
OBSAH
1. Bibliografia 1................................................................................................................................... 2
2. Bibliografia 2................................................................................................................................... 4
3. Bibliografia 3................................................................................................................................... 6
4. Bibliografia 4................................................................................................................................... 8
5. Charitatívna práca.......................................................................................................................... 10
6. Cudzí jazyk v akademickom diskurze - anglický jazyk................................................................12
7. Cudzí jazyk v akademickom diskurze - nemecký jazyk............................................................... 14
8. Dizertačná práca............................................................................................................................ 16
9. Dizertačná skúška.......................................................................................................................... 18
10. Ekonomika v sociálnej práci....................................................................................................... 20
11. Konferencie 1...............................................................................................................................22
12. Konferencie 2...............................................................................................................................24
13. Konferencie 3...............................................................................................................................26
14. Konferencie 4...............................................................................................................................28
15. Kresťanská sociálna práca........................................................................................................... 30
16. Medzinárodné sympózium 1 - domáce....................................................................................... 33
17. Medzinárodné sympózium 2 - zahraničné...................................................................................35
18. Metodológia sociálnych vied - kvantitatívny a kvalitatívny výskum..........................................37
19. Misijná práca............................................................................................................................... 39
20. Mobilita 1.....................................................................................................................................41
21. Mobilita 2.....................................................................................................................................43
22. Mobilita 3.....................................................................................................................................45
23. Mobilita 4.....................................................................................................................................47
24. Pastorálna sociálna práca.............................................................................................................49
25. Pedagogická činnosť 1.................................................................................................................52
26. Pedagogická činnosť 2.................................................................................................................54
27. Pedagogická činnosť 3.................................................................................................................56
28. Pedagogická činnosť 4.................................................................................................................58
29. Pedagogika a andragogika v sociálnej práci............................................................................... 60
30. Projektová činnosť 1....................................................................................................................63
31. Projektová činnosť 2....................................................................................................................65
32. Projektová činnosť 3....................................................................................................................67
33. Projektová činnosť 4....................................................................................................................69
34. Právo v sociálnej práci................................................................................................................ 71
35. Psychológia a sociológia v sociálnej práci..................................................................................74
36. Publikačná činnosť 1................................................................................................................... 76
37. Publikačná činnosť 2................................................................................................................... 78
38. Publikačná činnosť 3................................................................................................................... 80
39. Publikačná činnosť 4................................................................................................................... 82
40. Písomná práca k dizertačnej skúške............................................................................................84
41. Rezidenciálna sociálna práca.......................................................................................................86
42. Sociálna filozofia......................................................................................................................... 88
43. Sociálna realita vo výskumoch....................................................................................................90
44. Supervízia v sociálnej práci.........................................................................................................92
45. Vybrané teórie sociálnej práce.....................................................................................................94
46. Špecializované sociálne poradenstvo.......................................................................................... 96



Strana: 2

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
Bfia1/21

Názov predmetu: Bibliografia 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
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.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent vypracuje seminárnu prácu so záznamom z 10 preštudovaných odborných textov v
minimálnom rozsahu 20 strán (10 odborných diel, každé v minimálnom rozsahu 2 strany), ktorej
súčasťou je i spracovanie prehľadu študijnej literatúry k téme PhD. práce.
Študent predmet absolvoval (Z), ak splnil všetky uvedené podmienky. Absolvovanie predmetu je
uskutočnené v súlade so Študijným poriadkom Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Výsledky vzdelávania:
• Vedomosti: pozná špecifiká práce s odborným textom,
• Zručnosti: vie spracovať rešerš odborných textov k vybranej problematike, vie spracovať krátky
záznam – výťah odborného diela, vie používať techniky spracovania odborného textu v zmysle
metodológie,
• Kompetentnosti: má schopnosť vypracovať rešerš odborných textov, schopnosť spracovať záznam
– výťah odborného diela, schopnosť aplikovať získané zručnosti k vlastnej publikačnej činnosti.

Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu:
1. Preštudovať 10 odborných diel k téme dizertačnej práce, vrátane metodológií výskumu;
2. Spracovanie preštudovaných diel v písomnej podobe v minimálnom rozsahu 2 NS v nasledovnej
štruktúre:
a. údaje o diele,
b. obsah jednotlivých kapitol,
c. vlastné zhodnotenie a využiteľnosť pre dizertačnú prácu;
3. Spracovanie prehľadu študijnej literatúry k téme PhD. práce - v písomnej podobe. Zápis diel
bude spracovaný podľa metodických pokynov KU Ružomberok.

Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná literatúra:
1. Výber 10 diel súvisiacich s témou dizertačnej práce,
2. Výber ďalších diel súvisiacich s činnosťami doktoranda.
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský, prípadne podľa odbornej literatúry.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 109

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD., doc. PhDr. Marek Forgáč, PhD., prof. ThDr.
Dr Gabriel Ragan, PhD., prof. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD., prof. ThDr. ICDr. Anton Fabian,
PhD., prof. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD., doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD., MBA, prof. ThDr.
PhDr. Amantius Akimjak, PhD., prof. ThDr. Edward Zygmunt Jarmoch, PhD., doc. PhDr. Janka
Bursová, PhD., MBA

Dátum poslednej zmeny: 24.11.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. dr hab. Tadeusz Władysław Bąk, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
Bfia2/21

Názov predmetu: Bibliografia 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
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.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent vypracuje seminárnu prácu so záznamom z 10 preštudovaných odborných textov v
minimálnom rozsahu 20 strán (10 odborných diel, každé v minimálnom rozsahu 2 strany), ktorej
súčasťou je i spracovanie prehľadu študijnej literatúry k téme PhD. práce.
Študent predmet absolvoval (Z), ak splnil všetky uvedené podmienky. Absolvovanie predmetu je
uskutočnené v súlade so Študijným poriadkom Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Výsledky vzdelávania:
• Vedomosti: pozná špecifiká práce s odborným textom,
• Zručnosti: vie spracovať rešerš odborných textov k vybranej problematike, vie spracovať krátky
záznam – výťah odborného diela, vie používať techniky spracovania odborného textu v zmysle
metodológie,
• Kompetentnosti: má schopnosť vypracovať rešerš odborných textov, schopnosť spracovať záznam
– výťah odborného diela, schopnosť aplikovať získané zručnosti k vlastnej publikačnej činnosti.

Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu:
1. Preštudovať 10 odborných diel k téme dizertačnej práce, vrátane metodológií výskumu;
2. Spracovanie preštudovaných diel v písomnej podobe v minimálnom rozsahu 2 NS v nasledovnej
štruktúre:
a. údaje o diele,
b. obsah jednotlivých kapitol,
c. vlastné zhodnotenie a využiteľnosť pre dizertačnú prácu;
3. Spracovanie prehľadu študijnej literatúry k téme PhD. práce - v písomnej podobe. Zápis diel
bude spracovaný podľa metodických pokynov KU Ružomberok.

Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná literatúra:
1. Výber 10 diel súvisiacich s témou dizertačnej práce,
2. Výber ďalších diel súvisiacich s činnosťami doktoranda.
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský, prípadne podľa odbornej literatúry.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 84

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD., doc. PhDr. Marek Forgáč, PhD., prof. ThDr.
Dr Gabriel Ragan, PhD., prof. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD., prof. ThDr. ICDr. Anton Fabian,
PhD., prof. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD., doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD., MBA, prof. ThDr.
PhDr. Amantius Akimjak, PhD., prof. ThDr. Edward Zygmunt Jarmoch, PhD., doc. PhDr. Janka
Bursová, PhD., MBA

Dátum poslednej zmeny: 24.11.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. dr hab. Tadeusz Władysław Bąk, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
Bfia3/21

Názov predmetu: Bibliografia 3

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
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: 3.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou udelenia zápočtu je predloženie referencie určenej školiteľom.Podmienky na
absolvovanie predmetu:
Študent vypracuje seminárnu prácu so záznamom z 10 preštudovaných odborných textov v
minimálnom rozsahu 20 strán (10 odborných diel, každé v minimálnom rozsahu 2 strany), ktorej
súčasťou je i spracovanie prehľadu študijnej literatúry k téme PhD. práce.
Študent predmet absolvoval (Z), ak splnil všetky uvedené podmienky. Absolvovanie predmetu je
uskutočnené v súlade so Študijným poriadkom Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Výsledky vzdelávania:
• Vedomosti: pozná špecifiká práce s odborným textom,
• Zručnosti: vie spracovať rešerš odborných textov k vybranej problematike, vie spracovať krátky
záznam – výťah odborného diela, vie používať techniky spracovania odborného textu v zmysle
metodológie,
• Kompetentnosti: má schopnosť vypracovať rešerš odborných textov, schopnosť spracovať záznam
– výťah odborného diela, schopnosť aplikovať získané zručnosti k vlastnej publikačnej činnosti.

Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu:
1. Preštudovať 10 odborných diel k téme dizertačnej práce, vrátane metodológií výskumu;
2. Spracovanie preštudovaných diel v písomnej podobe v minimálnom rozsahu 2 NS v nasledovnej
štruktúre:
a. údaje o diele,
b. obsah jednotlivých kapitol,
c. vlastné zhodnotenie a využiteľnosť pre dizertačnú prácu;
3. Spracovanie prehľadu študijnej literatúry k téme PhD. práce - v písomnej podobe. Zápis diel
bude spracovaný podľa metodických pokynov KU Ružomberok.

Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná literatúra:
1. Výber 10 diel súvisiacich s témou dizertačnej práce,
2. Výber ďalších diel súvisiacich s činnosťami doktoranda.
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 88

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD., doc. PhDr. Marek Forgáč, PhD., prof. ThDr.
Dr Gabriel Ragan, PhD., prof. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD., prof. ThDr. ICDr. Anton Fabian,
PhD., prof. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD., doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD., MBA, prof. ThDr.
PhDr. Amantius Akimjak, PhD., prof. ThDr. Edward Zygmunt Jarmoch, PhD., doc. PhDr. Janka
Bursová, PhD., MBA

Dátum poslednej zmeny: 24.11.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. dr hab. Tadeusz Władysław Bąk, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
Bfia4/21

Názov predmetu: Bibliografia 4

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
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: 5.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent vypracuje seminárnu prácu so záznamom z 10 preštudovaných odborných textov v
minimálnom rozsahu 20 strán (10 odborných diel, každé v minimálnom rozsahu 2 strany), ktorej
súčasťou je i spracovanie prehľadu študijnej literatúry k téme PhD. práce.
Študent predmet absolvoval (Z), ak splnil všetky uvedené podmienky. Absolvovanie predmetu je
uskutočnené v súlade so Študijným poriadkom Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Výsledky vzdelávania:
• Vedomosti: pozná špecifiká práce s odborným textom,
• Zručnosti: vie spracovať rešerš odborných textov k vybranej problematike, vie spracovať krátky
záznam – výťah odborného diela, vie používať techniky spracovania odborného textu v zmysle
metodológie,
• Kompetentnosti: má schopnosť vypracovať rešerš odborných textov, schopnosť spracovať záznam
– výťah odborného diela, schopnosť aplikovať získané zručnosti k vlastnej publikačnej činnosti.

Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu:
1. Preštudovať 10 odborných diel k téme dizertačnej práce, vrátane metodológií výskumu;
2. Spracovanie preštudovaných diel v písomnej podobe v minimálnom rozsahu 2 NS v nasledovnej
štruktúre:
a. údaje o diele,
b. obsah jednotlivých kapitol,
c. vlastné zhodnotenie a využiteľnosť pre dizertačnú prácu;
3. Spracovanie prehľadu študijnej literatúry k téme PhD. práce - v písomnej podobe. Zápis diel
bude spracovaný podľa metodických pokynov KU Ružomberok.

Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná literatúra:
1. Výber 10 diel súvisiacich s témou dizertačnej práce,
2. Výber ďalších diel súvisiacich s činnosťami doktoranda.
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský, prípadne podľa odbornej literatúry.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 80

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD., doc. PhDr. Marek Forgáč, PhD., prof. ThDr.
Dr Gabriel Ragan, PhD., prof. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD., prof. ThDr. ICDr. Anton Fabian,
PhD., prof. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD., doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD., MBA, prof. ThDr.
PhDr. Amantius Akimjak, PhD., prof. ThDr. Edward Zygmunt Jarmoch, PhD., doc. PaedDr. Eva
Dolinská, PhD., doc. PhDr. Janka Bursová, PhD., MBA

Dátum poslednej zmeny: 24.11.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. dr hab. Tadeusz Władysław Bąk, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
FCP/22

Názov predmetu: Charitatívna práca

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: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent v priebehu semestra vypracuje semestrálnu prácu, z ktorej musí 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:
• Vedomosti: pozná informácie a súvislosti o vybraných cieľových skupinách charitatívnej práce,
pozná spôsoby a nástroje pomoci v národnom a medzinárodnom kontexte.
• Zručnosti: analyzovať a aplikovať vybrané nástroje, formy a metódy charitatívnej práce, aplikovať
metódy a formy práce pre jednotlivé cieľové skupiny.
• Kompetentnosti: má schopnosť argumentovať a využiť nástroje v jednotlivých fázach práce,
je schopný adaptovať sa na meniace sa podmienky a prostredie v národnom a medzinárodnom
kontexte.

Stručná osnova predmetu:
1. Charitas – pôvod a obsah pojmu.
2. Charitatívna práca v prepojení so sociálnou prácou .
3. Charitatívna práca a Slovenská katolícka charita.
4. Charitatívna pomoc v podmienkach Slovenskej republiky.
5. Slovenské projekty charitatívnej práce.
6. Medzinárodné poskytovanie charitatívnej pomoci.
7. Legislatíva a medzinárodné dokumenty pri poskytovaní charitatívnej pomoci.
8. Požiadavky na pracovníkov pôsobiacich v charite.
9. Príprava pracovníkov, motivácia a limity charitatívnej práce.
10. Charitatívna pomoc pre cieľové skupiny – deti.
11. Charitatívna pomoc pre cieľové skupiny – mládež.
12. Charitatívna pomoc pre cieľové skupiny – rodiny.
13. Charitatívna pomoc pre cieľové skupiny – seniori.
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Odporúčaná literatúra:
BUČKO, L. Misijná a charitatívna činnosť. Bratislava : VŠZSP sv. Alžbety, 2009. 248 s. ISBN
978-80-89271-37-5.
BUČKO, L. Na ceste k oslobodeniu: základy misiológie. Nitra: Spoločnosť Božieho slova Nitra,
2003, 544 s. ISBN 8085223341.
BUDAYOVÁ, J., BURSOVÁ, Z. Charitatívna sociálna práca. 1. vyd. Varšava: Szkoła Wyższa
im. Bogdana Jańskiego, 2016. 202 s. ISBN 978-83-87897-15-4.
BURSOVÁ, J. Homelessness 1. vyd. – Dublin (Írsko): International scientific board of catholic
researchers and teachers in Ireland, 2021. 77 s. ISBN 978-1-9989986-5-4.
KOPECKÝ, Š., JURISTÝ, J. Misijná a charitatívna práca. (Dočasné vysokoškolské texty).
Bratislava: Slovak Academic Press, 1998. 53 s. ISBN 80-88908-16-7.
MARTIN, G. J., ROJAS, M. A., KRALIK, R. The Kantian ethical perspective seen from the
existential philosophy of Søren Kierkegaard's Victor Eremita. DOI 10.2478/ebce-2021-0003. In:
Ethics & Bioethics. - ISSN 1338-5615, Roč. 11, č. 1-2 (2021), s. 48-57.
OPATRNÝ, M., LEHNER, M. a kol. Teorie a praxe charitativní práce: uvedení do problematiky :
praktická reflexe a aplikace = Theorie und Praxis der Karitativen Arbeit: Einführung in die
Problematik: praktische Reflexion und Anwendung. České Budějovice: Jihočeská univerzita ,
2010, 100 s. ISBN 978-80-7394-214-4.
PETROVIČ, F., MURGAŠ, F., KRALIK, R. Happiness in Czechia during the COVID-19
Pandemic. In: Sustainability. ISSN 2071-1050, Roč. 13, č. 19 (2021), s. 1-17.

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 63

A B C D E FX

79.37 19.05 1.59 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: prof. ThDr. PaedDr. Roman Králik, ThD., PhDr. Mgr. Zuzana Budayová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.11.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. dr hab. Tadeusz Władysław Bąk, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
OCJA/22

Názov predmetu: Cudzí jazyk v akademickom diskurze - anglický
jazyk

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.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent v priebehu semestra vypracuje semestrálnu prácu v anglickom jazyku, ktorá súvisí s témou
dizertačnej práce v rozsahu 15 normostrán, z ktorej musí získať minimálne 60% bodov, aby sa
mohol zúčastniť skúšky. Skúška bude ústnou formou a pre jej úspešné zvládnutie musí študent
dosiahnuť minimálne 60% úspešnosť pri obhajobe napísanej semestrálnej práce.
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Výsledky vzdelávania:
• Vedomosti: osvojí si odborný terminologický slovník v príslušnom jazyku podľa študovaného
odboru, poznať a rozvíjať stratégie internacionalizácie.
• Zručnosti: vie v príslušnom jazyku pasívne i aktívne komunikovať.
• Kompetentnosti: ovláda vedecké metódy výskumu v oblasti metodiky cudzojazyčnej výučby a
interkultúrnej komunikácie.

Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu:
1. Práca s vybranými textami, tvorba viet a konverzácia s využitím novonadobudnutej (vybrané
texty) slovnej zásoby z oblasti sociálnej, charitatívnej a misijnej práce. Témy konverzácií:
a. Charitatívna práca na Slovensku, organizácie a ich charitatívne aktivity,
b. Charitatívna práca v zahraničí, organizácie a ich charitatívne aktivity,
c. Misijná práca na Slovensku,
d. Misijná práca v zahraničí, misijné diela,
e. Sociálne zabezpečenie v Slovenskej republike a jeho piliere,
f. Záchranná sociálna sieť, jej funkcie a vlastnosti,
g. Chudoba ako sociálny problém, detská chudoba,
h. Koncepcia sociálnej pomoci, pomoc ľuďom v hmotnej,
i. Štátna sociálna podpora, formy dávok a ich účel,
j. Supervízia v sociálnej práci,
k. Sociálne poradenstvo,
l. Novodobé sociálne problémy na Slovensku,
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m. Novodobé sociálne problémy v zahraničí.
2. Osvojenie si odborných termínov z jednotlivých tém konverzácie.
3. Preklady odborného textu z cudzieho jazyka.
4. Písanie odborného textu v cudzom jazyku a jeho prezentácia pred skupinou.

Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná literatúra:
ENGELHARDT, D. Intermediate English Reading and Comprehension. New York: McGraw-Hill
Education, 2013, 224 s. ISBN 978-0-07-179884-6.
LEŠKOVÁ, L. Supervision - Modern Method of Social Work and its Application in Practical
Use. Brno : Tribun EU, 2017. 164 s. ISBN 978-80-263-1359-5.
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. ISSN 2235-2007.
LOJAN, R. The art of being fully present to the dying patient in palliative care. Brno: Tribun EU,
2015. ISBN 978-80-263-0963-5.
KRALIK, R. – TKÁČOVÁ, H. – PAVLÍKOVÁ, M – JENISOVÁ, Z. – MATURKANIČ, P.
Social Media and Students’ Wellbeing: An Empirical Analysis during the Covid-19 Pandemic In:
Sustainability. - ISSN 2071-1050, Roč. 13, č. 18 (2021), s. 1-19.
LOJAN, R. Care as bodily labour In: Revue Internationale des Sciences humaines et naturelles.
Fribourg (Švajčiarsko): L’Association internationale Sciences, Éducation, Cultures, Traditions.
ISSN 2235-2007. č. 2 (2018), s. 109-116.
ŠUĽOVÁ, M. Art therapy in social work with mentally ill people in Slovakia. In: Roczniki
Teologiczne, Zeszyt Praca Socjalna; Tom LXVI, zeszyt 1, 2019, s. 75-87, DOI:http://
dx.doi.org/10.18290/rt.2019.66.1-5, https://ojs.tnkul.pl/index.php/rt/article/view/3775/3655.
ŠUĽOVÁ, M. Social services for people with mental disorders in Slovakia. CER Comparative
European research 2018 : proceedings / research track of the 10th Biannual CER Comparative
European Research Conference, London: Sciemcee Publishing, ISBN 978-0-9935191-9-2, s.
152-155, https://www.sciemcee.org/library/proceedings/cer/cer2018_proceedings02.pdf.
ŠUĽOVÁ, M. Social work with a depressed client. In: EUREKA – Social and Humanities, 2019,
4. roč., č. 3, ISSN 2504-5571, s. 9-16. DOI: http://dx.doi.org/10.21303/2504-5571.2019.00892,
http://eu-jr.eu/social/article/view/892.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Cudzí jazyk - odborná terminológia podľa voľby.

Poznámky:
Vyučovanie: cudzí jazyk - odborná terminológia podľa voľby.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 105

A B C D E FX

75.24 15.24 7.62 1.9 0.0 0.0

Vyučujúci: Dr. Pavol Hrabovecký, S.T.D., doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.11.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. dr hab. Tadeusz Władysław Bąk, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
OCJN/22

Názov predmetu: Cudzí jazyk v akademickom diskurze - nemecký
jazyk

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.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent v priebehu semestra vypracuje semestrálnu prácu v nemeckom jazyku, ktorá súvisí s témou
dizertačnej práce v rozsahu 15 normostrán, z ktorej musí získať minimálne 60% bodov, aby sa
mohol zúčastniť skúšky. Skúška bude ústnou formou a pre jej úspešné zvládnutie musí študent
dosiahnuť minimálne 60% úspešnosť pri obhajobe napísanej semestrálnej práce.
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
• Vedomosti: osvojí si odborný terminologický slovník v príslušnom jazyku podľa študovaného
odboru, poznať a rozvíjať stratégie internacionalizácie.
• Zručnosti: vie v príslušnom jazyku pasívne i aktívne komunikovať.
• Kompetentnosti: ovláda vedecké metódy výskumu v oblasti metodiky cudzojazyčnej výučby a
interkultúrnej komunikácie.

Stručná osnova predmetu:
1. Práca s vybranými textami, tvorba viet a konverzácia s využitím novonadobudnutej (vybrané
texty) slovnej zásoby z oblasti sociálnej, charitatívnej a misijnej práce. Témy konverzácií:
a. Charitatívna práca na Slovensku, organizácie a ich charitatívne aktivity,
b. Charitatívna práca v zahraničí, organizácie a ich charitatívne aktivity,
c. Misijná práca na Slovensku,
d. Misijná práca v zahraničí, misijné diela,
e. Sociálne zabezpečenie v Slovenskej republike a jeho piliere,
f. Záchranná sociálna sieť, jej funkcie a vlastnosti,
g. Chudoba ako sociálny problém, detská chudoba,
h. Koncepcia sociálnej pomoci, pomoc ľuďom v hmotnej,
i. Štátna sociálna podpora, formy dávok a ich účel,
j. Supervízia v sociálnej práci,
k. Sociálne poradenstvo,
l. Novodobé sociálne problémy na Slovensku,
m. Novodobé sociálne problémy v zahraničí.
1. Osvojenie si odborných termínov z jednotlivých tém konverzácie.



Strana: 15

2. Preklady odborného textu z cudzieho jazyka.
3. Písanie odborného textu v cudzom jazyku a jeho prezentácia pred skupinou.

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

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Cudzí jazyk - odborná terminológia podľa voľby.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 105

A B C D E FX

75.24 15.24 7.62 1.9 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. Dr. Vladimír Juhás, PhD., prof. dr hab. Tadeusz Władysław Bąk, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.11.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. dr hab. Tadeusz Władysław Bąk, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
ODP/21

Názov predmetu: Dizertačná práca

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

Týždenný:     Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 30 Pracovná záťaž: 750 hodín

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

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou absolvovania predmetu je vypracovanie dizertačnej práce a jej obhájenie pred
komisiou. Dizertačnú prácu posudzujú traja oponenti. Oponenti sa vyberajú spomedzi odborníkov
v odbore alebo špecializácii odboru doktorandského štúdia, z ktorých aspoň jeden je z iného
pracoviska ako je TF KU. Následne prácu hodnotí aj komisia počas obhajoby dizertačnej práce.
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
• Vedomosti: ovláda problematiku témy dizertačnej práce na vysokej úrovni,
• Zručnosti: vie spracovať teoretickú a empirickú časť dizertačnej práce, vie spracovať diskusiu a
návrhovú časť dizertačnej práce,
• Kompetentnosti: má schopnosť odborne odprezentovať a obhájiť dizertačnú prácu.

Stručná osnova predmetu:
1. Vypracovanie dizertačnej práce.
2. Obhajoba dizertačnej práce pred komisiou.

Odporúčaná literatúra:
1. Smernica rektora o náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, ich
bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní sprístupňovaní na Katolíckej
univerzite v Ružomberku. Internetový zdroj: https://www.ku.sk/app/cmsFile.php?
ID=124&disposition=i
2. Literatúra k danej téme dizertačnej práce.

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

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 152

A B C D E FX

63.16 23.03 8.55 1.97 0.66 2.63

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 24.11.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. dr hab. Tadeusz Władysław Bąk, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
DS/21

Názov predmetu: Dizertačná skúška

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

Týždenný:     Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 15 Pracovná záťaž: 375 hodín

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

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
- doktorand si podá písomnú prihlášku na dizertačnú skúšku, ktorá je podpísaná jeho školiteľom,
- dizertačnú skúšku hodnotí skúšobná komisia, ktorú menuje dekan fakulty,
- skúšobná komisia pozostáva z piatich členov:
o predseda komisie,
o školiteľ,
o jeden oponent,
o dvaja ďalší členovia.
Jeden člen komisie ja zástupca príslušnej katedry špecializácie. Predseda a jeden člen komisie musia
byť členmi odborovej komisie príslušného odboru.
Dizertačná skúška pozostáva zo skúšky z oblasti príslušného odboru a obhajoby písomnej práce k
dizertačnej skúške.
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
Výsledky vzdelávania:
• Vedomosti: ovláda postup prihlásenia na dizertačnú skúšku, ovláda problematiku určených oblastí
(teória sociálnej práce, metódy sociálnej práce, metodológia sociálnej práce)
• Zručnosti: vie pripraviť prezentáciu k obhajobe písomnej práce k dizertačnej skúške, vie
odpovedať na zvolené otázky,
• Kompetentnosti: má schopnosť odborne odpovedať na otázky z odboru štúdia, má schopnosť
odborne odprezentovať a obhájiť písomnú prácu k dizertačnej skúške.

Stručná osnova predmetu:
1. Skúška z otázok z odboru štúdia,
2. Obhajoba písomnej práce k dizertačnej skúške pred komisiou.
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Odporúčaná literatúra:
1. Smernica rektora o náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, ich
bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní sprístupňovaní na Katolíckej
univerzite v Ružomberku. Internetový zdroj: https://www.ku.sk/app/cmsFile.php?
ID=124&disposition=i
2. Literatúra k danej téme písomnej práce k dizertačnej skúške.

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 165

A B C D E FX

78.18 14.55 4.85 0.61 1.82 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 24.11.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. dr hab. Tadeusz Władysław Bąk, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
ZE10/21

Názov predmetu: Ekonomika v sociálnej práci

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., 2.., 3., 4..

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent v priebehu semestra vypracuje semestrálnu prácu, z ktorej musí 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:
• Vedomosti: disponuje vedomosťami v oblasti sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania;
pozná verejný sektor – jeho podstatu, štruktúru a funkcie; pozná princípy financovania sociálnej
služby; disponuje hlbšími vedomosťami o verejnom sektore a verejnom rozpočte; má adekvátne
teoretické poznatky o sociálnom zabezpečení a jeho častiach s aktuálnymi otázkami a problémami
praxe.
• Zručnosti: vie aktívnym spôsobom získavať a analyzovať informácie z oblasti sociálneho
zabezpečenia v SR, zabezpečenia starých občanov, ŤZP, rodiny, nezamestnanosti, chudoby; dokáže
spájať všeobecné poznatky z oblasti financovania v sociálnych službách; vie vysvetliť podstatu
vykonávateľov sociálnej práce (štát, samospráva, verejnoprospešné organizácie).
• Kompetentnosti: je schopný využiť a aplikovať získané teoretické vedomosti pri hodnotení
a interpretovaní ekonomickej situácie; je schopný posúdiť nároky na sociálne dávky nielen na
všeobecnej úrovni, ale aj s ohľadom na vybrané cieľové skupiny.

Stručná osnova predmetu:
1. Sociálna ekonomika a sociálne podnikanie.
2. Vykonávateľ sociálnej práce - štát, samospráva, mimovládne neziskové organizácie.
3. Verejný sektor - podstata, funkcie, štruktúra.
4. Verejné rozpočty.
5. Netrhové služby verejného sektora.
6. Financovanie sociálnych služieb.
7. Princípy účtovníctva v zariadeniach sociálnych služieb.
8. Systém sociálneho zabezpečenia v SR.
9. Zabezpečenie starých občanov. Dôchodkové zabezpečenie.
10. Zabezpečenie zdravia a zdravotne postihnutých.
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11. Zabezpečenie rodiny.
12. Zabezpečenie v nezamestnanosti a v chudobe.
13. Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia v EÚ.

Odporúčaná literatúra:
BREZÁK, J. Vybrané kapitoly zo základov ekonómie a ekonomiky sociálnej práce. Bratislava :
Lúč, 2003. 161 s. ISBN 80-7114-437-1.
BURSOVÁ, J. Východiská ekonomickej gramotnosti I. In: Pohľady na živé premeny spoločnosti.
1. vyd. Lódź: Uczelnia Nauk Społecznych. Wydawnictwo Uczelnia Nauk Społecznych, 2021.
ISBN 978-83-64838-34-7, s. 154-156.
BURSOVÁ, J. Sieťovanie a riadenie ľudských zdrojov v zariadeniach sociálnych služieb. In
Sociální média v oblasti řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Uherské Hradište: Akademie krizového
řízení a managementu, 2019. ISBN 978-80-906993-2-8, s. 42-72.
BURSOVÁ, J. – JANUS, A. Axiological aspects of creative management in the social work /
In: Trends in today's society 1. vyd. Dublin (Írsko) : International scientific board of catholic
researchers and teachers in Ireland, 2021. ISBN 978-1-9989986-0-9, s. 71-79.
LEŠKOVÁ, L. Moodle TF – E-learning https://moodle.tf.ku.sk/course/view.php?id=102
(Základy ekonomiky)
LEŠKOVÁ, L. Moodle TF – E-learning https://moodle.tf.ku.sk/course/view.php?id=148
(Manažment ľudských zdrojov)
MATOUŠEK, O. Sociální služby : legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. Praha : Portál,
2007. 183 s. ISBN 978-80-7367-310-9.
NOVÁK, J. – ŠLOSÁR, R. Základy ekonómie a ekonomiky. Bratislava : Slovenské pedagogické
nakladateľstvo, 2008. 232 s. ISBN 978-80-1001-346-3.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 13

A B C D E FX

61.54 23.08 15.38 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Janka Bursová, PhD., MBA

Dátum poslednej zmeny: 24.11.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. dr hab. Tadeusz Władysław Bąk, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
Kon1/21

Názov predmetu: Konferencie 1

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: 5 Pracovná záťaž: 125 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
- predloženie odprednášaného príspevku v písomnej podobe,
- program konferencie,
- potvrdenie o aktívnej účasti na konferencii.
Študent predmet absolvoval (Z), ak splnil všetky uvedené podmienky. Absolvovanie predmetu je
uskutočnené v súlade so Študijným poriadkom Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
• Vedomosti: pozná proces priebehu prípravy, realizácie a výstupov konferencií,
• Zručnosti: vie vyhľadávať ponuky domácich a zahraničných konferencií, vie spracovať príspevok
na vystúpenie na konferencii v písomnej podobe, vie spracovať príspevok do PPT prezentácie, vie
sa zapojiť do priebehu konferencie,
• Kompetentnosti: má schopnosť odprezentovať vlastný príspevok pred publikom.

Stručná osnova predmetu:
1. Výber domácej konferencie (vlastná univerzita alebo iná domáca univerzita) so zameraním témy
z oblasti vlastného špecializačného smeru,
2. Príprava príspevku na konferenciu a odsúhlasenie finálnej verzie školiteľom,
3. Príprava PPT prezentácie,
3. Prednesenie príspevku na konferencii na tému z oblasti vlastného špecializačného smeru,
4. Dokladovanie účasti na konferencii:
- program konferencie,
- potvrdenie o aktívnej účasti.

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody so školiteľom v súlade s témou príspevku predneseného na konferencii.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský, prípadne podľa požiadavky usporiadateľa.

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 124

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 23.11.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. dr hab. Tadeusz Władysław Bąk, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
Kon2/21

Názov predmetu: Konferencie 2

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: 5 Pracovná záťaž: 125 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
- predloženie odprednášaného príspevku v písomnej podobe,
- program konferencie,
- potvrdenie o aktívnej účasti na konferencii.
Študent predmet absolvoval (Z), ak splnil všetky uvedené podmienky. Absolvovanie predmetu je
uskutočnené v súlade so Študijným poriadkom Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
• Vedomosti: pozná proces priebehu prípravy, realizácie a výstupov konferencií,
• Zručnosti: vie vyhľadávať ponuky domácich a zahraničných konferencií, vie spracovať príspevok
na vystúpenie na konferencii v písomnej podobe, vie spracovať príspevok do PPT prezentácie, vie
sa zapojiť do priebehu konferencie,
• Kompetentnosti: má schopnosť odprezentovať vlastný príspevok pred publikom.

Stručná osnova predmetu:
1. Výber domácej konferencie (vlastná univerzita alebo iná domáca univerzita) so zameraním témy
z oblasti vlastného špecializačného smeru,
2. Príprava príspevku na konferenciu a odsúhlasenie finálnej verzie školiteľom,
3. Príprava PPT prezentácie,
3. Prednesenie príspevku na konferencii na tému z oblasti vlastného špecializačného smeru,
4. Dokladovanie účasti na konferencii:
- program konferencie,
- potvrdenie o aktívnej účasti.

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody so školiteľom v súlade s témou príspevku predneseného na konferencii.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský, prípadne podľa požiadavky usporiadateľa.

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 99

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 23.11.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. dr hab. Tadeusz Władysław Bąk, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
Kon3/21

Názov predmetu: Konferencie 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: 5 Pracovná záťaž: 125 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
- predloženie odprednášaného príspevku v písomnej podobe,
- program konferencie,
- potvrdenie o aktívnej účasti na konferencii.
Študent predmet absolvoval (Z), ak splnil všetky uvedené podmienky. Absolvovanie predmetu je
uskutočnené v súlade so Študijným poriadkom Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
• Vedomosti: pozná proces priebehu prípravy, realizácie a výstupov konferencií,
• Zručnosti: vie vyhľadávať ponuky domácich a zahraničných konferencií, vie spracovať príspevok
na vystúpenie na konferencii v písomnej podobe, vie spracovať príspevok do PPT prezentácie, vie
sa zapojiť do priebehu konferencie,
• Kompetentnosti: má schopnosť odprezentovať vlastný príspevok pred publikom.

Stručná osnova predmetu:
1. Výber domácej konferencie (vlastná univerzita alebo iná domáca univerzita) so zameraním témy
z oblasti vlastného špecializačného smeru,
2. Príprava príspevku na konferenciu a odsúhlasenie finálnej verzie školiteľom,
3. Príprava PPT prezentácie,
3. Prednesenie príspevku na konferencii na tému z oblasti vlastného špecializačného smeru,
4. Dokladovanie účasti na konferencii:
- program konferencie,
- potvrdenie o aktívnej účasti.

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody so školiteľom v súlade s témou príspevku predneseného na konferencii.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský, prípadne podľa požiadavky usporiadateľa.

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 94

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 23.11.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. dr hab. Tadeusz Władysław Bąk, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
Kon4/21

Názov predmetu: Konferencie 4

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: 5 Pracovná záťaž: 125 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
- predloženie odprednášaného príspevku v písomnej podobe,
- program konferencie,
- potvrdenie o aktívnej účasti na konferencii.
Študent predmet absolvoval (Z), ak splnil všetky uvedené podmienky. Absolvovanie predmetu je
uskutočnené v súlade so Študijným poriadkom Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
• Vedomosti: pozná proces priebehu prípravy, realizácie a výstupov konferencií,
• Zručnosti: vie vyhľadávať ponuky domácich a zahraničných konferencií, vie spracovať príspevok
na vystúpenie na konferencii v písomnej podobe, vie spracovať príspevok do PPT prezentácie, vie
sa zapojiť do priebehu konferencie,
• Kompetentnosti: má schopnosť odprezentovať vlastný príspevok pred publikom.

Stručná osnova predmetu:
1. Výber domácej konferencie (vlastná univerzita alebo iná domáca univerzita) so zameraním témy
z oblasti vlastného špecializačného smeru,
2. Príprava príspevku na konferenciu a odsúhlasenie finálnej verzie školiteľom,
3. Príprava PPT prezentácie,
3. Prednesenie príspevku na konferencii na tému z oblasti vlastného špecializačného smeru,
4. Dokladovanie účasti na konferencii:
- program konferencie,
- potvrdenie o aktívnej účasti.

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody so školiteľom v súlade s témou príspevku predneseného na konferencii.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský, prípadne podľa požiadavky usporiadateľa.

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 90

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 23.11.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. dr hab. Tadeusz Władysław Bąk, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
KSP/21

Názov predmetu: Kresťanská sociálna práca

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., 4.., 5., 6..

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent v priebehu semestra vypracuje semestrálnu prácu, z ktorej musí 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:
• Vedomosti: disponuje prierezovými vedomosťami v oblasti kresťanskej sociálnej práce so
zameraním na stav spoločnosti, ovláda ich vymedzenie, predmet a základné teologické pojmy;
pozná základné sociálne dokumenty týkajúce sa sociálneho a kresťanského učenia Katolíckej
cirkvi; disponuje širokými vedomosťami zo základov morálnej teológie, vrátane praktických
súvislostí a vzťahov k súvisiacim predmetom a odborom.
• Zručnosti: vie aktívnym spôsobom získavať a analyzovať informácie z oblasti morálky ako
vedy, dokáže ich využívať na riešenie vybraných pedagogických situácií, pracovať so základnými
dokumentmi Magistéria s rešpektovaním pravidiel a princípov v katolíckej sociálnej etike; vie
identifikovať súvislosti, preukázať empatiu a medzi kultúrne povedomie, vie realizovať konkrétne
kauzistické postupy a zargumentovať zvolený pracovný postu; vie zhromažďovať a interpretovať
relevantné údaje vo vzťahu k vlastnému profesijnému rozvoju.
• Kompetentnosti: je schopný integrovať získané vedomosti z oblasti sociálneho učenia cirkvi s
poznatkami nadobudnutými počas predošlého štúdia a pri riešení rôznych kauzistických situácií;
má schopnosť poskytovať sociálne poradenstvo, má schopnosť použiť svoje vedomosti a v
rámci odbornej diskusie, má schopnosť obhájiť a konštruktívne reagovať na kritiku; je schopný
sebareflexie a prijímania plnej zodpovednosti 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. (1 – 2) Identifikácia kresťanského špecifika sociálnej práce.
2. (3 – 4) História a niektoré špecifické služby vykonávané prostredníctvom cirkevných inštitúcií.
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3. (5 – 6) Kresťanský profil sociálneho pracovníka – osobnostné predpoklady a prístup k
problematike.
4. (7 – 8) Kresťanský profil sociálneho pracovníka – profesionálne požiadavky a prístup k
problematike.
5. (9 – 10) Hlavné oblasti pôsobenia Cirkví v aktuálnej sociálnej problematike.
6. (11 – 12) Sociálne aspekty kresťanskej misijnej činnosti.
7. (13) Sociálne aspekty kresťanskej charitatívnej činnosti.

Odporúčaná literatúra:
BĄK, T. – KARDIS, K. Religiosity and social capital as prevention of socio-pathological
phenomena. In: Clinical Social Work and Health Intervention ISSN 2222-386X. Roč. 11, č. 4
(2020), s. 51-56.
LOJAN, R. Nicolae Steinhardt et son concept d ́ordre social In: Revue Internationale des
Sciences humaines et naturelles. Fribourg (Švajčiarsko): L’Association internationale Sciences,
Éducation, Cultures, Traditions. – ISSN 2235-2007. – č. 2 (2020), s. 129-138.
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.
LOJAN, R. Material and non-material poverty of seniors. In: Revue Internationale des Sciences
humaines et naturelles. Fribourg (Švajčiarsko): L’Association internationale Sciences, Éducation,
Cultures, Traditions. ISSN 2235-2007. č. 4 (2019), s. 19-27.
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.
PRÍSLUŠNÉ ENCYKLIKY PÁPEŽOV dostupné na: http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/
dokumenty-a-vyhlásenia.
PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ. Kompendium Sociálnej náuky Cirkvi,
Bratislava : SSV,2008. ISBN: 978-80-7162-8.
SCHAVEL, M. a kol. Sociálna práca vo verejnej správe, Bratislava :VŠZaSP Sv. Alžbety, 2009.
ISBN: 80-8082-065-1.
UHÁĽ.M. Sociálna náuka v základných princípoch, Košice : Typo Press, 2006. ISBN:
80-89089-49-6.
UHÁĽ, M. Práca, jej znaky a dôvody práce v sociálnej náuke Cirkvi, Košice : TypoPress,
2006.134 s. ISBN 80-89089-47-X.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 33

A B C D E FX

69.7 30.3 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD.
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Dátum poslednej zmeny: 23.11.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. dr hab. Tadeusz Władysław Bąk, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
MSy1/22

Názov predmetu: Medzinárodné sympózium 1 - domáce

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: 10 Pracovná záťaž: 250 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
- predloženie odprednášaného príspevku v písomnej podobe,
- program medzinárodného domáceho sympózia; medzinárodné sympózium bude mať deklarovanú
účasť z minimálne 4 štátov (vrátane Slovenska),
- potvrdenie o aktívnej účasti na medzinárodnom sympóziu.
Študent predmet absolvoval (Z), ak splnil všetky uvedené podmienky. Absolvovanie predmetu je
uskutočnené v súlade so Študijným poriadkom Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
• Vedomosti: pozná proces priebehu prípravy, realizácie a výstupov medzinárodných sympózií,
• Zručnosti: vie vyhľadávať ponuky domácich a zahraničných medzinárodných sympózií, vie
spracovať príspevok na vystúpenie na konferencii v písomnej podobe, vie spracovať príspevok do
PPT prezentácie, vie sa zapojiť do priebehu konferencie,
• Kompetentnosti: má schopnosť odprezentovať vlastný príspevok pred publikom medzinárodného
sympózia v jazyku podľa požiadavky usporiadateľa, má schopnosť predkladať výsledky vedeckej
práce v medzinárodnom meradle.

Stručná osnova predmetu:
1. Výber medzinárodného sympózia so zameraním témy z oblasti vlastného špecializačného smeru,
2. Príprava príspevku na medzinárodné sympózium a odsúhlasenie finálnej verzie školiteľom,
3. Príprava PPT prezentácie,
4. Prednesenie príspevku na medzinárodnom sympóziu na tému z oblasti vlastného špecializačného
smeru,
5. Dokladovanie účasti na medzinárodnom sympóziu:
- program konferencie,
- potvrdenie o aktívnej účasti.

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody so školiteľom v súlade s témou príspevku predneseného na medzinárodnom
sympóziu.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, resp. podľa požiadavky usporiadateľa medzinárodného sympózia.
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Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 236

A B C D E FX

82.63 9.75 7.2 0.0 0.0 0.42

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 23.11.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. dr hab. Tadeusz Władysław Bąk, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
MSy2/22

Názov predmetu: Medzinárodné sympózium 2 - zahraničné

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: 10 Pracovná záťaž: 250 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
- predloženie odprednášaného príspevku v písomnej podobe,
- program medzinárodného zahraničného sympózia; medzinárodné sympózium bude mať
deklarovanú účasť z minimálne 4 štátov (vrátane Slovenska),
- potvrdenie o aktívnej účasti na medzinárodnom sympóziu.
Študent predmet absolvoval (Z), ak splnil všetky uvedené podmienky. Absolvovanie predmetu je
uskutočnené v súlade so Študijným poriadkom Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
• Vedomosti: pozná proces priebehu prípravy, realizácie a výstupov medzinárodných sympózií,
• Zručnosti: vie vyhľadávať ponuky domácich a zahraničných medzinárodných sympózií, vie
spracovať príspevok na vystúpenie na konferencii v písomnej podobe, vie spracovať príspevok do
PPT prezentácie, vie sa zapojiť do priebehu konferencie,
• Kompetentnosti: má schopnosť odprezentovať vlastný príspevok pred publikom medzinárodného
sympózia v jazyku podľa požiadavky usporiadateľa, má schopnosť predkladať výsledky vedeckej
práce v medzinárodnom meradle.

Stručná osnova predmetu:
1. Výber medzinárodného sympózia so zameraním témy z oblasti vlastného špecializačného smeru,
2. Príprava príspevku na medzinárodné sympózium a odsúhlasenie finálnej verzie školiteľom,
3. Príprava PPT prezentácie,
4. Prednesenie príspevku na medzinárodnom sympóziu na tému z oblasti vlastného špecializačného
smeru,
5. Dokladovanie účasti na medzinárodnom sympóziu:
- program konferencie,
- potvrdenie o aktívnej účasti.

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody so školiteľom v súlade s témou príspevku predneseného na medzinárodnom
sympóziu.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, resp. podľa požiadavky usporiadateľa medzinárodného sympózia.
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Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 168

A B C D E FX

83.93 11.9 4.17 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 23.11.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. dr hab. Tadeusz Władysław Bąk, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
Mtd11/22

Názov predmetu: Metodológia sociálnych vied - kvantitatívny a
kvalitatívny výskum

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: 3 Pracovná záťaž: 75 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent v priebehu semestra vypracuje semestrálnu prácu zameranú na vypracovanie a
zrealizovanie výskumného projektu v prepojení na tému svojej dizertačnej práce, z ktorej musí
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:
• Vedomosti: prehĺbi si teoretické poznatky o metodológii kvantitatívneho a kvalitatívneho
výskumu, pozná metódy kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu v kontexte ich využitia v oblasti
sociálnej a rodinnej politiky, pozná zásady realizácie vedeckého výskumu,
• Zručnosti: vie posúdiť vhodnosť výberu metód kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu, vie
analyzovať požiadavky na prípravu a realizáciu vedeckého projektu, vie využívať metódy, vie
analyzovať a vyhodnocovať dáta,
• Kompetentnosti: je schopný vypracovať projektový zámer, je schopný využiť metódy
kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu, analyzovať kvantitatívne a kvalitatívne dáta, je schopný
argumentovať a prezentovať výsledky.

Stručná osnova predmetu:
1. Veda a výskum, ciele vedeckého skúmania, vedecká teória.
2. Dynamika a testovanie teórií. Znaky vedeckej práce.
3. Typy vedeckých výskumov. Kvantitatívny a kvalitatívny prístup.
4. Projekt vedeckého výskumu.
5. Výskumný problém, výskumné otázky.
6. Hypotézy vo výskume.
7. Univariačná a bivariačná analýza v kvantitatívnom výskume.
8. Deskriptívna štatistika.
9. Testovanie hypotéz. Štatistická, nulová a alternatívna hypotéza.
10. Komparačná analýza. Kontingenčné a komparačné tabuľky.
11. Kvalitatívny výskum a jeho využitie v sociálnej práci.
12. Zakotvená teória. Analýza textových dokumentov.
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13. Spracovanie dát a ich interpretácia.

Odporúčaná literatúra:
CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha : Grada, 2007. 265 s. ISBN
9788024713694.
LEŠKOVÁ, L. Moodle TF – E-learning https://moodle.tf.ku.sk/course/view.php?id=116 (Kurz:
Metodológia sociálnych vied - kvantitatívny a kvalitatívny výskum)
LEŠKOVÁ, L. Sociálny kurátor pre deti a sociálna práca. 1. vyd. - Prešov : Michal Vaško - vyd.,
2012. 327 s. ISBN 978-80-7165-895-5.
LEŠKOVÁ, L. – HABURAJOVÁ ILAVSKÁ, L. Guardian ad litem and intervention by the
guardian ad litem assuring the best interests of the child during regulation of rights and duties
towards children In: Acta Missiologica. Roč. 15, č. 1, 2021: 49-59. ISSN 2453-7160.
LEŠKOVÁ, L. - UHÁĽ, M. The effects of covid-19 on the labour market and gender segregation
with regard to helping professionals working in the field of social services. In: Acta Missiologica.
Bratislava (Slovensko): Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.
ISSN 1337-7515. Roč. 14, č. 2 (2020), s. 182-197.
LEŠKOVÁ, L. - FABIAN, A. Undergraduate Students’ Approach to Marriage and Forms of
Cohabitation as the Starting Point to Initiate Dialogue on Traditional Family Values. In: Acta
Missiologica. Roč. 13, č. 2, 2019: 125-137. ISSN 2453-7160.
ONDREJKOVIČ, P. Úvod do metodológie spoločenskovedného výskumu. Bratislava: Veda,
2007. 245 s. ISBN 80-2240-970-4.
ONDREJKOVIČ, P. Interpretácia a vedecké vysvetľovanie v spoločenskovednom výskume.
Bratislava : Veda, 2008. 92 s. ISBN 978-80-2240-997-1.
PUNCH, K. F. Úspěšný návrh výzkumu. Praha : Portál, 2008. 230 s. ISBN 978-80-7367-468-7.
TOMŠIK, R. Kvantitatívny výskum v pedagogických vedách. Úvod do metodológie a
štatistického spracovania. Nitra: UKF, 2017. 508 s. ISBN 978-80-558-1206-9. https://
www.pf.ukf.sk/images/docs/projekty/2017/pC-Cp/publikacie/Kvantitat%C3%ADvny%20v
%C3%BDskum.pdf.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 63

A B C D E FX

74.6 15.87 9.52 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.11.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. dr hab. Tadeusz Władysław Bąk, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
FMP/22

Názov predmetu: Misijná práca

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.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent v priebehu semestra vypracuje semestrálnu prácu, z ktorej musí 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:
• Vedomosti: pozná zásady, metódy, postupy a organizáciu misijnej práce; získal poznatky o
humanitárnej činnosti Slovenského Červeného kríža; disponuje vedomosťami o osobnostných
predpokladoch a vedomostiach misionára; pozná riešenie problémov v misijnej práci; pozná etické
zásady misijnej činnosti; disponuje vedomosťami o Druhom vatikánskom koncile.
• Zručnosti: ovláda teoretické a metodologické východiská misijnej práce, vie rešpektovať ľudskú
dôstojnosť, solidaritu a toleranciu; vie sa orientovať v postupoch misijnej práce, koncepciách
a programoch humanitárnej a rozvojovej pomoci; ovláda Copingové stratégie; vie vytvárať a
aplikovať inkluzívne prístupy; vie vypracovať plán sociálnej intervencie, uplatňovať sieťovanie a
realizovať zahraničnú spoluprácu.
• Kompetentnosti: má schopnosť zvýšiť efektívnosť práce v organizáciách v rámci misijnej práce;
je schopný vytvárať programy a projekty v rámci humanitárnej a rozvojovej pomoci; je schopný
používať legislatívne znalosti s cieľovými skupinami; dokáže voliť metódy podľa individuálnych
potrieb klienta; má schopnosť uplatniť teoretické poznatky v praxi, implementovať, rozširovať,
prispôsobovať a lokalizovať formy a metódy sociálnej práce; má schopnosť uplatňovať etické
zásady v praxi.

Stručná osnova predmetu:
1. Formy misijnej práce na Slovensku.
2. Formy misijnej práce v zahraničí.
3. Formy humanitárnej práce na Slovensku.
4. Formy humanitárnej práce v zahraničí.
5. Osobnosť misionára.
6. Copingové stratégie v práci misionára.
7. Slovenský Červený kríž – humanitárna pomoc.
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8. Činnosť saleziánov na Slovensku a v zahraničí.
9. Slovenské katolícke misie.
10. Dialóg. Evanjelizácia. Zakladanie malých spoločenstiev. (Ekumenické hnutie a celostné
oslobodenie a pozdvihnutie človeka).
11. Diakonia, Sociálna činnosť. Vzdelávacia činnosť. Zdravotnícka činnosť.
12. Pápežské misijné diela.
13. Druhý vatikánsky koncil – Dekrét o misijnej činnosti Cirkvi.

Odporúčaná literatúra:
BĄK, T., MIERZWA, J., JURJEWICZ, H.: Religion and Spirituality in Social Work Practice,
New Jersey 2015, s. 101, ISBN 978-0-9967396-2-7.
BUČKO, L. Misijná a charitatívna činnosť. Bratislava : VŠZSP sv. Alžbety, 2009. 248s. ISBN
978-80-89271-37-5.
BUČKO, L. Na ceste k oslobodeniu: základy misiológie. Nitra : Spoločnosť Božieho slova Nitra,
2003, 544 s. ISBN 8085223341.
BURSOVÁ, J. Dobrovoľníctvo ako forma pomoci. In: Siločiary a letorasty modernej spoločnosti.
1. vyd. Warszawa (Poľsko) : Pedagogium - Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, 2018. ISBN
978-83-62902-30-9, s. 9-15.
KOLEKTÍV AUTOROV. Nasledovanie Krista v misiách: príručka misiológie. Trnava : Spolok
svätého Vojtecha, Pápežské misijné diela, 2000, 299 s. ISBN 807162313.
KMEŤKO, K. Svetové misie I. Nitra : Misijný dom Matky Božej Nitra 1941, 468 s. (bez ISBN).
KMEŤKO, K. Svetové misie II. Nitra : Misijné kníhkupectvo a nakladateľstvo / Misijná knižnica,
Nitra 1942, 444 s. (bez ISBN).

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 63

A B C D E FX

79.37 9.52 11.11 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Janka Bursová, PhD., MBA

Dátum poslednej zmeny: 23.11.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. dr hab. Tadeusz Władysław Bąk, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
Mobi1/21

Názov predmetu: Mobilita 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
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: 1.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
- zrealizovaná mobilita v súlade so zmluvou o mobilite,
- písomné predloženie potvrdenia o zrealizovaní mobility,
- prezentácia výsledkov mobility bezprostredne po návrate (webová stránka, resp. iné formy
prezentácie internacionalizácie fakulty).
Študent predmet absolvoval (Z), ak splnil všetky uvedené podmienky. Absolvovanie predmetu je
uskutočnené v súlade so Študijným poriadkom Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
• Vedomosti: pozná stratégie internacionalizácie, pozná postupy realizácie zahraničnej mobility,
• Zručnosti: vie vyhľadať možnosti zahraničných mobilít, vie využívať programy zahraničných
mobilít, ktoré rozširujú možnosť zlepšiť zručnosti a rozšíriť možnosti zamestnania sa po skončení
štúdia,
• Kompetentnosti: má schopnosť zrealizovať mobilitu, rozvíjať internacionalizáciu.

Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu:
1. Prihlásenie sa do výberového konania na program zahraničnej mobility v rámci programu:
Erasmus+ , Ceepus, resp. iné,
2. Účasť na zahraničnej mobilite – podľa schválenej schémy,
3. Aktívna prezentácia fakulty na zahraničnej mobilite (výučba, stáž),
4. Prezentácia výsledkov mobility
a. webová stránka fakulty,
b. počas Dňa otvorených dverí fakulty,
c. v rámci študentov fakulty s cieľom podporiť internacionalizáciu.
Mobilita – štúdium: študent si vyberá zahraničnú inštitúciu podľa svojho študijného zamerania na
domácej fakulte. Predmety, ktoré si študent vyberie z ponuky zahraničnej univerzity musia byť
kompatibilné s predmetmi, ktoré by v tom čase študoval na domácej fakulte.
Mobilita – stáž: študent si vyberá zahraničnú inštitúciu podľa svojho študijného zamerania, ktorá
je kompatibilná s odborom štúdia študenta.

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody so školiteľom a pracoviskom, kde sa mobilita uskutočňuje.
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 16

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 23.11.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. dr hab. Tadeusz Władysław Bąk, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
Mobi2/21

Názov predmetu: Mobilita 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
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: 2., 4.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
- zrealizovaná mobilita v súlade so zmluvou o mobilite,
- písomné predloženie potvrdenia o zrealizovaní mobility,
- prezentácia výsledkov mobility bezprostredne po návrate (webová stránka, resp. iné formy
prezentácie internacionalizácie fakulty).
Študent predmet absolvoval (Z), ak splnil všetky uvedené podmienky. Absolvovanie predmetu je
uskutočnené v súlade so Študijným poriadkom Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
• Vedomosti: pozná stratégie internacionalizácie, pozná postupy realizácie zahraničnej mobility,
• Zručnosti: vie vyhľadať možnosti zahraničných mobilít, vie využívať programy zahraničných
mobilít, ktoré rozširujú možnosť zlepšiť zručnosti a rozšíriť možnosti zamestnania sa po skončení
štúdia,
• Kompetentnosti: má schopnosť zrealizovať mobilitu, rozvíjať internacionalizáciu.

Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu:
1. Prihlásenie sa do výberového konania na program zahraničnej mobility v rámci programu:
Erasmus+ , Ceepus, resp. iné,
2. Účasť na zahraničnej mobilite – podľa schválenej schémy,
3. Aktívna prezentácia fakulty na zahraničnej mobilite (výučba, stáž),
4. Prezentácia výsledkov mobility
a. webová stránka fakulty,
b. počas Dňa otvorených dverí fakulty,
c. v rámci študentov fakulty s cieľom podporiť internacionalizáciu.
Mobilita – štúdium: študent si vyberá zahraničnú inštitúciu podľa svojho študijného zamerania na
domácej fakulte. Predmety, ktoré si študent vyberie z ponuky zahraničnej univerzity musia byť
kompatibilné s predmetmi, ktoré by v tom čase študoval na domácej fakulte.
Mobilita – stáž: študent si vyberá zahraničnú inštitúciu podľa svojho študijného zamerania, ktorá
je kompatibilná s odborom štúdia študenta.

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody so školiteľom a pracoviskom, kde sa mobilita uskutočňuje.
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 14

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 23.11.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. dr hab. Tadeusz Władysław Bąk, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
Mobi3/21

Názov predmetu: Mobilita 3

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
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: 3., 5.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
- zrealizovaná mobilita v súlade so zmluvou o mobilite,
- písomné predloženie potvrdenia o zrealizovaní mobility,
- prezentácia výsledkov mobility bezprostredne po návrate (webová stránka, resp. iné formy
prezentácie internacionalizácie fakulty).
Študent predmet absolvoval (Z), ak splnil všetky uvedené podmienky. Absolvovanie predmetu je
uskutočnené v súlade so Študijným poriadkom Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
• Vedomosti: pozná stratégie internacionalizácie, pozná postupy realizácie zahraničnej mobility,
• Zručnosti: vie vyhľadať možnosti zahraničných mobilít, vie využívať programy zahraničných
mobilít, ktoré rozširujú možnosť zlepšiť zručnosti a rozšíriť možnosti zamestnania sa po skončení
štúdia,
• Kompetentnosti: má schopnosť zrealizovať mobilitu, rozvíjať internacionalizáciu.

Stručná osnova predmetu:
1. Prihlásenie sa do výberového konania na program zahraničnej mobility v rámci programu:
Erasmus+ , Ceepus, resp. iné,
2. Účasť na zahraničnej mobilite – podľa schválenej schémy,
3. Aktívna prezentácia fakulty na zahraničnej mobilite (výučba, stáž),
4. Prezentácia výsledkov mobility
a. webová stránka fakulty,
b. počas Dňa otvorených dverí fakulty,
c. v rámci študentov fakulty s cieľom podporiť internacionalizáciu.
Mobilita – štúdium: študent si vyberá zahraničnú inštitúciu podľa svojho študijného zamerania na
domácej fakulte. Predmety, ktoré si študent vyberie z ponuky zahraničnej univerzity musia byť
kompatibilné s predmetmi, ktoré by v tom čase študoval na domácej fakulte.
Mobilita – stáž: študent si vyberá zahraničnú inštitúciu podľa svojho študijného zamerania, ktorá
je kompatibilná s odborom štúdia študenta.

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody so školiteľom a pracoviskom, kde sa mobilita uskutočňuje.
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 12

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 23.11.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. dr hab. Tadeusz Władysław Bąk, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
Mobi4/21

Názov predmetu: Mobilita 4

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
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: 6.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
- zrealizovaná mobilita v súlade so zmluvou o mobilite,
- písomné predloženie potvrdenia o zrealizovaní mobility,
- prezentácia výsledkov mobility bezprostredne po návrate (webová stránka, resp. iné formy
prezentácie internacionalizácie fakulty).
Študent predmet absolvoval (Z), ak splnil všetky uvedené podmienky. Absolvovanie predmetu je
uskutočnené v súlade so Študijným poriadkom Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
• Vedomosti: pozná stratégie internacionalizácie, pozná postupy realizácie zahraničnej mobility,
• Zručnosti: vie vyhľadať možnosti zahraničných mobilít, vie využívať programy zahraničných
mobilít, ktoré rozširujú možnosť zlepšiť zručnosti a rozšíriť možnosti zamestnania sa po skončení
štúdia,
• Kompetentnosti: má schopnosť zrealizovať mobilitu, rozvíjať internacionalizáciu.

Stručná osnova predmetu:
1. Prihlásenie sa do výberového konania na program zahraničnej mobility v rámci programu:
Erasmus+ , Ceepus, resp. iné,
2. Účasť na zahraničnej mobilite – podľa schválenej schémy,
3. Aktívna prezentácia fakulty na zahraničnej mobilite (výučba, stáž),
4. Prezentácia výsledkov mobility
a. webová stránka fakulty,
b. počas Dňa otvorených dverí fakulty,
c. v rámci študentov fakulty s cieľom podporiť internacionalizáciu.
Mobilita – štúdium: študent si vyberá zahraničnú inštitúciu podľa svojho študijného zamerania na
domácej fakulte. Predmety, ktoré si študent vyberie z ponuky zahraničnej univerzity musia byť
kompatibilné s predmetmi, ktoré by v tom čase študoval na domácej fakulte.
Mobilita – stáž: študent si vyberá zahraničnú inštitúciu podľa svojho študijného zamerania, ktorá
je kompatibilná s odborom štúdia študenta.

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody so školiteľom a pracoviskom, kde sa mobilita uskutočňuje.
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 6

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 23.11.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. dr hab. Tadeusz Władysław Bąk, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
PSP/21

Názov predmetu: Pastorálna sociálna práca

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.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent v priebehu semestra vypracuje semestrálnu prácu, z ktorej musí 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:
• Vedomosti: disponuje prierezovými vedomosťami v oblasti pastorálnej sociálnej práce so
zameraním na stav spoločnosti, ovláda ich vymedzenie, predmet a základné teologické pojmy;
ovláda základné sociálne dokumenty týkajúce sa sociálneho a pastorálneho učenia Katolíckej
cirkvi; disponuje širokými vedomosťami a rozumie základom morálnej teológie, vrátane
praktických súvislostí a vzťahov k súvisiacim predmetom a odborom.
• Zručnosti: vie aktívnym spôsobom získavať a analyzovať informácie z oblasti morálky ako
vedy, vie ich využívať na riešenie vybraných pedagogických situácií; dokáže pracovať so
základnými dokumentmi Magistéria s rešpektovaním pravidiel a princípov v katolíckej sociálnej
etike; vie identifikovať súvislosti, preukázať empatiu a medzi kultúrne povedomie, vie realizovať
konkrétne kauzistické postupy a zargumentovať zvolený pracovný postup; vie poskytovať
sociálne poradenstvo; vie zhromažďovať a interpretovať relevantné údaje vo vzťahu k vlastnému
profesijnému rozvoju.
• Kompetentnosti: je schopný integrovať získané vedomosti z oblasti sociálneho učenia cirkvi s
poznatkami nadobudnutými počas predošlého štúdia a pri riešení rôznych kauzistických situácií;
má schopnosť použiť svoje vedomosti a v rámci odbornej diskusie ich vie obhájiť a konštruktívne
reagovať na kritiku; je schopný sebareflexie s prijímaním plnej zodpovednosti za riešenie úloh s
ich dôsledkami; je kompetentný posúdiť rôzne druhy informácií v kontexte vlastného profesijného
rozvoja s plnou morálnou zodpovednosťou; je schopný samostatne a autonómne získavať nové
poznatky s možnosťou využitia v ďalších študijných predmetoch a ďalšom štúdiu.

Stručná osnova predmetu:
1. Pastorácia podľa vekových kategórií – deti a mládež.
2. Pastorácia podľa vekových kategórií – dospelí ľudia v produktívnom veku.
3. Pastorácia podľa vekových kategórií – rodiny.
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4. Pastorácia podľa vekových kategórií – seniori.
5. Medziľudské vzťahy.
6. Pastorácia a kvalita života.
7. Špeciálna pastorácia.
8. Špecifické problémy pastorácie v jednotlivých sociálnych skupinách.
9. Choroba, smrť a pastorácia.
10. Život bez partnera a pastorácia.
11. Závislosti - alkoholizmus, drogy a pastorácia.
12. Duševné choroby a pastorácia.
13. Samovražedné úmysly a pastorácia.

Odporúčaná literatúra:
Evangelii gaudium. Apoštolská exhortácia pápeža Františka. Trnava : SSV, 2014. 202 s. ISBN
9788081610448.
JÁN PAVOL II. Familiaris consortio. Trnava : SSV, 1993. 189 s. ISBN80-7114KONFERENCIA
BISKUPOV SLOVENSKA. Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku 2007-2013.
Bratislava : SSV, 2007, 80 s. ISBN978-80-7162-695-4.
-497-5.
LOJAN, R. The art of being fully present to the dying patient in palliative care. 1. vyd. - Brno:
Tribun EU, 2015. - 260 s. - ISBN 978-80-263-0963-5.
LOJAN, R. Challenges affecting end-of-life care in Slovakia In: Revue Internationale des
Sciences humaines et naturelles. Fribourg (Švajčiarsko): L’Association internationale Sciences,
Éducation, Cultures, Traditions. – ISSN 2235-2007. – č. 4 (2020), s. 41-51.
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.
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.
PÁPEŽSKÁ RADA PRE RODINU. Príprava na sviatosť manželstva. Trnava: SSV, 2004.47 s.
ISBN 80 – 7162 – 500 –0.
ŠPIDLÍK,T. - RUPNIK, M. Nové cesty pastorální teologie. Krása jako východisko. Olomouc:
Refugium, 2008. 656 s. ISBN9788086715971.

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 65

A B C D E FX

63.08 18.46 15.38 0.0 0.0 3.08

Vyučujúci: doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.11.2022



Strana: 51

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. dr hab. Tadeusz Władysław Bąk, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
Pedc1/21

Názov predmetu: Pedagogická činnosť 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
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: 1.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
- predloženie písomnej prípravy plánu výučby predmetu – seminárov,
- predloženie písomnej prípravy na jednotlivé hodiny seminárov k pridelenému predmetu,
- minimálny rozsah výučby – 2 hodiny týždenne (28 hodín za semester).
Študent predmet absolvoval (Z), ak splnil všetky uvedené podmienky. Absolvovanie predmetu je
uskutočnené v súlade so Študijným poriadkom Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
• Vedomosti: pozná ciele učebných plánov, pozná postupy hodnotenia študentov,
• Zručnosti: vie používať stratégie výučby, vie prepojiť teoretické vedomosti s praxou, vie
analyzovať údaje z testov a poskytovať študentom konštruktívnu spätnú väzbu, pracovať s
virtuálnym vzdelávacím prostredím,
• Kompetentnosti: má schopnosť pripraviť obsah vyučovacej hodiny, zaznamenávať údaje o
skúškach do akademického informačného systému, vyučovať na univerzite v súlade s lege artis.

Stručná osnova predmetu:
1. Písomná príprava plánu výučby predmetu (seminárov) – podľa týždňov a jeho odsúhlasenie
školiteľom,
2. Písomná príprava na jednotlivé semináre a ich priebežná konzultácia so školiteľom,
3. Vlastná výučba v rozsahu max. 4 hod. týždenne (min. 2 hod. týždenne).

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody so školiteľom v súlade s témou – názvom predmetu.

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 36

N Z

0.0 100.0
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Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 23.11.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. dr hab. Tadeusz Władysław Bąk, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
Pedc2/21

Názov predmetu: Pedagogická činnosť 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
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: 2., 4.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
- predloženie písomnej prípravy plánu výučby predmetu – seminárov,
- predloženie písomnej prípravy na jednotlivé hodiny seminárov k pridelenému predmetu,
- minimálny rozsah výučby – 2 hodiny týždenne (28 hodín za semester).
Študent predmet absolvoval (Z), ak splnil všetky uvedené podmienky. Absolvovanie predmetu je
uskutočnené v súlade so Študijným poriadkom Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
• Vedomosti: pozná ciele učebných plánov, pozná postupy hodnotenia študentov,
• Zručnosti: vie používať stratégie výučby, vie prepojiť teoretické vedomosti s praxou, vie
analyzovať údaje z testov a poskytovať študentom konštruktívnu spätnú väzbu, pracovať s
virtuálnym vzdelávacím prostredím,
• Kompetentnosti: má schopnosť pripraviť obsah vyučovacej hodiny, zaznamenávať údaje o
skúškach do akademického informačného systému, vyučovať na univerzite v súlade s lege artis.

Stručná osnova predmetu:
1. Písomná príprava plánu výučby predmetu (seminárov) – podľa týždňov a jeho odsúhlasenie
školiteľom,
2. Písomná príprava na jednotlivé semináre a ich priebežná konzultácia so školiteľom,
3. Vlastná výučba v rozsahu max. 4 hod. týždenne (min. 2 hod. týždenne).

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody so školiteľom v súlade s témou – názvom predmetu.

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 24

N Z

0.0 100.0
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Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 23.11.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. dr hab. Tadeusz Władysław Bąk, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
Pedc3/21

Názov predmetu: Pedagogická činnosť 3

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
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: 3., 5.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
- predloženie písomnej prípravy plánu výučby predmetu – seminárov,
- predloženie písomnej prípravy na jednotlivé hodiny seminárov k pridelenému predmetu,
- minimálny rozsah výučby – 2 hodiny týždenne (28 hodín za semester).
Študent predmet absolvoval (Z), ak splnil všetky uvedené podmienky. Absolvovanie predmetu je
uskutočnené v súlade so Študijným poriadkom Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
• Vedomosti: pozná ciele učebných plánov, pozná postupy hodnotenia študentov,
• Zručnosti: vie používať stratégie výučby, vie prepojiť teoretické vedomosti s praxou, vie
analyzovať údaje z testov a poskytovať študentom konštruktívnu spätnú väzbu, pracovať s
virtuálnym vzdelávacím prostredím,
• Kompetentnosti: má schopnosť pripraviť obsah vyučovacej hodiny, zaznamenávať údaje o
skúškach do akademického informačného systému, vyučovať na univerzite v súlade s lege artis.

Stručná osnova predmetu:
1. Písomná príprava plánu výučby predmetu (seminárov) – podľa týždňov a jeho odsúhlasenie
školiteľom,
2. Písomná príprava na jednotlivé semináre a ich priebežná konzultácia so školiteľom,
3. Vlastná výučba v rozsahu max. 4 hod. týždenne (min. 2 hod. týždenne).

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody so školiteľom v súlade s témou – názvom predmetu.

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 23

N Z

0.0 100.0
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Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 23.11.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. dr hab. Tadeusz Władysław Bąk, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
Pedc4/21

Názov predmetu: Pedagogická činnosť 4

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
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: 6.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
- predloženie písomnej prípravy plánu výučby predmetu – seminárov,
- predloženie písomnej prípravy na jednotlivé hodiny seminárov k pridelenému predmetu,
- minimálny rozsah výučby – 2 hodiny týždenne (28 hodín za semester).
Študent predmet absolvoval (Z), ak splnil všetky uvedené podmienky. Absolvovanie predmetu je
uskutočnené v súlade so Študijným poriadkom Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
• Vedomosti: pozná ciele učebných plánov, pozná postupy hodnotenia študentov,
• Zručnosti: vie používať stratégie výučby, vie prepojiť teoretické vedomosti s praxou, vie
analyzovať údaje z testov a poskytovať študentom konštruktívnu spätnú väzbu, pracovať s
virtuálnym vzdelávacím prostredím,
• Kompetentnosti: má schopnosť pripraviť obsah vyučovacej hodiny, zaznamenávať údaje o
skúškach do akademického informačného systému, vyučovať na univerzite v súlade s lege artis.

Stručná osnova predmetu:
1. Písomná príprava plánu výučby predmetu (seminárov) – podľa týždňov a jeho odsúhlasenie
školiteľom,
2. Písomná príprava na jednotlivé semináre a ich priebežná konzultácia so školiteľom,
3. Vlastná výučba v rozsahu max. 4 hod. týždenne (min. 2 hod. týždenne).

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody so školiteľom v súlade s témou – názvom predmetu.

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 16

N Z

0.0 100.0
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Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 23.11.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. dr hab. Tadeusz Władysław Bąk, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
And/21

Názov predmetu: Pedagogika a andragogika v sociálnej práci

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: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent v priebehu semestra vypracuje semestrálnu prácu, z ktorej musí 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:
• Vedomosti: pozná základné pojmy, predmet, vzťahy predmetu a základné ciele andragogiky;
pozná historické súvislosti vzniku andragogiky.
• Zručnosti: analyzovať spoločenskú situáciu; prevziať zodpovednosť za svoje vyjadrenia,
komunikovať vlastný názor a obhájiť ho pred skupinou; flexibilne ponúknuť riešenia problému v
rámci skupiny; spracovať odbornú tému s využitím analyticko-syntetických myšlienok a vlastného
kritického stanoviska k problematike.
• Kompetentnosti: dokáže zdôvodniť použitie didaktických metód a foriem v edukačnom procese
dospelých, je schopný uplatniť získané vedomosti z oblasti pedagogiky a andragogiky do sociálnej
práce a použiť svoje vedomosti v rámci odbornej diskusie, dokázať kultivovane diskutovať, má
schopnosť obhájiť a konštruktívne reagovať na kritiku; je schopný prijímať plnú zodpovednosť za
riešenie úloh, schopný sebareflexie; je samostatný a autonómny pri získavaní nových poznatkov s
možnosťou využitia v ďalších študijných predmetoch a ďalšom štúdiu.

Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu:
1. Andragogika ako veda. Dôvod rozvoja andragogiky, predmet a špecifiká andragogiky. Vzťah
pedagogiky a andragogiky.
2. Vývoj andragogického myslenia. Pojem andragogika a jeho možné významy. Základné
andragogice a pedagogické pojmy.
3. Procesný model vzdelávania dospelých. Ciele, funkcie, pravidlá, princípy a požadované efekty
vzdelávania dospelých.
4. Metódy adragogiky. Metódy priameho a nepriameho poznávania. Metódy aktívneho
osvojovania. Tvorivosť a metódy na jej rozvoja.
5. Formy andragogiky. Monologické, dialogické, skupinové a inštitucionálne formy.
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6. Využitie didaktických foriem edukačnom procese. Klasické vyučovanie. Kombinácia
didaktických foriem vo vyučovacom procese.
7. Obsah andragogiky. Vlastnosti učiva. Využiteľnosť učiva.
8. Kurikulum a didaktika v andragogike. Kurikulum a všeobecné ciele andragogiky.
9. Tvorba kurikula v andragogike. Trendy vývoja kurikula.
10. Profesionalizácia andragogickej práce. Doterajší vývoj andragogických povolaní.
Andragogické kvalifikácie a kompetencie.
11. Profesijné kompetencie, funkcie a cieľové skupiny sociálneho andragóga.
12. Funkcie andragogiky.
13. Organizácie vzdelávania dospelých.

Odporúčaná literatúra:
BURSOVÁ, J. Education of seniors in hobby education. 1. vyd. Dublin: International scientific
board of catholic researchers and teachers in Ireland, 2021. 65 s. ISBN 978-1-9989986-6-1.
HATÁR, C. Edukácia seniorov v sociálnych zariadeniach. Nitra : Effeta, 2008. 125 s.
978-80-89245-8-6.
JENČO, J. Inovačné vyučovacie metódy. 1. vyd. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2013.
117 s. ISBN 978-80-7165-922-8.
JENČO, J. Súčasné aspekty výchovy a vzdelávania. 1 vyd. Košice: Vienala, 2009. 154 s. ISBN
978-80-89232-65-9.
JENČO, J. Princípy katechézy detí predškolského veku. 1 vyd. Košice: Kňazský seminár sv.
Karola Boromejského, 2008. 140 s. ISBN 978-80-89138-94-4.
JENČO, J. Voľný čas dospelých na počiatku 20. storočia. 1 vyd. Prešov: Prešovská univerzita v
Prešove, 2008. 268 s. ISBN 978-80-8068-877-6.
KLIMEKOVÁ. A. Etika, filozofia, andragogika. Prešov : Trian, 2002. 118 s. 8088945542.
KOBYLAREK, A., BLASZCZYNSKI, K., ŚLOSARZ, L., MADEJ, M., CARMO, A.,
HLAD, L., KRALIK, R., AKIMJAK, A., JUDAK, V., MATURKANIC, P., BIRYUKOVA, Y.,
TOKAROVA, B., GARCIA, MARTIN J., PETRIKOVICOVA, L., The Quality of Life among
University of the Third Age Students in Poland, Ukraine and Belarus. DOI 10.3390/su14042049.
In: Sustainability. ISSN 2071-1050, Roč. 14, č. 4 (2022), s. 1-13.
KRALIK, R., MÁHRIK, T. Interpersonal relationships as the basis of student moral formation.
In: ICERI: Proceedings of the 12th International Conference of Education, Research and
Innovation, 11th-13th November 2019, Seville, Spain. - Sevilla : IATED Academy, 2019. ISBN
978-84-09-14755-7, pp. 8896-8900.
KRÁLIK, R. – TVRDOŇ, M. – KEVĚLY, D. Behavioural disorders in children and their
classification / 2021. In: Aplikovaná psychologie. - ISSN 2336-8276, Roč. 6, č. 10 (2021), s.
838-855.
ŠVEC, Š. Anglicko-slovenský lexikón pedagogiky a andragogiky. Bratislava : Iris, 2008. 323 s.
978-80-89256-21-1.
TKACOVA, H., PAVLIKOVA, M., JENISOVA, Z., MATURKANIC, P., KRALIK, R. Social
Media and Students’ Wellbeing: An Empirical Analysis during the Covid-19 Pandemic. DOI
10.3390/su131810442. In: Sustainability. - ISSN 2071-1050, Roč. 13, č. 18 (2021), s. 1-19.
VETEŠKA, J. Kompetence ve vzdělávaní. Praha : Grada Publishing, 2008. 160s.
978-80-247-1770-8.

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

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 42

A B C D E FX

52.38 30.95 14.29 2.38 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.11.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. dr hab. Tadeusz Władysław Bąk, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
Prjc1/21

Názov predmetu: Projektová činnosť 1

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
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: 1.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
- chronologické predloženie prehľadu aktivít s dôkazmi (deklarujúce jednotlivé aktivity),
- minimálny rozsah participácie na projekte v rozsahu – 4 hodiny týždenne (56 hodín za semester).
Študent predmet absolvoval (Z), ak splnil všetky uvedené podmienky. Absolvovanie predmetu je
uskutočnené v súlade so Študijným poriadkom Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
• Vedomosti: pozná metodológiu vedeckého výskumu, pozná etapy projektovej činnosti,
• Zručnosti: vie zvoliť a vymedziť metódy základného a aplikovaného výskumu, vie zrealizovať
kvantitatívny výskum, dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj
poznania, vie analyzovať a vyhodnocovať výsledky kvantitatívneho výskumu, vie zrealizovať
kvalitatívny výskum, vie a vyhodnocovať výsledky kvalitatívneho výskumu,
• Kompetentnosti: má schopnosť vypracovať a realizovať samostatný vedecký projekt základného
a aplikovaného výskumu, má schopnosť samostatne realizovať vedecký výskum v celom jeho
rozsahu, má schopnosť interpretovať získané výsledky podľa súčasných požiadaviek vedy a
vyvodiť závery pre odbor a riešený vedecký problém.

Stručná osnova predmetu:
1. Participácia pri príprave projektov v rámci KEGA, VEGA, APVV, projektov EU,
2. Participácia na fakultných projektoch a aktivitách príslušnej katedry (v minimálnom rozsahu 4
hod. týždenne),
3. Aktívna účasť pri projektoch v jednotlivých fázach ich realizácie.

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody so školiteľom a vedúcim projektu.

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

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 107

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 23.11.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. dr hab. Tadeusz Władysław Bąk, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
Prjc2/21

Názov predmetu: Projektová činnosť 2

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
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: 2., 4.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
- chronologické predloženie prehľadu aktivít s dôkazmi (deklarujúce jednotlivé aktivity),
- minimálny rozsah participácie na projekte v rozsahu – 4 hodiny týždenne (56 hodín za semester).
Študent predmet absolvoval (Z), ak splnil všetky uvedené podmienky. Absolvovanie predmetu je
uskutočnené v súlade so Študijným poriadkom Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
• Vedomosti: pozná metodológiu vedeckého výskumu, pozná etapy projektovej činnosti,
• Zručnosti: vie zvoliť a vymedziť metódy základného a aplikovaného výskumu, vie zrealizovať
kvantitatívny výskum, dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj
poznania, vie analyzovať a vyhodnocovať výsledky kvantitatívneho výskumu, vie zrealizovať
kvalitatívny výskum, vie a vyhodnocovať výsledky kvalitatívneho výskumu,
• Kompetentnosti: má schopnosť vypracovať a realizovať samostatný vedecký projekt základného
a aplikovaného výskumu, má schopnosť samostatne realizovať vedecký výskum v celom jeho
rozsahu, má schopnosť interpretovať získané výsledky podľa súčasných požiadaviek vedy a
vyvodiť závery pre odbor a riešený vedecký problém.

Stručná osnova predmetu:
1. Participácia pri príprave projektov v rámci KEGA, VEGA, APVV, projektov EU,
1. Participácia na fakultných projektoch a aktivitách príslušnej katedry (v minimálnom rozsahu 4
hod. týždenne),
2. Aktívna účasť pri projektoch v jednotlivých fázach ich realizácie.

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody so školiteľom a vedúcim projektu.

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

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 79

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 23.11.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. dr hab. Tadeusz Władysław Bąk, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
Prjc3/21

Názov predmetu: Projektová činnosť 3

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
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: 3., 5.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
- chronologické predloženie prehľadu aktivít s dôkazmi (deklarujúce jednotlivé aktivity),
- minimálny rozsah participácie na projekte v rozsahu – 4 hodiny týždenne (56 hodín za semester).
Študent predmet absolvoval (Z), ak splnil všetky uvedené podmienky. Absolvovanie predmetu je
uskutočnené v súlade so Študijným poriadkom Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
• Vedomosti: pozná metodológiu vedeckého výskumu, pozná etapy projektovej činnosti,
• Zručnosti: vie zvoliť a vymedziť metódy základného a aplikovaného výskumu, vie zrealizovať
kvantitatívny výskum, dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj
poznania, vie analyzovať a vyhodnocovať výsledky kvantitatívneho výskumu, vie zrealizovať
kvalitatívny výskum, vie a vyhodnocovať výsledky kvalitatívneho výskumu,
• Kompetentnosti: má schopnosť vypracovať a realizovať samostatný vedecký projekt základného
a aplikovaného výskumu, má schopnosť samostatne realizovať vedecký výskum v celom jeho
rozsahu, má schopnosť interpretovať získané výsledky podľa súčasných požiadaviek vedy a
vyvodiť závery pre odbor a riešený vedecký problém.

Stručná osnova predmetu:
1. Participácia pri príprave projektov v rámci KEGA, VEGA, APVV, projektov EU,
2. Participácia na fakultných projektoch a aktivitách príslušnej katedry (v minimálnom rozsahu 4
hod. týždenne),
3. Aktívna účasť pri projektoch v jednotlivých fázach ich realizácie.

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody so školiteľom a vedúcim projektu.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 57

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 23.11.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. dr hab. Tadeusz Władysław Bąk, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
Prjc4/21

Názov predmetu: Projektová činnosť 4

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Cvičenie
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: 6.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
- chronologické predloženie prehľadu aktivít s dôkazmi (deklarujúce jednotlivé aktivity),
- minimálny rozsah participácie na projekte v rozsahu – 4 hodiny týždenne (56 hodín za semester).
Študent predmet absolvoval (Z), ak splnil všetky uvedené podmienky. Absolvovanie predmetu je
uskutočnené v súlade so Študijným poriadkom Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
• Vedomosti: pozná metodológiu vedeckého výskumu, pozná etapy projektovej činnosti,
• Zručnosti: vie zvoliť a vymedziť metódy základného a aplikovaného výskumu, vie zrealizovať
kvantitatívny výskum, dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj
poznania, vie analyzovať a vyhodnocovať výsledky kvantitatívneho výskumu, vie zrealizovať
kvalitatívny výskum, vie a vyhodnocovať výsledky kvalitatívneho výskumu,
• Kompetentnosti: má schopnosť vypracovať a realizovať samostatný vedecký projekt základného
a aplikovaného výskumu, má schopnosť samostatne realizovať vedecký výskum v celom jeho
rozsahu, má schopnosť interpretovať získané výsledky podľa súčasných požiadaviek vedy a
vyvodiť závery pre odbor a riešený vedecký problém.

Stručná osnova predmetu:
1. Participácia pri príprave projektov v rámci KEGA, VEGA, APVV, projektov EU,
2. Participácia na fakultných projektoch a aktivitách príslušnej katedry (v minimálnom rozsahu 4
hod. týždenne),
3. Aktívna účasť pri projektoch v jednotlivých fázach ich realizácie.

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody so školiteľom a vedúcim projektu.

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

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 47

N Z

0.0 100.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 23.11.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. dr hab. Tadeusz Władysław Bąk, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
PZ10/21

Názov predmetu: Právo v sociálnej práci

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., 4.., 5., 6..

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent v priebehu semestra vypracuje semestrálnu prácu, z ktorej musí 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:
• Vedomosti: disponuje prierezovými vedomosťami v oblasti ľudských práv a slobôd a
vedomosťami z oblasti medzinárodných dokumentov a dohovorov, ktoré ukotvujú ľudské práva;
disponuje širokými vedomosťami o ľudských právach v sociálnom rozmere; má znalosti z
oblasti sociálneho zabezpečenia, právnej legislatívy a interných informačných systémov, pozná
legislatívne normy v oblasti sociálnych služieb, SPODaSK, ŤZP a rodiny; pozná systém verejnej
správy.
• Zručnosti: vie prepojiť vedomosti o ľudských právach v sociálnej praxi; vie aktívnym spôsobom
získavať a analyzovať informácie z oblasti práva ako vedy, dokáže ich využívať na riešenie
vybraných sociálnych situácií; vie pracovať so základnými dokumentmi o ľudských právach; vie
používať legislatívne znalosti s vybranými cieľovými skupinami; vie zaznamenávať údaje do
informačných systémov; vie analyzovať výkon správy v oblasti sociálnej pomoci.
• Kompetentnosti: je schopný integrovať získané vedomosti z oblasti práva s poznatkami
nadobudnutými počas predošlého štúdia a pri riešení rôznych sociálno-právnych situácií; má
schopnosť použiť svoje vedomosti a v rámci odbornej diskusie si svoje názory i obhájiť; je
kompetentný analyzovať prípadové štúdie z oblastí ochrany ľudských práv; je schopný analyzovať a
riešiť problémy vybraných skupín; je schopný využívať advokáciu; vypracovať návrhy príslušných
vykonávacích právnych predpisov.

Stručná osnova predmetu:
1. Základné ľudské práva a slobody. Generácie ľudských práv. Koncepty ľudských práv.
2. Európska únia a ľudské práva. Medzinárodné dokumenty o ľudských právach.
3. Sociálny rozmer ľudských práv.
4. Systém ochrany ľudských práv.
5. Inštitúcie pôsobiace v oblasti ochrany ľudských práv.
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6. Sociálna práca a ľudské práva.
7. Ľudské práva vo vybraných právnych predpisoch vzťahujúcich sa k sociálnej práci.
8. Prípadové štúdie z oblasti ochrany ľudských práv.
9. Legislatívne normy v oblasti sociálnych služieb a ŤZP .
10. Legislatívne normy v oblasti SPODaSK.
11. Legislatívne normy v oblasti rodiny.
12. Informačné systémy.
13. Systém verejnej správy.

Odporúčaná literatúra:
Všeobecná deklarácia ľudských práv (1948). Všeobecná deklarácia ľudských práv. Záverečný
akt Helsinskej konferencie. Deklarácia o náboženskej znášanlivosti. New York : United Nations
Press, 1987. 16 s. ISBN neuvedené.
Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (1966) –
publikované pod č. 120/1976 Zb. In http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/
jaspiw_mini_zak_zobraz_clanok1.asp? skupina=1&kotva=k2
Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (1966) – publikované pod č. 120/1976
Zb. In http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_mini_zak_zobraz_clanok1.asp?
skupina=1&kotva=k2
Dohovor o právach dieťaťa (1989) – publikovaný pod č. 104/1991 Zb. In http://
jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_mini_zak_zobraz_clanok1.asp?
kotva=k2&skupina=1
Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (2006) – publikovaný pod č. 317/2010
Z. z. In http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_mini_zak_zobraz_clanok1.asp?
kotva=k2&skupina=1
Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. In
http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_mini_zak_zobraz_clanok1.asp?
kotva=k1&skupina=1
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. In http://
jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_mini_zak_zobraz_clanok1.asp?
kotva=k1&skupina=1
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. In http://jaspi.justice.gov.sk/
jaspiw1/htm_zak/jaspiw_mini_zak_zobraz_clanok1.asp? kotva=k1&skupina=1
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. In http://
jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_mini_zak_zobraz_clanok1.asp? kotva=k1&skupina1
BURSOVÁ, J. Zdravotne postihnutý klient, dôležitosť sociálnej pomoci a podpory = A
disabled client, the importance of social assistance and support. In: Zrkadlenie ťažkého
zdravotného postihnutia v modernej kresťanskej vede a v umení . 1. vyd. Prešov: Michal Vaško -
Vydavateľstvo, 2012. ISBN 978-80-7165-894-8, s. 287-294.
BURSOVÁ, J. Sociálny kurátor a krízová intervencia v pohľade českej a slovenskej legislatívy.
In: Pohľady na živé premeny spoločnosti 1. vyd. Lódź: Uczelnia Nauk Społecznych.
Wydawnictwo Uczelnia Nauk Społecznych, 2021. ISBN 978-83-64838-34-7, s. 138-153.
KRSKOVÁ A. - KRÁTKA, D. Základy práva a ochrana spotrebiteľa. Bratislava : Slovenské
pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá , 2006. 119 s. ISBN 8010009180.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 10

A B C D E FX

80.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. JUDr. ICDr. Juraj Jurica, PhD., doc. PhDr. Janka Bursová, PhD., MBA

Dátum poslednej zmeny: 23.11.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. dr hab. Tadeusz Władysław Bąk, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
PSSP/21

Názov predmetu: Psychológia a sociológia v sociálnej práci

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., 4.., 5., 6..

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent v priebehu semestra vypracuje semestrálnu prácu, z ktorej musí 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:
• Vedomosti: pozná informácie a súvislosti z oblasti psychológie a sociológie na úrovni
doktorandského štúdia, pozná zákonitosti výskumu v psychológii a sociológii.
• Zručnosti: vie analyzovať a aplikovať poznatky z psychológie a sociológie v sociálnej oblasti.
• Kompetentnosti: má schopnosť vypracovať elaborát, rozhodovať sa na základe faktov, byť
spôsobilý predvídať konanie a jeho účinky v prepojení na sociálnu prácu.

Stručná osnova predmetu:
1. Psychológia v sociálnej práci - kritéria výskumu.
2. Introspekcia ako súčasť sociálnych javov.
3. Extrospekcia - základná metóda získavania zdrojov dát.
4. Chyby pozorovania.
5. Experiment.
6. Metódy merania postojov.
7. Tvorba a validizácia nástroja na meranie postojov.
8. Sociometria. Sociometrická matica.
9. Demografické parametre.
10. Sociológia - využitie v sociálnej práci.
11. Význam sociálnej etiky pre súčasnú spoločnosť.
12. Výhody a nevýhody využitia sociológie v sociálnej sfére
13. Výhody a nevýhody využitia psychológie v sociálnej sfére
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Odporúčaná literatúra:
ATKINSONOVÁ, R. L. a kol. (eds.), Psychologie. Praha : Victoria Publishing, 1993. 862 s.
ISBN 808560535X.
BĄK, T.- KARDIS, K. – NGUYEN, T. D. - CIEKANOWSKI, Z.- PAĽA, G. Suicide and society:
the sociological. In: Clinical Social Work and Health Intervention. Viedeň: Gesellschaft für
angewandte Präventionsmedizin. – ISSN 2222-386X. Roč. 10, č. 3 (2019), s. 63-69.
FORGÁČ, M. Psychological insight of spiritual groups : Theory and research. 1.ed. Kraków :
Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2012. 101 s. ISBN 978-83-7604-177-3.
FORGÁČ, M. Sociálno-psychologické faktory ovplyvňujúce postoje mladého človeka. In:
Nové trendy sociálnej prace s mladými ľuďmi : zborník z konferencie „ Mládež súčasnej doby“.
Bratislava : Persona, 2009. - ISBN 978-80-89463-09-1, s. 23-25.
GAŽIOVÁ, M. Applied psychology in the services of not only pedagogical an dsocial practice.
In: Forschungen im Bereich der Theologie, Sozialwissenschaften und sakralen Kunst über die
"Terra Scepusiensis - Zips" in der Slowakei. 1. vyd. Wien : International Stiftung Schulung, 2021.
ISBN 978-3-9504895-5-2, s. 135-150.
LOKŠA, J. Základy všeobecnej psychológie. Košice: Kňazský seminár sv. Karola Boromejského,
2006. 369 s. ISBN 8089138446.
NÁKONEČNÝ, M. Sociální psychologie. Praha: Academia, 2009. 498 s. ISBN 9788020016799.
Strana: 48
SADOVSKÁ HALAMOVÁ, J. Psychologický zážitok komunity. Olomouc : Univerzita
Palackého v Olomouci , 2014. 200 s. ISBN 978-80-244-4172-6.
VÝROST, J. - SLAMĚNÍK, I. (eds.). Aplikovaná sociální psychologie. Praha : Grada, 1998. 383
s. ISBN 8071782696.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 1

A B C D E FX

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Marek Forgáč, PhD., doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD., MBA

Dátum poslednej zmeny: 23.11.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. dr hab. Tadeusz Władysław Bąk, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
Pub1/21

Názov predmetu: Publikačná činnosť 1

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: 5 Pracovná záťaž: 125 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
- predloženie odpublikovaného príspevku (separát s tirážnymi stranami),
- zaevidovanie príspevku v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti.
Študent predmet absolvoval (Z), ak splnil všetky uvedené podmienky. Absolvovanie predmetu je
uskutočnené v súlade so Študijným poriadkom Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
• Vedomosti: pozná zásady písania vedeckého článku, pozná zásady etického publikovania,
• Zručnosti: vie sledovať vývoj v odbornej oblasti, analyzovať odborné a vedecké texty,
• Kompetentnosti: má schopnosť vypracovať vedeckú štúdiu, dokáže koncipovať vo vedeckej
diskusii vlastné vedecké zistenia, porovnať a interpretovať ich v kontexte aktuálneho vedeckého
poznania a jeho trendov a aplikovať vedecké zistenia ako návrhy pre aktuálnu aplikovanú prax.

Stručná osnova predmetu:
1. Príprava príspevku do odborného / vedeckého časopisu,
2. Odsúhlasenie príspevku školiteľom,
3. Zaslanie príspevku do odborného / vedeckého časopisu,
4. Publikovanie príspevku na tému z oblasti vlastného špecializačného smeru,
5. Rozsah príspevku musí byť min. 10 normostrán,
6. Dokladovanie: vydaný príspevok (separát s tirážnymi stranami).

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody so školiteľom v súlade s témou príspevku.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, alebo podľa požiadavky vydavateľa

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 107

N Z

0.0 100.0
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Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 23.11.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. dr hab. Tadeusz Władysław Bąk, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
Pub2/21

Názov predmetu: Publikačná činnosť 2

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: 5 Pracovná záťaž: 125 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
- predloženie odpublikovaného príspevku (separát s tirážnymi stranami),
- zaevidovanie príspevku v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti.
Študent predmet absolvoval (Z), ak splnil všetky uvedené podmienky. Absolvovanie predmetu je
uskutočnené v súlade so Študijným poriadkom Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
• Vedomosti: pozná zásady písania vedeckého článku, pozná zásady etického publikovania,
• Zručnosti: vie sledovať vývoj v odbornej oblasti, analyzovať odborné a vedecké texty,
• Kompetentnosti: má schopnosť vypracovať vedeckú štúdiu, dokáže koncipovať vo vedeckej
diskusii vlastné vedecké zistenia, porovnať a interpretovať ich v kontexte aktuálneho vedeckého
poznania a jeho trendov a aplikovať vedecké zistenia ako návrhy pre aktuálnu aplikovanú prax.

Stručná osnova predmetu:
1. Príprava príspevku do odborného / vedeckého časopisu,
2. Odsúhlasenie príspevku školiteľom,
3. Zaslanie príspevku do odborného / vedeckého časopisu,
4. Publikovanie príspevku na tému z oblasti vlastného špecializačného smeru,
5. Rozsah príspevku musí byť min. 10 normostrán,
6. Dokladovanie: vydaný príspevok (separát s tirážnymi stranami).

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody so školiteľom v súlade s témou príspevku.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, alebo podľa požiadavky vydavateľa

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 83

N Z

0.0 100.0
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Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 23.11.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. dr hab. Tadeusz Władysław Bąk, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
Pub3/21

Názov predmetu: Publikačná činnosť 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: 5 Pracovná záťaž: 125 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
- predloženie odpublikovaného príspevku (separát s tirážnymi stranami),
- zaevidovanie príspevku v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti.
Študent predmet absolvoval (Z), ak splnil všetky uvedené podmienky. Absolvovanie predmetu je
uskutočnené v súlade so Študijným poriadkom Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
• Vedomosti: pozná zásady písania vedeckého článku, pozná zásady etického publikovania,
• Zručnosti: vie sledovať vývoj v odbornej oblasti, analyzovať odborné a vedecké texty,
• Kompetentnosti: má schopnosť vypracovať vedeckú štúdiu, dokáže koncipovať vo vedeckej
diskusii vlastné vedecké zistenia, porovnať a interpretovať ich v kontexte aktuálneho vedeckého
poznania a jeho trendov a aplikovať vedecké zistenia ako návrhy pre aktuálnu aplikovanú prax.

Stručná osnova predmetu:
1. Príprava príspevku do odborného / vedeckého časopisu,
2. Odsúhlasenie príspevku školiteľom,
3. Zaslanie príspevku do odborného / vedeckého časopisu,
4. Publikovanie príspevku na tému z oblasti vlastného špecializačného smeru,
5. Rozsah príspevku musí byť min. 10 normostrán,
6. Dokladovanie: vydaný príspevok (separát s tirážnymi stranami).

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody so školiteľom v súlade s témou príspevku.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, alebo podľa požiadavky vydavateľa

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 78

N Z

0.0 100.0
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Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 23.11.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. dr hab. Tadeusz Władysław Bąk, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
Pub4/21

Názov predmetu: Publikačná činnosť 4

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: 5 Pracovná záťaž: 125 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
- predloženie odpublikovaného príspevku (separát s tirážnymi stranami),
- zaevidovanie príspevku v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti.
Študent predmet absolvoval (Z), ak splnil všetky uvedené podmienky. Absolvovanie predmetu je
uskutočnené v súlade so Študijným poriadkom Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
• Vedomosti: pozná zásady písania vedeckého článku, pozná zásady etického publikovania,
• Zručnosti: vie sledovať vývoj v odbornej oblasti, analyzovať odborné a vedecké texty,
• Kompetentnosti: má schopnosť vypracovať vedeckú štúdiu, dokáže koncipovať vo vedeckej
diskusii vlastné vedecké zistenia, porovnať a interpretovať ich v kontexte aktuálneho vedeckého
poznania a jeho trendov a aplikovať vedecké zistenia ako návrhy pre aktuálnu aplikovanú prax.

Stručná osnova predmetu:
1. Príprava príspevku do odborného / vedeckého časopisu,
2. Odsúhlasenie príspevku školiteľom,
3. Zaslanie príspevku do odborného / vedeckého časopisu,
4. Publikovanie príspevku na tému z oblasti vlastného špecializačného smeru,
5. Rozsah príspevku musí byť min. 10 normostrán,
6. Dokladovanie: vydaný príspevok (separát s tirážnymi stranami).

Odporúčaná literatúra:
Podľa dohody so školiteľom v súlade s témou príspevku.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský alebo podľa požiadavky vydávateľa.

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 80

N Z

0.0 100.0
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Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 23.11.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. dr hab. Tadeusz Władysław Bąk, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
PiP10/21

Názov predmetu: Písomná práca k dizertačnej skúške

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

Týždenný: 14    Za obdobie štúdia: 182
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 15 Pracovná záťaž: 375 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou absolvovania predmetu je vypracovanie písomnej práce k dizertačnej skúške a jej
obhájenie pred komisiou.
Téma písomnej práce k dizertačnej skúške je určená témou dizertačnej práce v súlade s § 54 ods. 5
zákona 131/2002 Z. z o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Písomnú prácu
k dizertačnej skúške hodnotí školiteľ doktoranda a zvolený oponent formou písomného posudku.
Následne prácu hodnotí aj komisia počas obhajoby písomnej práce k dizertačnej skúške.
Pre úspešné absolvovanie predmetu musí študent vypracovať písomnú prácu k dizertačnej skúške
(minimovú prácu) so zameraním na sociálnu oblasť, predstaviť písomnú prácu k dizertačnej skúške
prostredníctvom prezentácie a obhájiť ju pred komisiou.
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje v zmysle
Študijného poriadku Teologickej fakulty KU, článok 11.

Výsledky vzdelávania:
• Vedomosti: ovláda problematiku témy písomnej práce k dizertačnej skúške (dizertačnej práce),
ovláda pravidlá písania záverečných prác, osvojí si výskumné metódy,
• Zručnosti: vie pracovať s literatúrou, vie naformulovať výskumný problém, vie vymedziť predmet
a objekt skúmania, vie rozpracovať obsahovo-kauzálnu analýzu predmetu a objektu skúmania,
• Kompetentnosti: má schopnosť vypracovať písomnú prácu k dizertačnej skúške.

Stručná osnova predmetu:
1. Vypracovanie písomnej práce k dizertačnej skúške
2. Úvod do problematiky dizertačnej práce
a. Formulovanie problému
b. Vymedzenie predmetu a objektu skúmania,
c. Súčasný stav riešenej problematiky,
d. Obsahovo-kauzálna analýza predmetu a obsahu skúmania,
e. Dôraz na prácu s časopiseckou a knižnou, domácou a zahraničnou literatúrou,
f. Zhrnutie teoretických postulátov, ktoré tvoria východisko formulovania cieľa dizertačnej práce,
3. Cieľ, metodika práce a metódy skúmania,
a. Formulovanie vedeckého cieľa dizertačnej práce a čiastkových cieľov,
b. Námety na teoretické východiská,
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c. Metodický postup riešenia,
d. Teoretické metódy skúmania v ich konkrétnych súvislostiach.
4. Osnova dizertačnej práce
5. Čiastkový výsledok riešenej dizertačnej práce
6. Predloženie písomnej práce k dizertačnej skúške

Odporúčaná literatúra:
CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha : Grada, 2007. 265 s. ISBN
9788024713694.
JUSZCZYK, S. Metodológia empirických výskumov v spoločenských vedách. Bratislava : Iris,
2003. 137 s. ISBN 80-8901-813-0.
ONDREJKOVIČ, P. Interpretácia a vedecké vysvetľovanie v spoločenskovednom výskume.
Bratislava : Veda, 2008. 92 s. ISBN 978-80-2240-997-1.
ONDREJKOVIČ, P. Úvod do metodológie spoločenskovedného výskumu. Bratislava : Veda,
2007. 245 s. ISBN 80-2240-970-4.
PUNCH, K. F. Úspěšný návrh výzkumu. Praha : Portál, 2008. 230 s. ISBN 978-80-7367-468-7.
ŠVAŘÍČEK, R. a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha : Portál, 2007. 377 s.
ISBN 978-80-7367-313-0.
Smernica rektora o náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, ich
bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní sprístupňovaní na Katolíckej
univerzite v Ružomberku. Internetový zdroj: https://www.ku.sk/app/cmsFile.php?
ID=124&disposition=i
Literatúra k danej téme dizertačnej práce.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 181

A B C D E FX

75.14 18.23 4.42 0.55 1.66 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 23.11.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. dr hab. Tadeusz Władysław Bąk, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
RSP/21

Názov predmetu: Rezidenciálna sociálna práca

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: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent v priebehu semestra vypracuje seminárnu prácu zameranú na implementáciu štandardov
kvality poskytovaných sociálnych služieb vo vybranom rezidenciálnom zariadení sociálnych
služieb, z ktorej musí 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:
• Vedomosti: pozná typy rezidenciálnych inštitúcií, pozná typológiu formálnych organizácií, pozná
jednotlivé druhy sociálnych služieb.
• Zručnosti: vie uplatňovať metódy sociálnej práce v rezidenciálnej starostlivosti, vie ohodnotiť
význam deinštitucionalizácie, vie efektívne pracovať s prvkami organizačnej kultúry.
• Kompetentnosti: dokáže previesť klienta adaptačným obdobím v rezidenciálnej inštitúcií, dokáže
pracovať v multidisciplinárnom tíme v rezidenciálnej inštitúcií, vie spracovať štandardy kvality
poskytovaných sociálnych služieb.

Stručná osnova predmetu:
1. Typy rezidenciálnych inštitúcií, úlohy rezidenciálnej starostlivosti, viacúrovňový model sociálnej
starostlivosti.
2. Historické a kultúrne determinanty rezidenciálnej sociálnej starostlivosti.
3. Sociálna organizácia a rezidenciálna starostlivosť.
4. Vitálny potenciál pomáhajúcej organizácie.
5. Pomáhajúce profesie a rezidenciálna starostlivosť.
6. Metódy rezidenciálnej starostlivosti.
7. Adaptácia klientov na rezidenciálnu inštitúciu.
8. Deinštitucionalizácia.
9. Druhy sociálnych služieb.
10. Štandardy kvality poskytovaných sociálnych služieb – oblasť základné ľudské práva a slobody.
11. Štandardy kvality poskytovaných sociálnych služieb – procedurálne podmienky.
12. Štandardy kvality poskytovaných sociálnych služieb – personálne a prevádzkové podmienky.
13. Výskum v oblasti rezidenciálnej starostlivosti.
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Odporúčaná literatúra:
BRNULA, P. Sociálna práca. Bratislava: Iris, 2013. 264 s. ISBN 978-80-89238-77-4.
BURSOVÁ, J. Sociálne služby očami klientov. Brno: Tribun EU, s.r.o., 2019, 173s.
ISBN978-80-263-1534-6.
BURSOVÁ, J. Adaptácia a adjustácia seniorov. In: Človek vo víroch slovenskej spoločnosti :
nekonferenčný zborník vedeckých prác. Warszawa : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego,
2017, s.20-25. ISBN 978-83-87987-92-5.
BURSOVÁ, J. Sociálna pomoc, sociálna starostlivosť pre zdravotne postihnutého človeka.
In: Deformácie spoločenských vzťahov a možnosti ich eliminovania : nekonferenčný zborník
vedeckých prác. 1. vyd. – Łódz: Uczelnia Nauk Społecznych. Wydawnictwo Uczelnia Nauk
Społecznych, 2020. ISBN 978-83-64838-30-9, s. 148-157.
BURSOVÁ, J. Adaptation of Senior Citizens to Conditions in Social Care Facilities . Warszawa :
Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej - Curie, 2017. 107 s. ISBN 978-83-937651-6-4.
BURSOVÁ, J. Education of seniors in hobby education. 1. vyd. – Dublin (Írsko) :
International scientific board of catholic researchers and teachers in Ireland, 2021. 65 s. ISBN
978-1-9989986-6-1.
BURSOVÁ. J. Social networks within the recipient of social services and its expectations
In: Sieci społecznościowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi. 1. vyd. – Łodz (Poľsko):
Wydawnictwo UNS, 2018. ISBN 978-83-64838-23-1, s. 37-53.
JANKOVSKÝ, J. Etika pro pomáhající profese. Praha: Triton, 2003. 223 s.
KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997. 147 s. ISBN
80-7178-150-9.
LÁBATH, V. Rezidenciálna starostlivosť. Bratislava: OZ Sociálna práca, 2004. 144 s. ISBN
80-89185-03-7.
LEŠKOVÁ, L. – DIETZOVÁ, A. Canisterapia a jej pozitívne pôsobenie na človeka. In:
Rehabilitácia. ISSN 0375-0922. Roč. 56, č. 4 (2019), s. 341-349.
MATOUŠEK, O. a kol. Sociální práce v praxi - špecifiácia ruznych cílových skupín a práce s
nimi. Portál: Praha, 2005. 351 s. ISBN 80-7367-002-X.
MATOUŠEK, O. Metody a řízení sociálni práce. Praha: Portál, 2003. 380 s. ISBN 80-7178548-2.
ŠUĽOVÁ, M. Sociálne služby. Ružomberok: Verbum, 2020. 136 s. ISBN 978-80-561-0826-0.
VÁVROVÁ, S. Doprovázení v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2012. 159 s. ISBN
978-80-262-0087-1.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 63

A B C D E FX

66.67 19.05 6.35 0.0 6.35 1.59

Vyučujúci: PhDr. Michaela Šuľová, PhD., doc. PhDr. Janka Bursová, PhD., MBA

Dátum poslednej zmeny: 23.11.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. dr hab. Tadeusz Władysław Bąk, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
SF/21

Názov predmetu: Sociálna filozofia

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: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent v priebehu semestra vypracuje semestrálnu prácu zameranú na filozofické aspekty sociálnej
práce v prepojení na tému svojej dizertačnej práce, z ktorej musí 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:
• Vedomosti: disponuje širokými poznatkami a rozumie základom sociálnej filozofie, vrátane
praktických súvislostí a vzťahov k súvisiacim predmetom a odborom.
• Zručnosti: vie aktívnym spôsobom získavať a analyzovať informácie z oblasti sociálnej etiky
ako vedy, vie získané informácie využívať ich na riešenie vybraných pedagogických situácií; vie
identifikovať súvislosti, preukázať empatiu a medzi kultúrne povedomie; vie realizovať konkrétne
kauzistické postupy a zargumentovať zvolený pracovný postu; vie zhromažďovať a interpretovať
relevantné údaje vo vzťahu k vlastnému profesijnému rozvoju.
• Kompetentnosti: je schopný integrovať získané vedomosti z oblasti sociálnej filozofie s
poznatkami nadobudnutými počas predošlého štúdia a pri riešení rôznych kauzistických situácií; je
schopný použiť svoje vedomosti a v rámci odbornej diskusie, má schopnosť 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.

Stručná osnova predmetu:
1. Všeobecná filozofia, jej status a problémové pole.
2. Sociálna filozofia, jej status a problémové pole.
3. Metodologické prístupy sociálnej filozofie.
4. Z histórie vývinu sociálnej filozofie.
5. Sociálno–filozofické reflexie XX. storočia.
6. Človek a jeho sociálny svet z aspektu individualistických teórií.
7. Človek a jeho sociálny svet z aspektu holistických teórií.
8. Individualizmus verzus holizmus.
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9. Filozofické vymedzenie demokracie a humanizmu.
10. Filozofické vymedzenie spravodlivosti a slobody.
11. Filozofické vymedzenie sociálneho determinizmu.
12. Občianska spoločnosť. Funkčná občianska spoločnosť.
13. Občianske kompetencie.

Odporúčaná literatúra:
BAK, T. Skinheadzi w Polsce. Wydawnictwo diecezjalne w Sandomierzu: Warszawa 2005.
BAK, T. – Kardis, K. Religiosity and social capital as prevention of socio-pathological
phenomena. In: Clinical Social Work and Health Intervention roč. 11, č. 4 (2020), s. 51-56.
BĄK, T. Katolicka nauka społeczna i jej interpretacja w Polsce w latach 1958-1989.
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: Lublin 1997.
BAK, T.- Szot, L. Foster care as a form of support to dysfunctional families - theoretical views
and social work research perspectives. In: Clinical Social Work and Health Intervention Viedeň
(Rakúsko) : Gesellschaft für angewandte Präventionsmedizin, roč. 9, č. 4 (2018), s. 7-15. ISSN
2222-386X.
BĄK, T. -KARDIS, M. – VALČO,M. - KALLIMULIN M. - GALUSHKIN A. M. -
ALEXANDER A. A philosophical-sociological diagnosis of youth subcultures in the context of
social changes. X Linguae, 2019, Roč. 12, č. 2, s. 163-185.
BĄK, T. -KARDIS, M. – VALČO,M. – PAĽA G. The culture of the body in the media space of
postmodern society European scientific language journal. – Nitra (Slovensko) : Vzdelávanie Don
Bosca, Nitra (Slovensko) : Slovenská Vzdelávacia a Obstarávacia. – ISSN 1337-8384, Roč. 14, č.
4 (2021), s. 312-323 [tlačená forma] [online].
KOŠČ,S. Človek tvor Boží a spoločenský.Ružomberok:Katolíckauniverzita,2007.(brož.), 60 s.
ISBN 9788080842277.
KRÁLIK, R. – GARCIA, M. J. – MORALES, R. A. Perspective seen from the existential
philosophy of Søren Kierkegaard's Victor Eremita In: Ethics & Bioethics. ISSN 1338-5615, Roč.
11, č. 1-2 (2021), s. 48-57.
KRÁLIK, R. – JACOBSEN, S.T. Kierkegaard's ethics as an answer to human alienation in
technocratic society. In: Communications - Scientific Letters of the University of Zilina. ISSN
1335-4205, Vol. 19, no. 1 (2017), p. 25-29.
POPPER, K. Otevřená společnost a její nepřátelé. Praha, 2011. 391s. ISBN9788072982721.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 71

A B C D E FX

69.01 22.54 8.45 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: prof. dr hab. Tadeusz Władysław Bąk, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.11.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. dr hab. Tadeusz Władysław Bąk, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
SRRV/21

Názov predmetu: Sociálna realita vo výskumoch

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: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent v priebehu semestra vypracuje semestrálnu prácu, z ktorej musí 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:
• Vedomosti: pozná informácie a súvislosti o časových, hospodárskych, regionálnych, kultúrnych,
politicko-ekonomických a sociálnych javoch a udalostiach, pozná determinanty sociálnych
výskumov.
• Zručnosti: vie analyzovať a aplikovať vybrané nástroje a metódy hodnotenia výskumov sociálnej
reality. Vie prezentovať informácie, identifikovať základné inštitúcie, ktoré sa zaoberajú výskumom
sociálnej reality.
• Kompetentnosti: je schopný vypracovať projektový zámer, rozhodovať sa na základe faktov,
získavať a komparovať informácie o výskumnej činnosti.

Stručná osnova predmetu:
1. Časové, hospodárske a regionálne determinanty sociálnych výskumov v Európe.
2. Kultúrne, politicko-ekonomické a sociálne súvislosti sociálnych výskumov v Európe.
3. Časové, hospodárske a regionálne determinanty sociálnych výskumov na Slovensku.
4. Kultúrne, politicko-ekonomické a sociálne súvislosti sociálnych výskumov na Slovensku.
5. Sociálne výskumy podľa jednotlivých oblastí sociálnej práce a ich špecifikácia
6. Kvantitatívne a kvalitatívne výskumy v sociálnej práci v minulosti.
7. Kvantitatívne a kvalitatívne výskumy v sociálnej práci v súčasnosti.
8. Inštitúcie a organizácie realizujúce výskumy sociálnej reality na Slovensku a v zahraničí
9. Prezentácia výskumov realizovaných na Slovensku podľa oblastí a ich vzájomná komparácia
10. Prezentácia výskumov realizovaných v zahraničí podľa oblastí a ich vzájomná komparácia
11. – 13. Samostatná práca doktorandov pri hľadaní uvedených zdrojov, získavanie materiálov a
ich prezentácia
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Odporúčaná literatúra:
BECK, U. Riziková společnost. Praha : Slon, 2011. 431 s. ISBN 978-80-7419-047-6.
ČUREJA, F., RUŽBARSKÝ, P. Duchovný svet Rómov. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška,
2004. 87 s. ISBN 80-7165-451-5.
DAŇO J., ĎURIČEKOVÁ M. Cesta vzdelanosti k Rómov. Prešov : PU FhV, 2004. 134 s. ISBN
80-8068-281-X. Strana: 58
HARRINGTON, A. Moderní sociální teorie. Praha: Portál, 2006. 495 s. ISBN 80-7367-093-3.
KELLER, J. Nová sociální rizika a proč se jim nevyhneme. Praha : Slon, 2011. 197 s. ISBN
978-80-7419-059-9.
KOTVANOVÁ, A. Vládna politika a Rómovia 1948-2002. Bratislava: Slovenský inštitút
medzinárodných štúdií, 2003. 124 s. ISBN 80-89106-07-2.
LEŠKOVÁ, L. Intervention of a social worker of a social and legal protection authority of
children and social guardianship in Slovakia. 1. vyd. – Dublin: International scientific board of
catholic researchers and teachers in Ireland, 2020. 90 s. ISBN 978-1-9162020-5-4.
LEŠKOVÁ, L. – HABURAJOVÁ ILAVSKÁ, L. Guardian ad litem and intervention by the
guardian ad litem assuring the best interests of the child during regulation of rights and duties
towards children In: Acta Missiologica. Roč. 15, č. 1, 2021: 49-59. ISSN 2453-7160.
LEŠKOVÁ, L. - UHÁĽ, M. The effects of covid-19 on the labour market and gender segregation
with regard to helping professionals working in the field of social services. In: Acta Missiologica.
Bratislava (Slovensko): Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave.
ISSN 1337-7515. Roč. 14, č. 2 (2020), s. 182-197.
LEŠKOVÁ, L. - FABIAN, A. Undergraduate Students’ Approach to Marriage and Forms of
Cohabitation as the Starting Point to Initiate Dialogue on Traditional Family Values. In: Acta
Missiologica. Roč. 13, č. 2, 2019: 125-137. ISSN 2453-7160.
LEŠKOVÁ, L. Sociálny kurátor pre deti a sociálna práca. 1. vyd. Prešov : Michal Vaško - vyd.,
2012. 327 s. ISBN 978-80-7165-895-5.
ŠUĽOVÁ, M. Program ProFamily – Sanačný program pre rodiny. Ružomberok: Verbum, 2014.
116 s. ISBN 978-80-561-0195-7.
ŠUĽOVÁ, M. Komunitné centrum ako nástroj na podporu rómskej kultúry. 1. vyd. Ružomberok :
Verbum, 2014. 74 s. ISBN 978-80-561-0196-4.
ŠUĽOVÁ, M. Dobrovoľníctvo ako spôsob sebarealizácie mladého človeka. 1. vyd.
Ružomberok : Verbum, 2015. 198 s. ISBN 978-80-561-0308-1.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 36

A B C D E FX

94.44 2.78 2.78 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: PhDr. Michaela Šuľová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.11.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. dr hab. Tadeusz Władysław Bąk, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
SvSP/21

Názov predmetu: Supervízia v sociálnej práci

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: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 2.., 3., 4.., 5., 6..

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent počas semestra zrealizuje a predloží supervíznu nahrávku s podrobným rozborom, za ktorú
musí získať minimálne 60% bodov. 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:
• Vedomosti: prehĺbi si teoretické a praktické poznatky o supervízii, o supervíznych modeloch,
pozná legislatívu ukotvujúcu supervíziu ako modernú metódu sociálnej práce, disponuje
rozsiahlymi poznatkami o procesoch realizácie supervízie.
• Zručnosti: vie aplikovať supervíziu v praxi, vie vytvoriť supervíznu a poradenskú nahrávku, vie
analyzovať a uskutočniť rozbor supervíznej nahrávky, vie kontaktovať a vyhľadávať vhodného
supervízora.
• Kompetentnosti: je schopný reflektovať svoju osobnosť a pracovné postupy s klientom, je schopný
využívať supervíziu ako nástroj svojho profesionálneho rozvoja, dokáže interpretovať vzniknuté
intra a extra personálne konfliktné situácie jednotlivca so sociálnym prostredím.

Stručná osnova predmetu:
1. Formy supervízie a ich praktická aplikácia.
2. Modely supervízie a ich praktická aplikácia.
3. Techniky supervízie a ich využitie v praxi.
4. Reflexia študenta na prácu s klientmi.
5. Sebareflexia a sebahodnotenie supervidovaného študenta.
6. Poskytovanie spätnej väzby zo strany supervízora. Možnosti spätnej väzby.
7. Autosupervízia.
8. Varianty riešenia a zapojenie fantázie supervidovaného v prepojení na modely supervízie.
9. Podpora supervidanta a stratégie budúcej práce.
10. Interpretácia intra a interpersonálnych konfliktných situácií a možnosti supervízie.
11. Nácvik individuálnej supervízie – v pozícii supervidovaného i supervízora.
12. Nácvik skupinovej supervízie – v pozícii supervidovaného i supervízora.
13. Vytváranie supervíznych nahrávok a ich hodnotenie.
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Odporúčaná literatúra:
HAVRDOVÁ, Z. Kultura organizace a supervize ve vzájemném působení. Praha: UK, 2011. 102
s. ISBN 978-80-87398-14-2.
HAWKINS, P. Supervize v pomáhajících profesích. Praha : Portál, 2004. 202 s. ISBN
80-7178-715-9.
JANKOVSKÝ, J. Etika pro pomáhající profese. Praha : Triton, 2003. 223 s.
LEŠKOVÁ, L. Supervision - Modern Method of Social Work and its Application in Practical
Use. Brno : Tribun EU, 2017. 164 s. ISBN 978-80-263-1359-5.
LEŠKOVÁ, L. Moodle TF – E-learning https://moodle.tf.ku.sk/course/view.php?id=118 (Kurz:
Supervízia v sociálnej práci)
MAROON, I. Syndrom vyhoření u sociálních pracovniků. Praha : Portál, 2012. 151 s. ISBN
978-80-262-0180-9.
VASKA, L. Teoretické aspekty supervízie začínajúcich sociálnych pracovníkov. Bratislava: Iris,
2012. 175 s. ISBN 978-80-89238-70-5.

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 38

A B C D E FX

52.63 36.84 10.53 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.11.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. dr hab. Tadeusz Władysław Bąk, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
VTSP/21

Názov predmetu: Vybrané teórie sociálnej práce

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.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent v priebehu semestra vypracuje seminárnu prácu zameranú na vybrané teórie sociálnej práce
v prepojení na tému svojej dizertačnej práce, z ktorej musí 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:
• Vedomosti: prehĺbi si teoretické a praktické poznatky o teóriách využívaných v sociálnej práci,
pozná pozitíva a negatíva jednotlivých teórií.
• Zručnosti: vie vhodne zvoliť a aplikovať teórie sociálnej práce do praxe, dokáže interpretovať a
zdôvodniť nadobudnuté poznatky o jednotlivých teóriách.
• Kompetentnosti: je schopný diskutovať o jednotlivých teóriách a zároveň posúdiť a obhájiť ich
výber pri práci s klientom; je schopný aplikovať jednotlivé teórie sociálnej práce do praxe sociálnej
práce; dokáže koncipovať vo vedeckej diskusii vlastné vedecké zistenia v kontexte teórií sociálnej
práce a aktuálnej aplikovanej praxe.

Stručná osnova predmetu:
1. Teoretické modely a prehľad teórií sociálnej práce.
2. Psychodynamické teórie.
3. Diagnostická škola.
4. Psychosociálny prístup.
5. Funkčná škola sociálnej práce.
6. Teória vzťahovej väzby.
7. Humanistické a existenciálne teórie.
8. Vybrané sociologické teórie a ich presah do sociálnej práce.
9. Systémové a systemické teórie.
10. Kritické smery v sociálnej práci (od radikálnej po kritickú sociálnu prácu)
11. Anti-diskriminačné a anti-opresívne prístupy
12. Aplikácia anti-opresívnych prístupov v praxi.
13. Aplikačné využitie teórií sociálnej práce v jednotlivých poliach sociálnej práce.
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Odporúčaná literatúra:
BALOGOVÁ, B. – ŽIAKOVÁ, E. ed. Vademecum sociálnej práce: terminologický
slovník. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta , 2017. 359 s. ISBN
978-80-8152-483-7.
BRNULA, P. a kol. Úvod do teórií sociálnej práce. Učebné texty/ skriptá. Bratislava: IRIS, 2015.
216 s. ISBN 978-80-89726-36-3. https://fsetest.ujep.cz/img/upload/files/katedry/KSP/Brnula/
Uvod_do_teorii_socialnej_prace.pdf
LEŠKOVÁ, L. Moodle TF – E-learning https://moodle.tf.ku.sk/course/view.php?id=115 (Kurz:
Vybrané teórie sociálnej práce) .
MATOUŠEK, O. Encyklopedie sociální práce. Praha : Portál, 2013. 570 s. ISBN
978-80-262-0366-7.
ŠLOSÁR, D. a kol. Teória sociálnej práce a vybrané klientske skupiny. Košice: UPJŠ, 2017. 192
s. ISBN 978-80-8152-577-3 https://unibook.upjs.sk/sk/socialna-praca/890-teorie-socialnej-prace-
a-vybrane-klientske-skupiny.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 34

A B C D E FX

55.88 26.47 14.71 0.0 2.94 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.11.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. dr hab. Tadeusz Władysław Bąk, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Teologická fakulta

Kód predmetu: TKSV/
SSP/21

Názov predmetu: Špecializované sociálne poradenstvo

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: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4., 6.

Stupeň štúdia: III.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent počas semestra zrealizuje a predloží poradenskú nahrávku s podrobným rozborom, za ktorú
musí získať minimálne 60% bodov. 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:
• Vedomosti: prehĺbi si teoretické a praktické poznatky o špecializovanom sociálnom poradenstve,
pozná legislatívu ukotvujúcu špecializované sociálne poradenstvo v kontexte cieľových skupín
s oblastí sociálnej politiky, má prehľad o subjektoch poskytujúcich špecializované sociálne
poradenstvo, pozná analýzy reflektujúce poskytovanie špecializovaného poradenstva.
• Zručnosti: vie identifikovať úlohy v oblasti špecializovaného sociálneho poradenstva, vie
aplikovať poradenské prístupy v praxi, dokáže plánovať jednotlivé kroky akreditačného procesu,
vie zhodnotiť pozitíva a negatíva prezentovanej poradenskej nahrávky, vie naplánovať vytvorenie
špecializovanej sociálnej poradne.
• Kompetentnosti: má schopnosť realizovať poradenský rozhovor a v rámci neho uplatniť metódy
a techniky sociálneho poradenstva, dokáže zhodnotiť poradenský rozhovor z pohľadu poradcu
i odoberateľa služby, je schopný zastupovať a presadzovať záujmy účastníka špecializovaného
poradenského procesu.

Stručná osnova predmetu:
1. Sociálne poradenstvo v historickom kontexte.
2. Sociálne poradenstvo a jeho využitie v praxi sociálneho pracovníka.
3. Poradenské prístupy v sociálnej práci.
4. Aplikácia poradenských prístupov v praxi vo vzťahu k cieľovým skupinám.
5. Proces sociálneho poradenstva.
6. Diagnostický a poradenský rozhovor.
7. Špecializované sociálne poradenstvo v kontexte zákonnej úpravy v SR a v jeho praktickej
aplikácii.
8. Vzdelanie a vzdelávanie špecializovaného sociálneho poradcu.
9. Akreditačný proces.
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10. Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb.
11. Možnosti financovania špecializovaného sociálneho poradenstva.
12. Nácvik poradenského rozhovoru a zhotovenie nahrávok.
13. Prezentácia nahrávok a ich hodnotenie.

Odporúčaná literatúra:
BĄK T. – SZOT L. Foster care as a form of support to dysfunctional families - theoretical views
and social work research perspectives. In: Clinical Social Work and Health Intervention Viedeň:
Gesellschaft für angewandte Präventionsmedizin. – ISSN 2222-386X. – Roč. 9, č. 4 (2018), s.
7-15.
GABURA, J. Sociálne poradenstvo. Bratislava: OZ Sociálna práca, 2006. 221 s. ISBN
80-89185-10-X.
HARGAŠOVÁ, M. Skupinové poradenství. Praha : Grada , 2009. 261 s. ISBN
978-80-247-2642-7.
LEŠKOVÁ, L. Rodinné a manželské poradenstvo. In: Manželstvo a rodičovstvo z aspektu
sociálnej práce. Prešov : Michal Vaško – Vydavateľstvo, 2015. ISBN 978-80-7165-978-5, s.
115-156.
LEŠKOVÁ, L. Sociálna práca poradenská. In: Manželstvo a rodičovstvo z aspektu sociálnej
práce. Prešov : Michal Vaško – Vydavateľstvo, 2015. ISBN 978-80-7165-978-5, s. 157-177.
LEŠKOVÁ, L. Moodle TF – E-learning https://moodle.tf.ku.sk/course/view.php?id=121 (Kurz
Sociálne poradenstvo).
OLÁH, M. Metódy sociálnej práce v praxi. Bratislava: VŠSPaZ sv. Alžbety, 2012. 317 s. ISBN
978-80-8132-039-2.
SCHAVEL, M. Sociálne poradenstvo a komunikácia. Bratislava: VŠSPaZ sv. Alžbety, 2010. 218
s. ISBN 80-8068-487-1.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 27

A B C D E FX

59.26 18.52 22.22 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 23.11.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. dr hab. Tadeusz Władysław Bąk, PhD.


