych činností
vo svojom okolí - dokáže rozlišovať medzi správnymi a nesprávnymi spôsobmi pomoci ľuďom v
núdzi - vie rozvíjať svoje životné zručnosti a nadväzovať sociálne kontakty. Získané kompetencie.
Študent: - vie použiť získané zásady pri štúdiu nadväzujúcich predmetov - vie použiť poznatky v
ďalšom profesijnom rozvoji a činnosti – je otvorený spoločenskej rôznorodosti.

Stručná osnova predmetu:
1. Kresťanský pohľad na službu človeka
2. Charitatívna činnosť Cirkvi
3. Formy kresťanskej služby v súčasnej spoločnosti
4. Zásady správneho poskytovania pomoci
5. Formy služby v živote človeka

Odporúčaná literatúra:
ŠPIDLÍK, T. Prameny světla. Refugium : Velehrad, 2005. ISBN 80-86715-34-5.
YOUCAT (Katechizmus pre mládež). Karmelitánske nakladateľstvo : Bratislava. ISBN:
9788089231997.
IGNÁC Z LOYOLY. Duchovné cvičenia (Exercície). Dobrá kniha : Trnava, 2005. ISBN
8071414875.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, český jazyk
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Poznámky:
Predmet je hodnotený v letnom semestri.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 174

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci: ThLic. Jozef Kohut, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 09.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
Dog1/15

Názov predmetu: Teologická hermeneutika a dejiny teológie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 3    Za obdobie štúdia: 39
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4 Pracovná záťaž: 100 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5., 7.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje na konci semestra ústnu skúšku, v ktorej preukáže vedomosti z danej teologickej
disciplíny.
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu, sa uskutoční v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti:
Študent má základné vedomosti z teologickej a filozofickej hermeneutiky. Orientuje sa v
základných pojmoch a konceptoch teológie. Absolvovaním predmetu vie študent odpovedať na
principiálne otázky tvorby a vývoja teológie. Vie vysvetliť základné teologické pojmy, definovať
predmet Dogmatickej teológie, opísať historický vývoj dogiem a objasniť ich zmysel a prínos.
Na základe získaných vedomostí vie kriticky hodnotiť rôzne teologické názory a adekvátne
interpretovať dejiny kresťanského myslenia.
Získané zručnosti:
Študent sa vie orientovať v teologickej literatúre, dokáže pracovať so základnými manuálmi
teológie a dokumentami, vie vytvoriť odborný text súvisiaci s témami teológie, fundamentálnej
teológie a presahov s ostatnými príbuznými odbormi (dejiny teológie, religionistika, spoločenské
vedy, filozofia, sociológia, psychológia).
Získané kompetencie:
Je samostatný v myslení. Je schopný posúdiť získané informácie a konfrontovať ich s ostatnými
názormi v rámci teológie.

Stručná osnova predmetu:
1. Možnosti teologického poznávania
2. Negatívna teológia
3. Teológia ako dejinná forma myslenia
4. Základné pojmy: Zjavenie – Biblia – Tradícia – Teológia – Magistérium – „Sensus fidei“ (LG 12)
5. Dogma (terminológia, vývoj dogmy)
6. Stručný prehľad najdôležitejších období v dejinách teologickej tradície a osobností teológie počas
dvoch tisícročí
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Odporúčaná literatúra:
BENEDIKT XVI., Cirkevní otcovia, Trnava: Dobrá kniha, 2009.
JUHÁS, V., Náčrt základných teologických tém: teologická hermeneutika, teológia stvorenia,
teológia milosti, eschatológia. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2014.
FLOSS, P. Architekti křesťanského středovĕkého vĕdĕní, Vyšehrad 2004.
GIBELLINI, R. Teológia XX: storočia, Prešov 2008.
KASPER, W. Dogma pod Božím slovem. Vyšehrad 1996, s. 30-54.
KASPER, W. Úvod do viery. Spišská Kapitula 1991, s. 97-109.
KKC. Trnava : SSV, 1999. I. kap., 1.-2. čl. s. 19-34; s. 78-109.
PIEPER, J. Scholastika. Vyšehrad 1993.
POSPÍŠIL, C. V. Hermeneutika mistéria. Kostelní Vydří : 2005, s. 89-99.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, český jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 176

A B C D E FX

36.36 32.39 18.75 10.23 0.57 1.7

Vyučujúci: doc. Dr. Vladimír Juhás, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 03.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKPT/
PT5/15

Názov predmetu: Teológia ohlasovania

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 3    Za obdobie štúdia: 39
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3 Pracovná záťaž: 75 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 11.

Stupeň štúdia: I.II., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
V polovičke semestra je písomná previerka (priebežné hodnotenie), na ktorej môže študent získať
max. 50 bodov. Na konci semestra je ústna skúška s možnosťou získať max. 50 bodov. Hodnotenie
študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle Študijného
poriadku Teologickej fakulty KU, viď článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Študent získa poznatky a vedomosti o teológii ohlasovania, ktoré sa vzťahujú na všetky formy:
ohlasovanie kerygmatické, katechetické, liturgické aj vedecko-výskumné. Nadobudne poznatky o
správnom interpretačnom a hermeneutickom prístupe k Svätému Písmu, ako aj o dokumentoch
Magistéria, ktoré sa teológiou ohlasovania zaoberajú. Detailnejšie sa oboznámi s liturgickou formou
cirkevného ohlasovania, s dejinami kazateľstva a s aktuálnym spôsobom prípravy homílie danej
vzorcom KE-DI-PAR-MY. Nadobudnutá zručnosť sa prejaví v schopnosti ohlasovať teológiu
a Evanjelium počas katechetickej výučby a liturgických slávnostiach. Kompetencia sa ukáže v
samostatnosti prípravy ohlasovania a schopnosti dobre sa orientovať v zdrojoch a materiáloch
potrebných na prípravu prednášky, katechézy, kázne a homílie.

Stručná osnova predmetu:
1. Služba ohlasovania: terminológia, charakteristika, rozdelenie.
2. Biblické dejiny ohlasovania, patristika a scholastika, Tridentský koncil
3. Stavba homíle: kerygma a didaskália.
4. Parakléza a mystagógia.
5. Antropologická indukcia a dedukcia.
6. Kázeň ako slovo Božie. Postoje k Božiemu slovu.
7. Slovo a sviatosť.
8. Dokumenty cirkvi o homílii.
9. Kompetencie v liturgickom ohlasovaní
10. Tématické a cyklické kázne.
11. Predkázňové rozjímanie.
12. Súčasná exegéza - literárne druhy.
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Odporúčaná literatúra:
FABIAN, A. Kto môže kázať? Košice : Seminár K. Boromejského, 2004. 220 s. ISBN
808913811X.
VRABLEC, J. – FABIAN, A. Homiletika. Trnava : SSV, 2001.433 s. ISBN 8071623393.
FABIAN, A. Teológia ohlasovania. Košice : Vienala, 1999. 123 s. ISBN 8088922089.
JARAB. J. Slovo pre tvoje dni. Spišské Podhradie : Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka,
2000. 163 s. ISBN 8071420794.
STANČEK. Ľ. Homiletika v novej evanjelizácii. Spišské Podhradie : Kňazský seminár biskupa
Jána Vojtaššáka, 1997. 229 s. ISBN 8071420484.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský a český jazyk.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 248

A B C D E FX

59.27 28.23 8.87 2.42 0.81 0.4

Vyučujúci: doc. JUDr. ICDr. Juraj Jurica, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
Dog2/15

Názov predmetu: Teológia stvorenia a teologická antropológia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 3    Za obdobie štúdia: 39
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3 Pracovná záťaž: 75 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6., 8.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje na konci semestra ústnu skúšku, v ktorej preukáže vedomosti zo základných tém
teologickej antropológie.
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu, sa uskutoční v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti:
Po absolvovaní predmetu študent má prierezové vedomosti z teologickej antropológie, ktorá má
obsahový prienik s filozofiou a inými humanitnými vedami. Študent chápe základné vzťahy človeka
k sebe samému, Bohu a spoločnosti.
Získané zručnosti:
Študent vie logicky uvažovať pri hľadaní odpovedí na pochádzanie človeka, skutočnosť ľudského
zla, hľadanie spásy človeka, zmyslu jeho bytia a naplnenia.
Získané kompetencie:
Študent je schopný integrovať získané vedomosti do tvorby odborných textov, ktoré majú presah
aj s religionistikou, základmi filozofie a histórie myslenia.

Stručná osnova predmetu:
1. Vzťah zmluvy a stvorenia
2. Stvorenie a jeho autonómia
3. Finalizácia a cieľ stvorenia
4. Pavlovská a jánovská teológia stvorenia v helénskom prostredí (rehabilitácia tela a hmoty)
5. Creatio ex nihilo
6. Dejinný vývoj teológie stvorenia
7. Biblická koncepcia človeka (Starý a Nová zákon)
8. Koncept hriechu; Dedičný hriech (Augustín versus Pelágius)
9. Koncept milosti
10. Otázka nadprirodzeného a estrinsecizmus
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Odporúčaná literatúra:
F.S. FIORENZA – J.P. GALVIN, Systematická teologie I., Brno 1996, 130-140; 213-267 (TF KE
– U-000015/M).
V. JUHÁS, Náčrt základných teologických tém: teologická hermeneutika, teológia stvorenia,
teológia milosti, eschatológia. Prešov (Slovensko) : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2014.
V. JUHÁS, G. GENČÚROVÁ, Antropologický rozmer konceptu kultúry u Ladislava Hanusa /
In: Studia theologica. - Roč. 18, č. 4 (2016), s. 125-149.
V. JUHÁS, Kresťanstvo ako rehabilitácia tela. In: Verba theologica: teologický časopis. – Roč.
18, č. 1 (2019), s. 94-100.
KKC, I. kap., 1-2 čl. Trnava 1999, 19-34; 78-109;
MIKLUŠČÁK, P. Tajomstvo daru, Spišské Podhradie 1996.
STK, Výklad dogiem, Trnava 2002, 72-94 (TF KE – G-0231).

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
český jazyk, slovenský jazyk

Poznámky:
Predmet sa vyučuje v letnom semestri.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 86

A B C D E FX

38.37 26.74 24.42 6.98 2.33 1.16

Vyučujúci: doc. Dr. Vladimír Juhás, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 03.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
Dog5/15

Názov predmetu: Teológia sviatostí

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 4    Za obdobie štúdia: 52
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5 Pracovná záťaž: 125 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7., 9.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje na konci semestra ústnu skúšku, v ktorej preukáže vedomosti z danej teologickej
disciplíny.
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu, sa uskutoční v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti:
Študent má vedomosti zo základných tém teológie sviatostí. Orientuje sa v podstatných pojmoch -
symbol, metafora, reálny symbol. Chápe vývoj jednotlivých sviatosti i pojmu sviatosti v dejinách.
Základné zručnosti:
Vie vyhľadať v literatúre všetky potrebné, dostupné materiály. Je schopný zhromažďovať základnú
literatúru a kompilovať odborné texty.
Získané kompetencie:
Je kompetentný komentovať liturgickú prax, keďže pozná jej vývoj a základné charakteristiky.
Tento predmet úzko súvisí s liturgickou praxou, preto je potrebné porozumieť aj antropologickému
obsahu sviatostí. Študent je schopný podieľať sa na vývoji liturgickej praxe.

Stručná osnova predmetu:
1. Základné pojmy a teologické východiská
2. Vývoj teologických reflexií od starokresťanstva po súčasnosť
3. Vplyv židovstva na kresťanské chápanie sviatostí
4. Cirkevní otcovia, základné koncepty, Augustín
5. Tomáš Akvinský a vrcholná scholastika
6. Dejinný vývoj jednotlivých sviatostí

Odporúčaná literatúra:
V. JUHÁS, Keď veci rozprávajú : reč sviatostí očami Leonarda Boffa. In: Teologický časopis. -
Roč. 13, č. 2 (2015), s. 23-33.
V. JUHÁS, Spoveď ako psychologická potreba a ontologická (bez-)moc. In: Svátost křtu a
obnova křestní milosti ve svátostí smíření. Hradec Králové: Biskupství královéhradecké, 2012, (s.
127-136).
MIKLUŠČÁK, P., Sviatosti I., II., Spišské Podhradie, 1996.
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, český jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 198

A B C D E FX

54.55 23.23 13.13 6.06 2.53 0.51

Vyučujúci: doc. Dr. Vladimír Juhás, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 03.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKPT/
LSp4/15

Názov predmetu: Teória liturgického spevu

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4., 6.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v
zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Študent
- získa teoretické vedomosti o princípoch normách a nariadeniach v oblasti liturgického spevu pri
vysluhovaní sviatostí a svätenín a v oblasti liturgie a liturgického spevu.
- dokáže teoretické vedomosti aplikovať do hudobného prednesu modlitieb a spevov pri slávení
liturgie, pri vysluhovaní sviatostí a svätenín.
- nadobudne kompetentnosť rozlíšiť stupne spievanej omše a v rámci liturgickej služby realizovať
hudobnú zložku v súlade s predpismi Cirkvi.

Stručná osnova predmetu:
1. Najdôležitejšie koncily, dokumenty a nariadenia v oblasti liturgickej hudby.
2. Hlavné normy a smernice pre Boží kult a liturgické slávenie.
3. Analýza smerníc, inštrukcií a dokumentov z hľadiska historického, obsahového a praktického
uplatnenia.
4. Stupne spievanej sv. omše.
5. Spevy ordinária.
6. Spevy propria.
7. Vhodnosť spevov v liturgii.
8. Spevy čítaní.
9. Spevy evanjelia.
10. Spevy Spoločných modlitieb veriacich.
11. Spevy Liturgie hodín.
12. Spevy pri vysluhovaní sviatostí a svätenín.
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Odporúčaná literatúra:
CIKRLE, K. Příručka pro varhaníky. Liturgika. Liturgická hudba. Stručný přehled dějin katolické
chrámové hudby, Rosice : Gloria , 1999. 195 s. ISBN 808620023X.
Lexmann, Juraj. Teória Liturgickej Hudby. [1. vyd.]. Bratislava: Juraj Lexmann, 2015. ISBN
978-80-972049-4-5.
ČALA, František Antonín. Duchovní Hudba. Vydání I. Olomouc: Dominikánská edice Krystal,
1946, ISBN nemá.
DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL, 2008. Dokumenty druhého vatikánskeho koncilu. Trnava:
Spolok sv. Vojtecha. ISBN 978-80-7162-738-8.
MUSICAM SACRAM, 1995, 1996. O posvätnej hudbe v liturgii, Rím, 1967. In: Adoramus Te:
časopis o duchovnej hudbe, Trnava 1995, č. 2, str. 10 – 13. a Trnava 1996, č. 1, str. 8 – 10. ISSN
1335-3292.
RÍMSKY MISÁL, 2002. Všeobecné smernice. Rím:Typis polyglotti Vaticanis. ISBN nemá.
SLOVENSKÁ LITURGICKÁ KOMISIA, 1990. Liturgický spevník I. Rím: Typis polyglotti
Vaticanis.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, latinsky jazyk.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 38

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci: prof. PaedDr. ThDr. Martin Štrbák, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
Dog3/15

Názov predmetu: Trinitárna teológia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 3    Za obdobie štúdia: 39
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5 Pracovná záťaž: 125 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 8., 10.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje na konci semestra ústnu skúšku, v ktorej preukáže vedomosti zo základných tém
trinitárnej teológie.
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu, sa uskutoční v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti:
Študent si osvojil základné otázky a pojmy trinitárnej teológie (trojica, osoba, podstata,
prirodzenosť, vzťahy). Rozumie dejinnému vývoju trojičnej teológie a ovláda historický kontext a
dejinné pozadie jednotlivých koncilov.
Získané zručnosti:
Študent rozumie základným konceptom trinitárnej teológie. Dokáže pracovať s teologickými
súvislosťami, ktoré v dejinách určovali a určujú vývoj trojičnej teológie. Študent porozumel
filozofickému a teologickému vývoju trinitárnych konceptov v dejinách teológie.
Získané kompetencie:
Študent je schopný aplikovať trojičné modely vzťahov v pastoračnej praxi, aj ako možnú motiváciu
a pomoc vo vzťahových otázkach.

Stručná osnova predmetu:
1. Základné pojmy v trojičnej teológii.
2. Modely Trojice a vplyv na spoločenské modely.
3. Vývoj Créda v dejinách.
4. Svedectvo Starého a Nového zákona o náznakoch trojičného Boha.
5. Interpretácia Boha ako "nie samoty", ale vzťahového Bytia.
6. Chápanie základných trojičných konceptov na východe a na západe.
7. Dejinný vývoj pneumatológie a pochopu Filioque.
8. Ekonomická a imanentná Trojica. Perichoréza.
9. Boh a čas, priestor, matéria - základné anti-dualistické reflexie v kresťanstve.
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Odporúčaná literatúra:
V. JUHÁS, Personalistické chápanie Boha v židovstve a kresťanstve. In: Tarnowski przeglad
nauk spoleczno-humanistycznych. – 1. vyd. – č. 1. – Tarnów (Poľsko) : Pro Publico Bono, 2017.
V. JUHÁS, Božie trinitárne komúnio ako model pre (ne-)komunikatívnu cirkev. In: Tvar a tvár
našej Cirkvi: Ekleziologické štúdie, články a perspektívy /Jančovič, Jozef, editor]. Bratislava:
Univerzita Komenského v Bratislave UK, 2021, s. 85-98.
POSPÍŠIL, C.V. Jako v nebi, tak i na zemi. Praha - Kostelní Vydří : Krystal OP –
Karmelitánske nakladatelství, 2007. 590 s. ISBN 978-80-7195-123-0.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, český jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 365

A B C D E FX

31.51 30.14 25.75 9.86 1.92 0.82

Vyučujúci: doc. Dr. Vladimír Juhás, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 03.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKFH/
SCD2/15

Názov predmetu: Výberový seminár z Cirkevných dejín

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou na absolvovanie predmetu je aktívna účasť na seminári, vypracovanie seminárnej
práce a jej prezentácia. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu, sa
uskutoční v zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Získane vedomosti:
Študent:
- získa rozšírené vedomostí o danej historickej dobe
- získa prehľad o teologickom myslení, vzelávaní
- orientuje sa vo všeobecných a cirkevných dejinách
- pozná dejiny vlastnej diecézy
- získa základné vedomosti o najvýznamnejších cirkevných osobnostiach
Získane zručnosti:
Študent:
- vie kritický analyzovať historické texty
- vie samostatne pracovať a orientovať sa v historických prameňoch a literatúre
- je schopný zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje vzhľadom k vlastnému profesijnému
rozvoju.
- vie diskutovať o teologických odlišnostiach a pluralite názorov v partikulárnej Cirkvi.
Získane kompetencie:
Študent:
- je schopný integrovať získane vedomosti z oblasti dejín Cirkvi v oblasti teológie, pastorácie,
liturgie, charity;
- vie použiť svoje vedomosti v rámci odborných aj popularizačných diskusií;
- je samostatný a autonómny pri získavaní nových poznatkov v rámci dejín s možnosťou využitia
v ďalších študijných predmetoch a ďalšom vzdelávaní
- nadobudne kritické myslenie v oblasti ľudského správania.

Stručná osnova predmetu:
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Vedúci seminára v čase stanovenom študijným programom zverejní tému a oboznámi študentov
prihlásených na daný seminár so sylabami. Téma sa venuje dejinám Košického arcibiskupstva, jeho
inštitúcií a farností.

Odporúčaná literatúra:
Literatúra je určená podľa obsahu seminára.
HIŠEM, C. Košické presbytérium (1804-2006). Prešov : VMV, 2006. 351 s. ISBN
80-7165-588-0.
HIŠEM, C. Dejiny kňazského seminára v Košiciach (1918-1950) / Cyril Hišem. - Prešov : VMV,
2000. - 214 s. - ISBN 80-7165-243.
HIŠEM, C. Teologické vzdelávanie a výchova v Košiciach : Košická univerzita 1657. Prešov :
VMV 2009. 232 s. ISBN 978-80-8084-483-7.
HIŠEM, C. Die Aufhebung der Priesterseminare in der Slowakei im Jahre 1950. In: Studia
Elblaskie. Elblag : WSD. ISSN 1507-9058. Vol. 21 (2020), pp. 105 - 117.
LENČIŠ, Š. Šľachtický rod Drugetovcov z Humenného. Humenné : MO MS 2003. 181 s. ISBN
80-967302-5-8.
LENČIŠ, Š. Drugetovci a ich vzťah ku Katolíckej cirkvi. Prešov : VMV 2009. 144 s. ISBN
978-80-8084-454-7.
LENČIŠ, Š. Lieskovec vo svetle času. Lieskovec : OÚ 2010. 231 s. ISBN 978-80-970571-2-1.
LENČIŠ, Š. Msgr. Jozef Dobránsky - kňazská osobnosť v premenách spoločnosti. Ružomberok :
VERBUM 2021. 136 s. ISBN 978-80-561-0932-8

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 25

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci: prof. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 02.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKPT/
SKP2/15

Názov predmetu: Výberový seminár z Kánonického práva

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 9., 11.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet. Na získanie zápočtu študent vypracuje konkrétnu prípadovú štúdiu z oblasti kánonického
manželského práva. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa
uskutočňuje v zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, viď článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú teoretické a praktické poznatky z kánonického manželského práva riešením
konkrétnych prípadových štúdií. Študenti sa oboznámia s procesnou časťou riešenia káuz
manželskej nulity (kán. 1055-1165; kán. 1671-1691) a s odlukou pri zachovaní zväzku (kán.
1151-1155) podľa CIC 1983. Študenti postupne identifikujú jednotlivé časti spisov a spoznávajú
právne inštitúty v rámci vymedzeného predmetu. Prihlásenie sa na tento predmet predpokladá
základné vedomosti z kánonického práva, osobitne z práva manželského. Študenti získajú praktickú
zručnosť pri posudzovaní jednotlivých prípadov, naučia sa aplikovať príslušné právne normy
a získajú schopnosť identifikovať cirkevnoprávne prekážky pri uzatváraní kánonicky platného
manželstva. Takto získaná kompetencia im umožní spolupracovať pri výkone súdnej moci a výkone
spravodlivosti v rámci manželských káuz a duchu poverenia mandátu miestneho biskupa.

Stručná osnova predmetu:
1. Cirkevnoprávna definícia manželstva. Pastoračná starostlivosť a príprava na slávenie manželstva.
2. Manželské prekážky.
3. Manželský súhlas. Vady manželského súhlasu.
4. Miešané manželstvá.
5. Odlúčenie manželov pri trvaní zväzku.
6. Proces vyhlásenia manželskej nulity.
7. Identifikovanie príčin narastajúcej krehkosti vzťahov.
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Odporúčaná literatúra:
Pramene
Kódex kanonického práva. Trnava : SSV, 1996. 893 s. ISBN 80-7162-061-0.
Monografie
1. DUDA, J. Katolícke manželské právo. Spišská Kapitula : Kňazský seminár biskupa J.
Vojtaššáka, 1996. 304 s. ISBN: 80-7142-041-7.
2. DUDA, J. Pokus o katolícku cirkevnoprávnu manželskú kauzistiku. Spišské Podhradie :
Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, 2001. 95 s. ISBN 80-7142-090-5.
3. GROCHOLEWSKI, Z. Štúdie z procesného kánonického práva. Spišská Kapitula – Spišské
Podhradie : Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka, 1995. 242 s. ISBN 80-7142-032-8.
4. HRDINA, A. Kanonické právo. Praha : EUROLEX BOHEMIA s r. o., 2002. 436 s. ISBN
80-84432-26-2.
5. KLIMEŠ, P. Psychické příčiny neplatnosti manželství. Olomouc : Matice cyrilometodějská
s.r.o., 2004. 173 s. ISBN 80-7266-163-9.
6. NĚMEC. D. Manželské právo katolické Církve s ohledem na platné české právo. Praha -
Kostelní Vydří : Krystal OP, Karmelitánské nakladatelství, 2006. 215 s. ISBN 80-7195-065-3.
7. POLÁŠEK, F. Církevní manželství podle kanonického práva. Praha : ČKCH, 1990. 108 s.
ŠKURKA, E. Manželské právo. Olomouc : CM bohoslovecká fakulta, 1990. 108 s.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a český jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 13

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 23.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKPT/
SPT2/15

Názov predmetu: Výberový seminár z Pastorálnej teológie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 10., 12.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet. Študent počas semestra vypracuje referát na zadanú tému. Prezentácia referátu je
hodnotená z hľadiska obsahu aj formy.
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Druhý Vatikánsky koncil ako pastoračný koncil. Študent získa prehľad o dejinách, obsahu a
význame pastoračného koncilu. Oboznámi sa s historickým, kultúrnym a teologickým kontextom
koncilu. Nadobudne vedomosti o pastorálnej konštitúcii Gaudium et spes. Oboznámi sa s
osobnosťami koncilu zo sveta a zo Slovenska. Študent vie aplikovať získané poznatky do súčasnej
pastoračnej praxe. Dokáže analyzovať koncilové texty. Získava schopnosť diskutovať na aktuálne
pastorálno-teologické témy vo svetle koncilových a pokoncilových dokumentov Cirkvi.

Stručná osnova predmetu:
- Druhý Vatikánsky koncil - vznik, priebeh, obsah
- Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu
- Pastorálno-teologické posolstvo koncilu
- Gaudium et spes - pastorálna konštitúcia Druhého Vatikánskeho koncilu
- Osobnosti koncilu
- Česko-slovenskí účastníci koncilu
- Impulzy DVK pre pastoračnú prax
- Aplikácia dokumentov koncilu do pastoračnej praxe

Odporúčaná literatúra:
PESCH, O. H.: Druhý Vatikánský koncil 1962 - 1965. Příprava, průběh, odkaz. Praha : Vyšehrad,
1996, 435 s., ISBN 80-7021-194-6.
SKALICKÝ, K.: Radost a naděje. Církev v dnešním světe. Kostelní Vydří : Karmelitánské
nakladatelství, 2000, 303.s, ISBN 807192430X.
ZULEHNER, P.M. Rozhovor s Karlom Rahnerom o pastorálnej teológii dnes, Btatislava, Serafín,
158 s. ISBN 8080810214.
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský a český jazyk.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

N Z

0.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 23.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
SBib2/15

Názov predmetu: Výberový seminár z biblika 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5., 7., 9.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent je povinný: - aktívne participovať na hodine lektúrou zadaných textov a sekundárnej
literatúry - vypracovať krátky referát - v ústnej alebo písomnej forme (max. 3 strany, A4,
riadkovanie 1.5) - na konkrétny problém súvisiaci s témou seminára Hodnotenie študijných
výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu, sa uskutoční v zmysle Študijného poriadku
Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti. Študent: - dôverne pozná biblické texty vybrané ako téma tohto seminára: ide o
excerpty z Markovho a Matúšovho evanjelia - rozumie základnej literárno-historickej problematike
daných textov - pozná základný status quaestionis k danej téme - vie danú tému exegeticky
rozobrať - vie zosumarizovať jej posolstvo Získané zručnosti. Študent: - vie metodologicky správne
pracovať s vybranými textami a relevantnou sekundárnou literatúrou - vie identifikovať prípady
fundamentalistickej interpretácie v súvislosti s danou témou - vie samostatne urobiť exegézu
biblického textu a zargumentovať exegetické voľby Získané kompetencie. Študent: - vie používať
študované texty ako prameň pre osobnú spiritualitu ako dôležitú súčasť svojho profesného vývoja
- vie používať tieto témy v rámci profesnej činnosti ako kázanie, vyučovanie a katechizovanie -
vie viesť inteligentnú diskusiu o vybraných témach v multikulturálnom prostredí - vie využívať
poznatky o danej téme pri štúdiu iných teologických disciplín

Stručná osnova predmetu:
Podľa výberu témy.

Odporúčaná literatúra:
Odporúčanú literatúru poskytne vyučujúci na začiatku semestra podľa výberu témy pre daný
seminár.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk

Poznámky:



Strana: 265

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 6

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 07.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
SBib3/15

Názov predmetu: Výberový seminár z biblika 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6., 8., 10.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent je povinný:
- aktívne participovať na hodine lektúrou zadaných textov a sekundárnej literatúry
- vypracovať krátky referát - v ústnej alebo písomnej forme (max. 3 strany, A4, riadkovanie 1.5) -
na konkrétny problém súvisiaci s témou seminára
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu, sa uskutoční v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti.
Študent:
- dôverne pozná biblické texty vybrané ako téma tohto seminára: ide o excerpty z Lukáša, Jána,
alebo Pavlových listov
- rozumie základnej literárno-historickej problematike daných textov
- pozná základný status quaestionis k danej téme
- vie danú tému exegeticky rozobrať
- vie zosumarizovať jej posolstvo
Získané zručnosti.
Študent:
- vie metodologicky správne pracovať s vybranými textami a relevantnou sekundárnou literatúrou
- vie identifikovať prípady fundamentalistickej interpretácie v súvislosti s danou témou
- vie samostatne urobiť exegézu biblického textu a zargumentovať exegetické voľby
Získané kompetencie.
Študent:
- vie používať študované texty ako prameň pre osobnú spiritualitu ako dôležitú súčasť svojho
profesného vývoja
- vie používať tieto témy v rámci profesnej činnosti ako kázanie, vyučovanie a katechizovanie
- vie viesť inteligentnú diskusiu o vybraných témach v multikulturálnom prostredí
- vie využívať poznatky o danej téme pri štúdiu iných teologických disciplín

Stručná osnova predmetu:
Podľa výberu témy.
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Odporúčaná literatúra:
Odporúčanú literatúru poskytne vyučujúci na začiatku semestra podľa výberu témy pre daný
seminár.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk, grécky jazyk

Poznámky:
Predmet sa vyučuje v zimnom semestri.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 16

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 12.02.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
SBib4/15

Názov predmetu: Výberový seminár z biblika 3

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6., 8., 10.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent je povinný:
- aktívne participovať na hodine lektúrou zadaných textov a sekundárnej literatúry
- vypracovať krátky referát - v ústnej alebo písomnej forme (max. 3 strany, A4, riadkovanie 1.5) -
na konkrétny problém súvisiaci s témou seminára
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu, sa uskutoční v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti.
Študent:
- dôverne pozná biblické texty vybrané ako téma tohto seminára: ide o excerpty z Lukáša, Jána,
alebo Pavlových listov
- rozumie základnej literárno-historickej problematike daných textov
- pozná základný status quaestionis k danej téme
- vie danú tému exegeticky rozobrať
- vie zosumarizovať jej posolstvo
Získané zručnosti.
Študent:
- vie metodologicky správne pracovať s vybranými textami a relevantnou sekundárnou literatúrou
- vie identifikovať prípady fundamentalistickej interpretácie v súvislosti s danou témou
- vie samostatne urobiť exegézu biblického textu a zargumentovať exegetické voľby
Získané kompetencie.
Študent:
- vie používať študované texty ako prameň pre osobnú spiritualitu ako dôležitú súčasť svojho
profesného vývoja
- vie používať tieto témy v rámci profesnej činnosti ako kázanie, vyučovanie a katechizovanie
- vie viesť inteligentnú diskusiu o vybraných témach v multikulturálnom prostredí
- vie využívať poznatky o danej témy pri štúdiu iných teologických disciplín

Stručná osnova predmetu:
Podľa výberu témy.
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Odporúčaná literatúra:
Odporúčanú literatúru poskytne vyučujúci na začiatku semestra podľa výberu témy pre daný
seminár.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, grécky jazyk

Poznámky:
Predmet sa vyučuje v letnom semestri.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 4

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 12.02.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
SDog2/15

Názov predmetu: Výberový seminár z dogmatiky 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7., 9., 11.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent sa pripravuje na každú hodinu z textu, ktorý dostane na čítanie a na každej nasledujúcej
hodine ho ústne predstaví ostatným kolegom v skupine. Hodnotenie študenta spočíva v jeho výstupe
(ústne predstavenie zadanej lektúry) na každom seminári, a potom v schopnosti študenta napísať
na záver semestra krátky elaborát na určenú tému, súvisiacu s témou seminára.
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu, sa uskutoční v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Základné vedomosti:
Študent sa orientuje v základných obsahových pojmom daného seminára. Osvojil si koncepty viery,
neviery, rozumovej reflexie o viere, fundamentálne základy viery.
Získané zručnosti:
Študent rozumie jednotlivým pojmom seminára (viera, fundamenty viery), vie s nimi aktívne
pracovať, používať ich.
Získané kompetencie:
Študent je schopný pracovať s teologickým textom, správne ho čítať v kontexte doby, v ktorej text
vznikol. Študent vie definovať základné hermeneutické prístupy. Študent je schopný použiť pri
hovorení o Bohu dnešný jazyk, ktorý je zrozumiteľný.

Stručná osnova predmetu:
Zdá sa, že dnes sa iba ťažko hovorí o Božom, o božskom o nadprirodzenom... S neistotou používame
teologický slovník a vyslovujeme religiózne spojenia v prítomnosti ľudí, ktorí sú málo alebo vôbec
nie sú religiózni.
S uvedenými autormi sa na tomto seminári budeme učiť spoznať mentalitu dneška a odhadnúť
veľkosť či malosť priestoru, v ktorom sa človek môže cítiť veriacim.
1. Stručný úvod do heremeneutiky
2. Súčasný teologický jazyk
3. Teológia a vzájomné presahy s ostatnými vedami
4. Teologické modely hovorenia o Bohu dnes
5. Aplikácia – subjektívne vyjadrenie Boha
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Odporúčaná literatúra:
FIORENZA, F.S. –GALVIN, J.P. Systematická teológie I., Brno : CDK, 1996, 130-140; 213-267.
ISBN 807-021-2322.
FISICHELLA, R. Keď viera myslí, Trnava : Dobrá kniha, 1999. s.86-101. ISBN 80-7022-856-3.
HALÍK, T. Víra a kultúra, Praha : ZVON, 1995, s.39-51; s.86-95. ISBN 80-7566-886-9.
JUHÁS, V., (Ne-)možnosť hovoriť dnes o Bohu, V. Juhás (ed.), Ružomberok : Katolícka
univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2013.
KASPER, W. Úvod do viery, Spišské Podhradie : Spišský kňazský seminár S.l., 1991, s.3-27.
ISBN 977-80-86655-08-9.
KUSCHEL, K.-J. Teologie 20. století, Praha : Vyšehrad 2007, s.15-105. ISBN 80-7024-856-6.
LEŠČINSKÝ, J. Hermeneutika, Ružomberok : Verbum, 2014. 490s. ISBN 978-80-561-0084-4.
PESCH, O.H. Existuje? Praha : Vyšehrad, 1998. s.7-109. ISBN 80-9656-989-6.
PESCH, O.H. Základní otázky katolícke víry. Praha : Vyšehrad, 1997. s.7-18. ISBN
80-9624-966-5.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, český jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 16

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 03.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
SDog3/15

Názov predmetu: Výberový seminár z dogmatiky 3

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6., 8., 10., 12.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent sa pripravuje na každú hodinu z textu, ktorý dostane na čítanie a na nasledujúcej hodine ho
ústne predstaví ostatným kolegom v skupine. Hodnotenie študenta spočíva v jeho výstupe (ústne
predstavenie zadanej lektúry) na každom seminári, a potom v schopnosti študenta napísať na záver
semestra krátky elaborát na určenú tému, súvisiacu s témou seminára.
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu, sa uskutoční v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Základné vedomosti:
Študent má prierezové vedomosti zo starovekej a stredovekej teológie.
Získané zručnosti:
Po absolvovaní daného seminára študent rozumie jednotlivým obdobiam v teologickom myslení.
Získané kompetencie:
Študent je schopný pracovať s teologickým textom, správne ho čítať v kontexte doby, v ktorej
text vznikol. Študent vie definovať základné kategórie starovekej a stredovekej teológie. Študent
je schopný vymenovať významné teologické témy staroveku a stredoveku.

Stručná osnova predmetu:
Štyri veľké mená kresťanského myslenia – od jeho prvopočiatkov až po vrcholný stredovek. Toto
bude priestor nášho skúmania, poznávania, pýtania sa a hľadania odpovedí.
Tento seminár chce prostredníctvom textov autorov a textov o týchto autoroch priblížiť veľké
otázky kresťanstva perom a optikou predstavených osobností.
1. Otázka prepojenia vybraných osobností – prečo práve títo myslitelia
2. Vybrané texty od Augustína
3. Vybrané texty od Pseudodionýzia
4. Vybrané texty od Anzelma
5. Vybrané texty od Majstra Eckhardta
6. Záverečné zhodnotenie
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Odporúčaná literatúra:
FLOSS, P. Architekti křesťanského středovĕkého vĕdĕní, Praha : Vyšehrad, 2004. 444s. ISBN
80-7938-698-3
BENEDIKT XVI. Cirkevní otcovia, Trnava : Dobrá kniha, 2009. 230s. ISBN
978-816-714-16865.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, český jazyk

Poznámky:
Predmet sa vyučuje v zimnom semestri.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 5

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 03.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
SDog4/15

Názov predmetu: Výberový seminár z dogmatiky 4

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 8.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent sa pripravuje na každú hodinu z textu, ktorý dostane na čítanie a na každej nasledujúcej
hodine ho ústne predstaví ostatným kolegom v skupine. Hodnotenie študenta spočíva v jeho výstupe
(ústne predstavenie zadanej lektúry) na každom seminári, a potom v schopnosti študenta napísať
na záver semestra krátky elaborát na určenú tému, súvisiacu s témou seminára.
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu, sa uskutoční v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti:
Študent si osvojil základné vedomosti o najväčších prúdoch v teológii minulého storočia.
Získané zručnosti:
Študent sa dokáže orientovať v myšlienkovom svete teologickej literatúry 20. storočia.
Získané kompetencie:
Po absolvovaní predmetu je študent schopný pracovať s teologickým textom a pomenovať základné
teologické témy 20. storočia. Študent vie definovať problémy spoločnosti, ktoré sa zrkadlia v
teologických textoch tohto obdobia. Študent sa stáva otvoreným pre rozličné druhy teológií.

Stručná osnova predmetu:
Každá teológia má svoj dôvod vzniku, vlastných predstaviteľov, svoje kultúrne a geografické locus,
vlastných adresátov a špecifické akcenty. Žiadna teológia nedokáže obsiahnuť všetko. Preto je ich
tak veľa. Každá z nich však má významnú výpovednú hodnotu pre svoj čas a priestor. Dvadsiate
storočie je bohaté na rôznosť tém a ich teologických reflexií. Tento seminár sa bude snažiť priblížiť,
čo je to dialektická, existenciálna či politická teológia, a čo to znamená, že existuje teológia nádeje,
skúsenosti, histórie či oslobodenia.
1. Dialektická teológia
2. Existenciálna teológia
3. Teológia kultúry
4. Teológia oslobodenia
5. Teológia a dejinnosť
6. Teológia a hermeneutika
7. Politická teológia
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Odporúčaná literatúra:
GIBELLINI, R. Teológia XX. storočia, Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2008. 550s. ISBN
978-80-716-85999.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

N Z

0.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 03.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKFH/
SFi1/15

Názov predmetu: Výberový seminár z filozofie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent počas semestra prezentuje na cvičení zadanú filozofickú problematiku. V prezentácii
predstaví danú problematiku pomocou minimálne dvoch interpretačných prístupov a ich vzájomnej
komparácie - 50 percent z celkového hodnotenia. Následne má vyvolať diskusiu k predstavenej
problematike medzi spolužiakmi - 50 percent z celkového hodnotenia. Pre úspešné absolvovanie
seminára je potrebné získať minimálne 60 percent z každej hodnotenej oblasti. Hodnotenie
študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle Študijného
poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Získane vedomosti:
Študent:
- má vedomosti z danej filozofickej problematiky, a pozná minimálne dva interpretačné prístupy
k nej;
- rozumie konkrétnej filozofickej problematike a pozná niektoré jej riešeniam z obsahového aj
metodologického aspektu.
Získane zručnosti:
Študent:
- vie kritický analyzovať konkrétnu filozofickú problematiku a pracovať s interpretačnou
literatúrou;
- je schopný prezentovať konkrétnu filozofickú problematiku a viesť diskusiu o nej;
- je schopný zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje vzhľadom k vlastnému profesijnému
rozvoju.
Získane kompetencie:
Študent:
- je schopný integrovať získane vedomosti v danej oblasti s poznatkami získanými s predošlého
štúdia;
- vie použiť svoje vedomosti v rámci odborných aj popularizačných diskusií;
- je samostatný a autonómny pri získavaní nových poznatkov v rámci filozofie s možnosťou využitia
v ďalších študijných predmetoch a ďalšom štúdiu.

Stručná osnova predmetu:
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Študenti si na začiatku semestra vyberú po vzájomnej konzultácií s vedúcim seminára tému.

Odporúčaná literatúra:
Vedúci seminára urči na začiatku semestra témy a interpretačnú literatúru k zadaným témam.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk

Poznámky:
Seminár sa realizuje v 2,4 semestri.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 15

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 06.02.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKPT/
SLit2/15

Názov predmetu: Výberový seminár z liturgiky

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7., 9., 11.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na získanie zápočtu študent vypracuje seminárnu prácu na určenú tému a jej výsledky prezentuje vo
forme referátu. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje
v zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU.

Výsledky vzdelávania:
Študent nadobudne teoretické poznatky z metodológie vedeckej práce. Vedeckú metodológiu
dokáže správne aplikovať pri príprave seminárnej práce. Dokáže pracovať s odbornou literatúrou.
Študent získa kompetentnosť samostatnej tvorivej práce, prezentácie výsledkov a odbornej
diskusie.

Stručná osnova predmetu:
Vedúci seminára v čase stanovenom študijným programom zverejní tému a oboznámi študentov
prihlásených na daný seminár so sylabami.

Odporúčaná literatúra:
Určí vedúci seminára podľa aktuálnej témy.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský a český jazyk.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 12

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 05.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
SMT2/15

Názov predmetu: Výberový seminár z morálnej teológie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7., 9., 11.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na 75% seminárnych hodín a semestrálna práca.

Výsledky vzdelávania:
Cieľom seminára je hlbšie oboznámiť študentov z teóriou prirodzeného zákona (história, vývoj,
moderné tendencie) a na druhej strane stojacimi teóriami situačnej etiky, konzekvencionalizmu a
proporcionalizmu.
Získané vedomosti:
Študent:
- má prierezové vedomosti v oblasti morálnej teológie so zameraním na stav spoločnosti, ovláda
ich vymedzenie, predmet a základné teologické pojmy;
- ovláda základné magisteriálne dokumenty týkajúce sa morálneho učenia Katolíckej cirkvi;
- má široké vedomosti a porozumenie v základoch morálnej teológie, vrátane praktických súvislostí
a vzťahov k súvisiacim predmetom a odborom.
Získané zručnosti:
Študent:
- vie aktívnym spôsobom získavať a analyzovať informácie z oblasti morálky ako vedy a dokáže
ich využívať na riešenie vybraných pedagogických situácií;
- dokáže pracovať so základnými dokumentmi Magistéria s rešpektovaním pravidiel a princípov
v katolíckej etike;
- vie identifikovať súvislosti, pre ukázať empatiu a medzi kultúrne povedomie a vie realizovať
konkrétne kauzistické postupy a zargumentovať zvolený pracovný postu;
- vie poskytovať sociálne poradenstvo;
- je schopný zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje vo vzťahu k vlastnému profesijnému
rozvoju.
Získané kompetencie:
Študent:
- je schopný integrovať získané vedomosti z oblasti morálnej teológie s poznatkami nadobudnutými
počas predošlého štúdia a pri riešení rôznych kauzistických situácií;
- vie použiť svoje vedomosti a v rámci odbornej diskusie, vie ich obhájiť a konštruktívne reagovať
na kritiku;
- je schopný sebareflexie a vie prijímať plnú zodpovednosť za riešenie úloh s ich dôsledkami;
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- je kompetentný posúdiť rôzne druhy informácií v kontexte vlastného profesijného rozvoja s plnou
morálnou zodpovednosťou;
- je samostatný a autonómny pri získavaní nových poznatkov s možnosťou využitia v ďalších
študijných predmetoch a ďalšom štúdiu.

Stručná osnova predmetu:
SZANISZLÓ – DEMOČKO: Od počatia po narodenie. Košice : Heuréka, 2011
SÝKORA, P.: Treba život každej ludskej zygoty bezpodmienecne chránit? In: Filozofia, 61 (2006)
http://www.infovek.sk/~sykora/HTML/BIOETIKA/Ochrana%20zygoty.pdf

Odporúčaná literatúra:
DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL. Dokumenty DVK. (prekl. POLČIN, S. a zrevid. GAVENDA,
M.) Trnava : SSV, 2008. 845 s. ISBN 9788071627388.
KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI, 1997. Trnava : SSV, 1998. 918 s. ISBN 8071622532.
JÁN PAVOL II. Deň Pána. Bratislava : Don Bosco. 28 s. ISBN NEUVEDENÉ
JÁN PAVOL II. Veritatis Splendor. Trnava : Spolok svätého Vojtecha. 1994. 180 s. ISBN
8071620572.
JÁN PAVOL II. Evangelium Vitae. Trnava : Spolok svätého Vojtecha. 1995. 195 s. ISBN
8071620971.
JÁN PAVOL II. Familiaris Consortio. Trnava : Spolok svätého Vojtecha. 1993. ISBN
8071620521.
SZANISZLÓ, I.-M. Úvod do špeciálnej morálnej teológie I.: Božské čnosti. Neckenmarkt :
Novum Verlag. 2008. 223 s. ISBN 9783850228183.
SZANISZLÓ, I.-M. Úvod do špeciálnej morálnej teológie II.: Vybraté prikázania. Neckenmarkt :
Novum Verlag, 2009. 145 s. ISBN 9783990030325.
SZANISZLÓ, I.-M. Nepokradneš. Teologický pohľad na hospodársku etiku podľa siedmeho
Božieho prikázania. Košice : Typopress, 2009. 82 s. ISBN 9788089089888.
SZANISZLÓ, I.-M. Úvod do špeciálnej katolíckej morálnej teológie podľa Desatora Božích
prikázaní IV.: Prikázania ochrany života a pravdy. Košice : Vienala, 2010. 120 s. ISBN
9788089232918.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 20

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 04.02.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKPT/
Lit9/15

Názov predmetu: Východná liturgika

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 2    Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 10., 12.

Stupeň štúdia: I.II., II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent prednesie referát na určenú tému (max. 100 bodov).
Počet bodov získaný za hodnotenie je 100. Zodpovedá klasifikačnej stupnici hodnotenia. Kredity
sa pridelia študentovi, ktorý získal z predmetu za plnenie určených podmienok minimálne 60 zo
100 bodov.

Výsledky vzdelávania:
• Vedomosti:
Študenti poznajú historický vývoj liturgie byzantského obradu, liturgického roku a sviatkov
byzantského obradu a jednotlivých liturgií.
• Zručnosti:
Študent ovláda základné charakteristiky a poriadok slávenia Eucharistie v byzantskom obrade.
• Kompetentnosti:
Študent je schopný činnej účasti na slávení Eucharistie v byzantskom obrade.

Stručná osnova predmetu:
1. Orientalium ecclesiarum – dekrét II. vat. koncilu o Východných katolíckych cirkvách.
2. Historický vývoj Gréckokatolíckej cirkvi byzantského obradu na Slovensku.
3. Chrám, bohoslužobné rúcha, liturgické farby.
4. Slávenie východnej svätej liturgie.
5. Liturgický rok a sviatky.
6. Porovnávacie štúdium východných rítov.

Odporúčaná literatúra:
BOHÁČ, V., Liturgika I.-III. UPJŠ: Prešov, 1997. 148 s. ISBN 8096734156.
MIHÁLYFI, A. Verejné bohoslužby I.-II. Banská Bystrica : Kníhtlačiareň Havelka a spol., 1937.
376 s. ISBN neuvedené.
UJHÉLYI, Š.: Liturgika. SSV: Trnava, 1987. 84 s. ISBN neuvedené.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský a český jazyk.

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 12

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci: prof. ThDr. Dr Gabriel Ragan, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 18.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKFH/
SFT0/15

Názov predmetu: Všeobecný úvod do filozofie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent zakončí predmet skúškou, ktorá bude mať písomnú a ústnu časť. Každá časť tvorí 50%
výslednej známky a každá časť musí mať minimálne 50%. Hodnotenie študijných výsledkov
študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty
KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti:
Študent získava základný a všeobecný náhľad na to, čo filozofia je. Dosahuje sa to skrze
konfrontáciu filozofie s inými oblasťami ľudskej teoretickej činnosti (reálne vedy, formálne vedy,
náboženstvo, umenie, ideológia). Filozofia je teoretické východisko pre život v spoločnosti, a teda
študent skrze filozofiu poznáva zákonitosti vývoja spoločnosti, predpoklady jej stavu alebo možné
trendy do budúcnosti. Tieto trendy sa zakladajú na filozofických myšlienkach. Tak štúdium úvodu
do filozofie pomáha poznať stav spoločnosti. Zároveň študent rozoznáva nastolené problémy a vie
určiť ich filozofické pozadie. To prispieva k ich riešeniu, pri ktorom sa berie do úvahy obsahová
aj metodologická stránka daných problémov.
Získané zručnosti:
V tomto predmete získava študent prvotnú zručnosť kriticky sa postaviť k rôznym názorom.
Prehľad vo filozofických problémoch aj poznanie povahy samotnej filozofie dáva prípravu pre
zručnosť vedenia diskusie.
Získané kompetencie:
Úvod do filozofie je koncipovaný ako syntetizujúci pohľad na filozofiu. Teda je prípravou na
všetko to, čo celá filozofia poskytuje. Teda je vzdialenou prípravou aj na tie kompetencie, ktoré
filozofické vzdelanie poskytuje. Filozofia môže byť základom pre poradenstvo, v ktorom je stránka
diagnostická a terapeutická. V oboch aspektoch je potrebné posúdiť konkrétne skutočné znaky a
črty a adekvátne na ne reagovať. V tom všetkom pomáha filozofia ako pomoc pre rozumný postoj
a metódu. Preto aj úvod do filozofie pomáha ku kompetencii poradenstva, či už sociálneho alebo
duchovného.

Stručná osnova predmetu:
1. Prvotné chápanie filozofie,
2. Filozofické otázky,
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3. Tradícia filozofie,
4. Východiská filozofie,
5. Filozofia a reálne vedy,
6. Filozofia a formálne vedy,
7. Filozofia a náboženstvo,
8. Filozofia a umenie,
9.Filozofia a ideológia,
10. Pokus o charakteristiku filozofie

Odporúčaná literatúra:
FOTTA, P. Pri prameni filozofie. Bratislava : SAV, 2005. ISBN 8080820295.
ANZENBACHER, A. Úvod do filosofie. Praha : Státní pedagogické nakladatelství 1990, 304 s.,
ISBN 80-04-25414-4.
LEŠKO, V. Úvod do filozofie. Košice : Vladimír Leško, 2007. ISBN 9788096977161.
NEFF, V. Filosofický slovník pro samouky, neboli Antigorgias, Praha : Mladá fronta 2007, 453 s.
ISBN 978-80-204-1547-9.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský a český jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 268

A B C D E FX

47.76 16.79 16.04 7.09 10.82 1.49

Vyučujúci: PhDr. Emil Ragan, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
GJ1/15

Názov predmetu: Základy biblickej gréčtiny 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 2    Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent:
- sa pravidelne zúčastňuje na prednáškach a pravidelne sa pripravuje na hodiny prekladom zadaných
viet v cvičeniach
- absolvuje na konci semestra ústnu skúšku pozostávajúcu z prekladu a analýzy viet, ktoré boli
prebrané v cvičeniach počas prednášok
- hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutoční v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, čl. 11

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti.
Študent:
- pozná grécku abecedu a dokáže plynule čítať grécky text
- vie základné informácie o histórii gréckeho jazyka
- dokáže písať grécky skript
- disponuje základnou slovnou zásobou
- dokáže vytvárať formy pre slovesné tvary v prézente, futúre, imperfekte a aoriste
- dokáže skloňovať podstatné mená, zámená, adjektíva a particípiá podľa vzorov prvej a druhej
deklinácie
- pozná všetky zámená a predložky
- pozná základy gréckej syntaxe a vie preložiť jednoduché grécke vety
Získané zručnosti.
Študent:
- dokáže čítať a prekladať jednoduché náboženské texty NZ v gréckej pôvodine
- vie sa orientovať v spektre sekundárnej literatúry ku gréckemu jazyku
- je schopný samostatne realizovať ďalšie vzdelávanie v gréckom jazyku
Získané kompetencie.
Študent:
- je schopný integrovať získané poznatky do dialógu o náboženských textoch
- pozná základné náboženské texty a dokáže ich odborne vykladať
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- má vybudovanú platformu pre používanie pôvodných náboženských textov v ďalšom teologickom
vzdelávaní

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do biblickej gréčtiny
2. Základy gréckej syntaxe.
3. Podstatné mená prvej a druhej deklinácie.
4. Prídavné mená prvej a druhej deklinácie.
5. Rozdelenie gréckych slovies.
6. Prézent
7. Imperfekt
8. Futúr
9. Aorist
10. Zámená
11. Sloveso "byť"

Odporúčaná literatúra:
PANCZOVÁ H. a ŠKOVIERA D. Mathemata Graeca. Základy biblickej gréčtiny. Trnava : Dobrá
kniha, 2008. 209 s. ISBN 8071412570.
PANCZOVÁ H. Grécko-slovenský slovník. Od Homéra po kresťanských autorov. Bratislava:
Lingea, 2012.
FENÍK, J. Predložka eis a zámena predložiek v Jánovom evanjeliu. Slavica Slovaca 53/1 (2018)
20-24.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk

Poznámky:
Predmet sa vyučuje len v zimnom semestri.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 342

A B C D E FX

41.23 21.35 18.13 10.82 8.19 0.29

Vyučujúci: doc. Dr. Juraj Feník, S.T.D.

Dátum poslednej zmeny: 06.02.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
GJ2/15

Názov predmetu: Základy biblickej gréčtiny 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 2    Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent:
- sa pravidelne zúčastňuje na prednáškach a pravidelne sa pripravuje na hodiny prekladom zadaných
viet v cvičeniach
- absolvuje na konci semestra ústnu skúšku pozostávajúcu z prekladu a analýzy viet, ktoré boli
prebrané v cvičeniach počas prednášok
- hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutoční v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, čl. 11

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti.
Študent:
- dokáže plynule čítať grécky text a písať grécky skript
- disponuje priemernou slovnou zásobou
- dokáže vytvárať formy pre slovesné tvary vo všetkých gréckych časoch, a to pre všetky tri typy
gréckych slovies
- dokáže skloňovať podstatné mená, zámená, adjektíva a particípiá podľa vzorov prvej, druhej a
tretej deklinácie
- pozná základy gréckej syntaxe a vie preložiť aj zložitejšie grécke vety
Získané zručnosti.
Študent:
- dokáže čítať, prekladať a analyzovať aj zložitejšie náboženské texty NZ v gréckej pôvodine
- vie sa orientovať v spektre sekundárnej literatúry ku gréckemu jazyku a pozná štandardné príručky
gréckej syntaxe
- je schopný samostatne realizovať ďalšie vzdelávanie v gréckom jazyku
Získané kompetencie.
Študent:
- je schopný integrovať získané poznatky do dialógu o náboženských textoch
- pozná základné náboženské texty a dokáže ich odborne vykladať
- má vybudovanú platformu pre používanie pôvodných náboženských textov v ďalšom teologickom
vzdelávaní



Strana: 288

- vie použiť poznatky z gréckeho jazyka v ekumenickom dialógu

Stručná osnova predmetu:
1. Podstatné mená tretej deklinácie.
2. Perfekt a plusquamperfekt.
3. Slovesá –mi triedy.
4. Kontrahované slovesá.
5. Lektúra vybraných NZ textov.

Odporúčaná literatúra:
PANCZOVÁ H. a ŠKOVIERA D. Mathemata Graeca. Základy biblickej gréčtiny. Bratislava:
Dobrá kniha, 2008. 209s. ISBN 8071412570.
PANCZOVÁ H. Grécko-slovenský slovník. Od Homéra po kresťanských autorov. Bratislava:
Lingea, 2012.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk

Poznámky:
Predmet sa vyučuje v letnom semestri.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 330

A B C D E FX

40.91 17.58 19.7 13.33 8.18 0.3

Vyučujúci: doc. Dr. Juraj Feník, S.T.D.

Dátum poslednej zmeny: 06.02.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKFH/
SFT1/15

Názov predmetu: Základy logiky

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 2    Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 4 Pracovná záťaž: 100 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3., 5.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent zakončí predmet skúškou, ktorá bude mať písomnú a ústnu časť. Každá časť tvorí 50%
výslednej známky a každá časť musí mať minimálne 50%. Hodnotenie študijných výsledkov
študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty
KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti:
Študent sa orientuje v logických pojmoch a postupoch. Pozná ľudské správanie v tom zmysle, že
dokáže aplikovať poznatky logiky na konanie konkrétneho človeka a dokáže povedať, či je jeho
konanie logické alebo nie.
Získané zručnosti:
Študent má zručnosť samostatného ďalšieho štúdia v oblasti logiky pre podporu profesijného
rozvoja. Získava zručnosť logického myslenia a zvlášť odhalenia a opravy logických chýb. To
je významnou súčasťou uvažovania, rečnenia a argumentovania, preto študent je vo veľkej miere
pripravený pre zručnosť vedenia diskusie.
Získané kompetencie:
Logika je disciplína, ktorá má skôr metodologický charakter. V intelektuálnej sfére je však
všadeprítomná a pomáha vyvarovať sa formálnych chýb uvažovania. Tak logika pomáha
poradenstvu, kde je potrebné uvažovať nad diagnózou a terapiou (vo všeobecnom zmysle slova).
Teda študent, zorientovaný v logike, je viac kompetentný v poradenstve, a to aj v sociálnom aj v
duchovnom.

Stručná osnova predmetu:
1. Jednota zmyslového a racionálneho poznania a vypovedania.
2. Štruktúra a funkcia jazyka.
3. Základné logické operácie a princípy.
4. Definícia.
5. Sylogistika.
6. Výroková a predikátová logika.
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Odporúčaná literatúra:
CSONTOS, L. Úvod do logiky. Bratislava : Aloisianum, 1995. ISBN 8071410888. VOLEK, P.
Úvod do logiky a teórie vedy. Bratislava : Update Studio, 1999. ISBN 8096776517. GAHÉR,
F. Logika pre každého. Bratislava : Iris, 1998. ISBN 8088778778. SOUSEDÍK, P. Logika pro
studenty humanitných oborů. Praha : Vyšehrad, 2001. ISBN 8070215097.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský a český jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 508

A B C D E FX

27.95 21.65 21.46 18.5 8.46 1.97

Vyučujúci: PhDr. Emil Ragan, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
Psy1/15

Názov predmetu: Základy psychológie

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 2    Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I., I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou absolvovania predmetu je aktívna účasť na prednáškach vo forme diskusií, ktoré
sa vedu vždy na začiatku prednášky a zameriavajú sa na predchádzajúce témy (10% celkového
hodnotenia). Študent má pred ukončením písomne vypracovať úlohu na zadanú tému (10%
celkového hodnotenia). Záverečným hodnotením je skúška, ktorá je spravidla písomná (80%
celkového hodnotenia). Na úspešné absolvovanie predmetu je nevyhnutné získať aspoň 60 % bodov
v každej oblasti hodnotenia. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa
uskutočňuje v zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti:
Študent
- sa orientuje v základných témach psychológie ako vedy
- rozumie elementárnym pojmom, ktoré používa psychológia ako veda
- pozná základné rozlíšenie medzi jednotlivými psychologickými prúdmi, respektíve školami
- chápe rozdiely medzi popularizačným prístupom a odborným či vedeckým prístupom k
psychológii
- má odborné vedomosti o základných psychických procesoch a stavoch ľudského jedinca
Získané zručnosti:
Študent
- dokáže správne analyzovať základné aktuálne otázky z oblasti psychológie ako vedy
- je schopný vyhodnocovať dostupné informačné materiály z oblasti základnej psychológie
- je schopný zapájať sa do diskusie o základných odborných témach z psychológie
Získané kompetencie
Študent
- je kompetentný aplikovať získané vedomosti v ďalších špecifických oblastiach psychológie
- je schopný prepájať základné teoretické vedomosti z oblasti psychológie s bežným životom
- vie prostredníctvom sebapozorovania pomenovať prebiehajúce psychické javy a stavy

Stručná osnova predmetu:
1. Základné definície a základné pojmy v psychológii ako vede. Vznik psychológie ako vedy.
Nervová sústava ako biologický základ psychických procesov.
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2. Metodológia v psychologickom výskume. Sebapozorovanie. Pozorovanie. Experiment.
Exploratívne metódy.
3. Súčasné prúdy v psychológii (Psychoanalýza, Behaviorizmus, Humanistická psychológia).
Poradenská psychológia
4. Percepcia. Receptory a podnetový prah. Skreslené vnímanie. Predstavivosť a fantázia.
5. Pamäť. Senzorická, krátkodobá a dlhodobá pamäť. Zabúdanie a poruchy pamäte.
6. Učenie. Podmienený a nepodmienený reflex. Operačné podmieňovanie. Druhy učenia.
7. Inteligencia. Formy myslenia a myšlienkové operácie. Vyhodnocovanie inteligencie.
8. Myseľ a stavy vedomia. Vedomie, nevedomie, predvedomie, podvedomie. Spánok a iné stavy
vedomia.
9. Motivácia. Druhy motivácie a motivačné procesy v psychike človeka. Konflikt motívov.
Frustrácia.
10. Emócie - základné definície. Vznik emócií. Kultúrny základ emócií. Emočná zrelosť.

Odporúčaná literatúra:
LOKŠA, J. Základy všeobecnej psychológie. Košice : Kňazský seminár sv. Karola
Boromejského, 2006. 369 s. ISBN 8089138446.
ATKINSONOVÁ, R. L. a kol. (eds.), Psychologie. Praha : Portal, 2007. 862 s. ISBN
8071786403.
HALL, C. S., LINDZEY, G., Psychológia osobnosti. Bratislava: Slovenské pedagogické
vydavateľstvo, 1997. 510 s. ISBN 80-08-00994-2.
FORGÁČ, M., Tvárou v tvár : náčrt psychológie kresťanskej osobnosti podľa L. M. Rullu
v kontexte biblického príbehu o Jakubovi, Košice : Equilibria, 2011. - 165 s. - ISBN
978-80-89284-72-6.
FORGÁČ, M., Vzťahové ja v psychológii náboženstva, In: Studia theologica. - ISSN 1212-8570.
- Roč. 13, č. 3 (2011), s. 103-124. (Scopus)
FORGÁČ, M., Kríza povolaní a nevyhnutnosť integrálneho skúmania súcnosti kandidátov pre
formáciu do kňazstva (Vocational crisis and the need for integral evaluation of the suitability of
candidates for priestly formation). In: Studia Theologica Rok, ročník, číslo2021, Roč. 23, č. 1 s.
135-158
FORGÁČ, M., The Psychometric Identification of the Image of God in Slovak
Circumstances, In: Studia theologica. - ISSN 1212-8570. - Vol. 15, Issue 1, (2013), p. 205-227.
(Scopus)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 1617

A B C D E FX

11.44 16.39 22.51 18.37 24.0 7.3

Vyučujúci: doc. PhDr. Marek Forgáč, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 17.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
NZ1/15

Názov predmetu: Úvod do Nového zákona

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5., 7., 9.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent: - musí pravidelne navštevovať prednášky a aktívne na nich participovať na základe
prípravy pozostávajúcej z čítania odporúčanej sekundárnej literatúry - dôkladne poznať históriu a
okolnosti vzniku biblických textov a dejiny ich exegézy. Študent absolvuje počas semestra dva testy
zo znalosti materiálu prebraného na hodinách a znalosti sekundárnej literatúry uvedenej v sylabe.
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti. Študent: - dôverne pozná historické a sociálne okolnosti vzniku Nového zákona
jedného zo základných náboženských textov - pozná oficiálne učenie Cirkvi o vzniku Písma a
kánone - rozumie problematike textovej kritiky Nového zákona - pozná dejiny výkladu a má
teoretický prehľad v metódach exegézy.
Študent: - vie metodologicky správne pristupovaťk biblickému textu a používať relevantnú
sekundárnu literatúru - vie identifikovať prípady fundamentalistickej interpretácie Písma - vie
samostatne argumentovať a vysvetliť vznik Nového zákona.
Získané kompetencie. Študent: - vie viesť inteligentnú diskusiu o vzniku biblického textu v
multikulturálnom prostredí - vie použiť biblický text v ďalšom teologickom vzdelávaní - je
samostatný v získavaní a aplikácii ďalších biblických poznatkov - je schopný seba-reflexie a seba-
formácie vo svetle učenia biblického textu

Stručná osnova predmetu:
1. Predpoklady vzniku Nového zákona
2. Kánon Nového zákona
3. Text Nového zákona
4. Preklady Nového zákona
5. Inšpirácia Nového zákona
6. Metódy Interpretácie Nového zákona
7. Apokryfné spisy
8. Adresáti Nového zákona
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Odporúčaná literatúra:
TRSTENSKÝ, F. Svet Nového zákona. Svit : Katolícke biblické dielo , 2008. 164 s. ISBN
9788089120178
CARSON, D. A. Úvod do Nového zákona. Praha : Návrat domů , 2008. 700 s. ISBN
9788072551651
TICHÝ, L. Úvod do Nového zákona. Svitavy : Trinitas , 2003. 285 s. ISBN 8086036790
POKORNÝ, P. - HECKEL, U. Úvod do Nového zákona. Praha : Vyšehrad , 2013. 835 s. ISBN
9788074291869

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk

Poznámky:
Predmet je vyučovaný len v zimnom semestri.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 234

A B C D E FX

33.76 24.79 22.22 14.1 5.13 0.0

Vyučujúci: ThDr. Štefan Novotný, PhD., doc. Dr. Juraj Feník, S.T.D.

Dátum poslednej zmeny: 07.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
SZ1/15

Názov predmetu: Úvod do Starého Zákona a Pentateuch

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 5    Za obdobie štúdia: 65
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5 Pracovná záťaž: 125 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5., 7., 9.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje na konci semestra ústnu skúšku, v ktorej preukáže vedomosti z dejín Izraela a
exegézy Pentateuchu.
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu, sa uskutoční v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu pozná jednotlivé obdobia dejín Izraela v kontexte Starovekého blízkeho
východu, a teda aj dôležité archeologické, epigrafické a literárne pramene. Samotné obdobia
sú dané do súvislosti so vznikom, resp. formáciou biblických textov. Absolvent tak dokáže
interpretovať text v jeho historickom kontexte, špecificky centrálne texty Pentateuchu. Okrem
poznania problematiky z hľadiska literárnej a redakčnej kritiky i kritiky tradície je absolvent
schopný vidieť v širších súvislostiach aj centrálne teologické témy ako stvorenie či zmluva.
Rovnako je oboznámený s teologickými konceptmi zjavenia, inšpirácie a kánonu. Ide o efektívne
vzdelávacie ciele.
Získané vedomosti:
Študent:
- má prierezové vedomosti v oblasti Úvodu do Starého zákona a Pentateuchu s zameraním na
aplikačné teologické využitie, ovláda vymedzenie, predmet a základné biblické pojmy;
- orientuje sa v základoch výskumu
Získané zručnosti:
Študent:
- je schopný realizovať konkrétne interpretačné postupy a zargumentovať zvolený pracovný postu;
- je schopný zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje vo vzťahu k vlastnému profesijnému
rozvoju.
Získané kompetencie:
Študent:
- vie použiť svoje vedomosti a v rámci odbornej diskusie, vie ich obhájiť a konštruktívne reagovať
na kritiku,
- je schopný sebareflexie a vie prijímať plnú zodpovednosť za riešenie úloh s ich dôsledkami;
- je kompetentný posúdiť rôzne druhy informácií v kontexte vlastného profesijného rozvoja s plnou
morálnou zodpovednosťou;
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- je samostatný a autonómny pri získavaní nových teologických poznatkov s možnosťou využitia
v ďalších študijných predmetoch a ďalšom štúdiu.

Stručná osnova predmetu:
1. Staroveký blízky východ v 2. tisícročí pred Kr.
2. Problematika patriarchov a exodu
3. Transformácie Železnej doby I
4. Vznik kráľovstva (zvlášť problematika Dávidovej a Šalamúnovej veľkoríše)
5. Monarchické obdobie (Izraelské a Júdske kráľovstvo) v kontexte starovekých mocností 1.
tisícročia pred Kr. a obdobie exilu
6. Provincia Jehud v perzskom období
7. Helenistické obdobie a Hasmonejská dynastia
8. Text Starého zákona a staroveké preklady
9. Teória prameňov a nové modely vzniku Pentateuchu
10. Priesterschrift
11. Deuteronomium
12. Rozdielne koncepty zmluvy
13. Exegéza špecifických textov

Odporúčaná literatúra:
DUBOVSKÝ, P. (ed.) Komentáre k Starému zákonu. Genezis. Trnava : Dobrá kniha, 2008. 828s.
ISBN 978-80-7141-626-5.
TIŇO, J. (ed.)Komentáre k Starému zákonu 3. Exodus, Trnava : Dobrá kniha, 2013. 948s. ISBN
9788071417668.
TIŇO, J. Biblická archeológia, Trnava : Dobrá kniha, 2003. 82s. ISBN 8071414018.
VARŠO, M. Počúvaj, Izrael: cesta Izraela s Bohom, Dolný Kubín : Zrno, 1998. 326s. ISBN
8096786733.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk

Poznámky:
Predmet sa vyučuje v zimnom semestri.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 420

A B C D E FX

35.24 23.57 19.76 10.24 10.95 0.24

Vyučujúci: prof. Róbert Lapko, ThD., PhD.

Dátum poslednej zmeny: 08.02.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
ST1/15

Názov predmetu: Úvod do duchovného života

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent vypracuje počas semestra referát na zadanú tému – 30 percent z celkového hodnotenia.
Absolvuje záverečnú skúšku – 70 percent z celkového hodnotenia. Na úspešné absolvovanie
predmetu je potrebné získať minimálne 60 percent bodov z každej hodnotenej oblasti. Hodnotenie
študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle Študijného
poriadku Teologickej fakulty KU, čl. 11.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti
Študent vie:
- sa orientovať v základných pojmoch kresťanskej spirituality;
- charakterizovať vzťah medzi pomocnými vedami a spirituálnou teológiou;
- definovať základné východiská a pramene duchovného života;
- chápať význam teologálnych čností a ich vzťah s ľudskou prirodzenosťou;
- charakterizovať duchovný život vo vzťahu k Najsv. Trojici.
Zručnosti
Študent dokáže:
- aktívnym spôsobom získavať odborné informácie v oblasti spirituálnej teológie;
- navrhnúť spôsoby rozvíjania teologálnych čností s rešpektovaním individuálnej charakteristiky
človeka;
- navrhnúť konkrétne postupy rozvíjania vzťahu s Najsv. Trojicou.
Kompetencie
Študent je schopný:
- aplikovať získané vedomosti v praxi a v diskusii ich obhájiť;
- identifikovať správne a nesprávne prejavy duchovného života;
- obhájiť všeobecné povolanie k svätosti s jeho dopadom na komplexný rozvoj ľudskej osobnosti.

Stručná osnova predmetu:
Charakteristika spirituálnej teológie a jej miesto v teologických vedách. Rôzne definície spirituálnej
teológie a ich náplň.
Vzťah medzi spirituálnou teológiou a pomocnými vedami (filozofia, psychológia, sociológia,
pedagogika).
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Pramene spirituálnej teológie – biblické, teologické, experimentálne.
Mylné pohľady na duchovný život – spiritualizmus, kvietizmus, materializmus, psychologizmus,
racionalizmus, voluntarizmus, sociologizmus.
Teologálne čnosti a ich vplyv na duchovný život.
Vzťah medzi teologálnymi čnosťami a ľudskou prirodzenosťou.
Vzťah k jednotlivým osobám Najsv. Trojice v duchovnom živote.
Vplyv Ducha Svätého na rozvíjanie duchovného života.
Všeobecné povolanie k svätosti.

Odporúčaná literatúra:
ALTRICHTER, M., 2017. Spirituální teologie. Refugium, 2017. 736 s. ISBN
978-80-7412-278-1.
FIORES. S. 1999. Slovník spirituality. Kostelní Vydří : Karmelitánske nakladatelství, 1999. 1295
s. ISBN 80-71923-38-9.
GOGOLA, J. W. 2004. Teológia spoločenstva s Bohom. Košice : Seminár sv. Karola
Boromejského, 2004. 437 s. ISBN 80-89138-20-9.
JENČO, J. 2008. Duchovný potenciál dieťaťa predškolského veku. In: Theologos : teologická
revue GTF PU v Prešove. Roč.109, č. 1 (2008), s. 107-122. ISSN 1335-5570.
MARCHETTI, A. 2005. Kompendium teológie duchovného života. Povaha kresťanskej
dokonalosti. Bratislava : Serafín, 2005. 245 s. ISBN 80-8081-001-X.
PUSS, A. 2002. Špiritualita podľa Katechizmu katolíckej Cirkvi. Dobrá kniha, 206 s. ISBN
978-80-74122781.
ŠPIDLÍK, T. 1995. Prameny Světla. Velehrad : Refugium, 1995. 414 s. ISBN 80-9019-572-5.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, český jazyk

Poznámky:
Predmet je vyučovaný len v zimnom semestri.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 606

A B C D E FX

49.17 28.55 14.52 4.13 3.47 0.17

Vyučujúci: doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 09.02.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
ST6/15

Názov predmetu: Školy kresťanskej spirituality a kresťanské hnutia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 1    Za obdobie štúdia: 13
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4., 6.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent vypracuje počas semestra prácu na zadanú tému v rozsahu min. 4 strany A4 - 30 percent
z celkového hodnotenia. Absolvuje záverečnú skúšku – 70 percent z celkového hodnotenia. Na
úspešné absolvovanie predmetu a získanie zápočtu je potrebné získať minimálne 60 percent bodov
z každej hodnotenej oblasti. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa
uskutočňuje v zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, čl. 11.

Výsledky vzdelávania:
Vedomosti
Študent:
- vie opísať hlavné školy kresťanskej spirituality;
- dokáže charakterizovať hlavné prvky súčasných kresťanských hnutí;
- vie sa orientovať v súčasných spirituálnych prúdoch.
Zručnosti
Študent dokáže:
- získavať a analyzovať informácie z vybraných spiritualít a hnutí a prezentovať ich relevantnosť
pre prax;
- posúdiť silné a slabé stránky vybranej spirituality;
- aplikovať konkrétny spirituálny model na život jedinca alebo spoločenstva.
Kompetencie
Študent získa:
- schopnosť aplikovať základné prvky vybraných škôl do života cirkvi na Slovensku;
- schopnosť zladiť duchovné inklinácie človeka s konkrétnou školou spirituality alebo kresťanským
hnutím.

Stručná osnova predmetu:
Augustiniánska spiritualita.
Benediktínska spiritualita.
Karmelitánska spiritualita.
Františkánska spiritualita.
Dominikánska spiritualita.
Jezuitská spiritualita.
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Saleziánska spiritualita.
Hnutie kresťanských rodín.
Hnutie Neokatechumenálna cesta.
Hnutie Fokoláre.
Hnutie Svetlo-Život.
Hnutie Obnovy v Duchu Svätom.

Odporúčaná literatúra:
ALTRICHTER, M.,2017. Spirituální teologie. Refugium, 2017. 736 s. ISBN 978-80-7412-278-1.
AUMANN, J. 2000. Křesťanská spiritualita v katolické tradici. Praha : Karolínum, 2000. 261 s.
ISBN 80-7184-928-6.
CUMMINS, N. 1994. Osvobození k radosti. Úvod do náuky sv. Jána od kříže. Kostelní Vydří :
Karmelitánske nakladatelství, 1994. 170 s. ISBN 80-85527-42-1.
FIORES. S. 1999. Slovník spirituality. Kostelní Vydří : Karmelitánske nakladatelství, 1999. 1295
s. ISBN 80-71923-38-9.
JENČO, J., 2008. Aktuálnosť života a posolstva sv. Terézie z Lisieux pre človeka dnešnej doby.
In: Mojím povolaním je láska. Zborník z medzinárodného sympózia. Košice : Seminár sv. Karola
Boromejského, 2008, s. 29-45. ISBN 978-80-89361-02-1.
JENČO, J., 2020. Spirituálno-pedagogické pôsobenie J. I. Simonisa v rehoľnej formácii.
Ružomberok : Verbum, 2020, 133 s. ISBN 978-80-561-0818-5.
KYSELICA, J. 2014. Obnova farnosti cez neokatechumenát, Trnava: Dobrá kniha, 2014, 216 s.
ISBN 978-80-7141-866-5.
LETHEL, F.M., 2014. Teológia svätých. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2014, 186 s.
ISBN 978-80-7165-947-1.
LUBICHOVÁ, CH. Ideál jednoty. Nové mesto, 77 s. ISBN 978-80-8548-702-0.
WHITEHEAD, CH. 2008. Obnova v Duchu Svätom. Zachej, 2008, 39 s. ISBN
978-80-9699-391-8.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, český jazyk

Poznámky:
Predmet sa vyučuje len v letnom semestri

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 76

N Z

1.32 98.68

Vyučujúci: doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 19.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
MT3/15

Názov predmetu: Špeciálna morálna teológia 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 2    Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3 Pracovná záťaž: 75 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 7., 9.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent prednesie počas semestra prezentáciu na zadanú tému – 10 percent z celkového hodnotenia.
Musí sa aktívne zapájať do diskusií počas seminárov – 10 percent z celkového hodnotenia. Napíše
seminárnu prácu v rozsahu 2 strany A4 – 10 percent z celkového hodnotenia. Absolvuje záverečnú
ústnu skúšku – 70 percent z celkového hodnotenia. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v
rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, čl. 11.

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti:
Študent:
- má prierezové vedomosti v oblasti špeciálnej morálnej teológie so zameraním na stav spoločnosti,
ovláda ich vymedzenie, predmet a základné teologické pojmy;
- ovláda základné magisteriálne dokumenty týkajúce sa morálneho učenia Katolíckej cirkvi;
- má široké vedomosti a porozumenie v základoch morálnej teológie, vrátane praktických súvislostí
a vzťahov k súvisiacim predmetom a odborom.
Získané zručnosti:
Študent:
- vie aktívnym spôsobom získavať a analyzovať informácie z oblasti morálky ako vedy a dokáže
ich využívať na riešenie vybraných pedagogických situácií;
- dokáže pracovať so základnými dokumentmi Magistéria s rešpektovaním pravidiel a princípov
v katolíckej etike;
- vie identifikovať súvislosti, pre ukázať empatiu a medzi kultúrne povedomie a vie realizovať
konkrétne kauzistické postupy a zargumentovať zvolený pracovný postu;
- vie poskytovať sociálne poradenstvo;
- je schopný zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje vo vzťahu k vlastnému profesijnému
rozvoju.
Získané kompetencie:
Študent:
- je schopný integrovať získané vedomosti z oblasti špeciálnej morálnej teológie s poznatkami
nadobudnutými počas predošlého štúdia a pri riešení rôznych kauzistických situácií;
- vie použiť svoje vedomosti a v rámci odbornej diskusie, vie ich obhájiť a konštruktívne reagovať
na kritiku;
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- je schopný sebareflexie a vie prijímať plnú zodpovednosť za riešenie úloh s ich dôsledkami;
- je kompetentný posúdiť rôzne druhy informácií v kontexte vlastného profesijného rozvoja s plnou
morálnou zodpovednosťou;
- je samostatný a autonómny pri získavaní nových poznatkov s možnosťou využitia v ďalších
študijných predmetoch a ďalšom štúdiu.

Stručná osnova predmetu:
1. Požiadavka lásky k Bohu cez teologické čnosti, zvlášť čnosť nábožnosti (1. - 3. Prikázanie)
2. Požiadavka lásky k sebe a k blížnemu cez čnosť lásky, úcty, spravodlivosti (4. Prikázanie) 3.
Postoj človeka k telesnému a duševnému zdraviu a životu (5. Prikázanie).

Odporúčaná literatúra:
Dokumenty II. vatikánskeho koncilu.
Katechizmus Katolíckej cirkvi, SSV, Trnava 1998.
JÁN PAVOL II., apoštolský list Deň Pána, 1998.
Veritatis Splendor.
Evangelium Vitae.
Familiaris Consorcio.
Lojan, R.: The imperative of social responsibility for taking care of seriously ill and dying. In:
Zarządzanie i edukacja, no. 108 (2016): 95-104.
SZANISZLÓ, I.-M. Úvod do špeciálnej morálnej teológie I. Božské čnosti, Neckenmarkt, 2008.
SZANISZLÓ, I.-M. Úvod do špeciálnej morálnej teológie II., Vybraté prikázania. Neckenmarkt :
Novum, 2009.
SZANISZLÓ, I.-M. Nepokradneš. Teologický pohľad na hospodársku etiku podľa siedmeho
Božieho prikázania. Typopress, Košice, 2009.
SZANISZLÓ, I.-M. Úvod do špeciálnej katolíckej morálnej teológie podľa Desatora Božích
prikázaní IV. : prikázania ochrany života a pravdy. Vienala, Košice, 2010.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk

Poznámky:
Predmet sa vyučuje len v zimnom semestri.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 512

A B C D E FX

42.19 20.31 23.44 7.03 7.03 0.0

Vyučujúci: doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 02.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKST/
MT4/15

Názov predmetu: Špeciálna morálna teológia 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: 2    Za obdobie štúdia: 26
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 3 Pracovná záťaž: 75 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 8., 10.

Stupeň štúdia: I.II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent prednesie počas semestra prezentáciu na zadanú tému – 10 percent z celkového hodnotenia.
Musí sa aktívne zapájať do diskusií počas seminárov – 10 percent z celkového hodnotenia. Napíše
seminárnu prácu v rozsahu 2 strany A4 – 10 percent z celkového hodnotenia. Absolvuje záverečnú
ústnu skúšku – 70 percent z celkového hodnotenia. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v
rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, čl. 11.

Výsledky vzdelávania:
Získané vedomosti:
Študent:
- má prierezové vedomosti v oblasti špeciálnej morálnej teológie so zameraním na stav spoločnosti,
ovláda ich vymedzenie, predmet a základné teologické pojmy;
- ovláda základné magisteriálne dokumenty týkajúce sa morálneho učenia Katolíckej cirkvi;
- má široké vedomosti a porozumenie v základoch morálnej teológie, vrátane praktických súvislostí
a vzťahov k súvisiacim predmetom a odborom.
Získané zručnosti:
Študent:
- vie aktívnym spôsobom získavať a analyzovať informácie z oblasti morálky ako vedy a dokáže
ich využívať na riešenie vybraných pedagogických situácií;
- dokáže pracovať so základnými dokumentmi Magistéria s rešpektovaním pravidiel a princípov
v katolíckej etike;
- vie identifikovať súvislosti, pre ukázať empatiu a medzi kultúrne povedomie a vie realizovať
konkrétne kauzistické postupy a zargumentovať zvolený pracovný postu;
- vie poskytovať sociálne poradenstvo;
- je schopný zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje vo vzťahu k vlastnému profesijnému
rozvoju.
Získané kompetencie:
Študent:
- je schopný integrovať získané vedomosti z oblasti špeciálnej morálnej teológie s poznatkami
nadobudnutými počas predošlého štúdia a pri riešení rôznych kauzistických situácií;
- vie použiť svoje vedomosti a v rámci odbornej diskusie, vie ich obhájiť a konštruktívne reagovať
na kritiku;
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- je schopný sebareflexie a vie prijímať plnú zodpovednosť za riešenie úloh s ich dôsledkami;
- je kompetentný posúdiť rôzne druhy informácií v kontexte vlastného profesijného rozvoja s plnou
morálnou zodpovednosťou;
- je samostatný a autonómny pri získavaní nových poznatkov s možnosťou využitia v ďalších
študijných predmetoch a ďalšom štúdiu.

Stručná osnova predmetu:
1.-4. Postoj človeka k sexuálnemu životu (6. a 9. Prikázanie)
5.-9. Hospodárska etika (7. a 10. Prikázanie)
10.-13. Etika komunikácie vo verejnom priestore a politická etika (8. Prikázanie).

Odporúčaná literatúra:
DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL. Dokumenty DVK.Trnava : SSV, 2008. 845 s. ISBN
9788071627388.
KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI, 1997. Trnava : SSV, 1998. 918 s. ISBN 8071622532.
JÁN PAVOL II. Deň Pána. Bratislava : Don Bosco. 28 s. ISBN NEUVEDENÉ
Lojan, R.: Personal Awareness in Palliative Care Practice. In: Holonič, J., Die wirtschaftliche
Entwicklung europäischer Regionen in der Ausbildungs- und Arbeitsmarktpolitik: Übergänge
und Strategien 5. Uzhorod: TOV "RiK - U" (2018): 233-244.
SZANISZLÓ, I.-M. Úvod do špeciálnej morálnej teológie I.: Božské čnosti. Neckenmarkt :
Novum Verlag. 2008. 223 s. ISBN 9783850228183.
SZANISZLÓ, I.-M. Úvod do špeciálnej morálnej teológie II.: Vybraté prikázania. Neckenmarkt :
Novum Verlag, 2009. 145 s. ISBN 9783990030325.
SZANISZLÓ, I.-M. Nepokradneš. Teologický pohľad na hospodársku etiku podľa siedmeho
Božieho prikázania. Košice : Typopress, 2009. 82 s. ISBN 9788089089888.
SZANISZLÓ, I.-M. Úvod do špeciálnej katolíckej morálnej teológie podľa Desatora Božích
prikázaní IV.: Prikázania ochrany života a pravdy. Košice : Vienala, 2010. 120 s. ISBN
9788089232918.
JÁN PAVOL II. Veritatis Splendor. Trnava : Spolok svätého Vojtecha. 1994. 180 s. ISBN
8071620572.
JÁN PAVOL II. Evangelium Vitae. Trnava : Spolok svätého Vojtecha. 1995. 195 s. ISBN
8071620971.
JÁN PAVOL II. Familiaris Consortio. Trnava : Spolok svätého Vojtecha. 1993. ISBN
8071620521.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk

Poznámky:
Predmet sa vyučuje len v zimnom semestri.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 335

A B C D E FX

53.13 25.07 17.61 3.88 0.3 0.0

Vyučujúci: doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 02.03.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.


