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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu: KKPT/Nv-
BD101C/22

Názov predmetu: Biblická geografia a archeológia

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

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

Počet kreditov: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Overenie miery získania príslušných vedomostí, zručností a kompetentností študenta je realizované
na základe praktických previerok počas semestrálnej výučby predmetu.
V priebehu semestra študent preukazuje svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti formou
aktívnej práce na hodinách, ktorá bude spočívať v samostatnom alebo skupinovom spracovaní
úloh zadaných prednášajúcim. Na konci semestra sa študent preukáže znalosťou mapy starovekého
Izraela a stredomorskej oblasti obdobia Nového zákona.
V tom prípade, keď bude výučba realizovaná dištančným spôsobom, budú študenti prezentovať
svoje výstupy prostredníctvom aplikácie MS Teams, prostredníctvom ktorej bude zároveň
prebiehať overovanie znalosti mapy.
Záverečné hodnotenie: aktívna práca na hodinách (90 %) a znalosť mapy (10%).
Hodnotenie predmetu:
A – 100%-93%
B – 92%-85%
C – 84%-77%
D – 76%-69%
E – 68%-60%
Fx – 59%- 0%

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je sprostredkovať študentom základné teoretické vedomosti o geografii a
archeológii regiónov spojených s biblickou históriou, čim sa zabezpečí ich lepšia orientácia v
biblických reáliách a percepcia predmetov biblického zamerania.
Výsledky vzdelávania (vedomosti, zručnosti a kompetencie):
- študent pozná základné geografické charakteristiky regiónov spojených s biblickou históriou
Starého a Nového zákona;
- študent pozná najdôležitejšie archeologické objavy spojené s územím biblického Izraela;
- študent sa dokáže orientovať na mape starovekého Izraela a stredomorskej oblasti obdobia 1. st.
po Kristovi;
- študent má prehľad o biblických reáliách, ktoré stoja v pozadí biblickej tradícii;
- študent dokáže s pochopením sledovať prednášky a čítať odbornú literatúru z oblasti biblických
vied;
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- študent je schopný aplikovať získané vedomosti pri interpretačnej práci s textami Starého a
Nového zákona;

Stručná osnova predmetu:
1. Pramenné materiály a nástroje biblickej geografie
2. Geografia Mezopotámie
3. Geografia Egypta
4. Geografia Palestíny I. (veľkosť a charakter; klíma; Zajordánsko; Povodie Jordánu; Galilejské
jazero; Mŕtve More; Araba)
5. Geografia Palestíny II (Prímorské roviny, centrálna časť Palestíny; Jeruzalem)
6. Charakteristika najdôležitejších centier Rímskej ríše
7. Stručná história biblickej archeológie
8. Archeologické metódy
9. Kľúčové biblické archeologické nálezy z obdobia prehistórie
10. Kľúčové biblické archeologické nálezy z obdobia bronzu a železa
11. Kľúčové biblické archeologické nálezy od Babylonského zajatia po Herodesa Veľkého
12. Kľúčové biblické archeologické nálezy novozákonného obdobia
13. Kumránske archeologické vykopávky

Odporúčaná literatúra:
Jančovič, J.: Jeruzalem a Sion v Starom zákone – privilegovaný Boží príbytok, In: Salve (2021),
s. 13-27.
Dowley, T.: Biblický atlas, Banská Bystica: Slovenská biblická spoločnosť, 2013.
Dowley, T.: Candle biblický atlas, Banská Bystica: Slovenská biblická spoločnosť, 2018.
Mordel, Š.: Biblická archeológia : pojednanie o svete biblického národa vo svetle
archeologického výskumu, Spišské Podhradie : Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána
Vojtaššáka, 2005

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 19.08.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu: KKPT/Nv-
BD102C/22

Názov predmetu: Biblická gréčtina 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: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Overenie miery získania príslušných vedomostí, zručností a kompetentností študenta je realizované
na základe teoretických a praktických previerok počas semestrálnej výučby predmetu.
V priebehu semestra študent preukazuje svoje teoretické vedomosti o obsahu predmetu formou
štyroch písomných testov. Praktické zručnosti študent preukazuje pravidelne pri práci na hodine a
pri samostatnom plnení domácich úloh. Zručnosťou čítania biblických textov, napísaných v dialekte
koine, sa študent preukazuje počas skúškového obdobia.
V tom prípade, keď bude výučba realizovaná dištančným spôsobom, overovanie vedomosti a
zručnosti bude prebiehať prostredníctvom videohovorov (MS Teams). Testy a domáce úlohy
budú zasielané študentovi v elektronickej podobe a následne budú odovzdávané vyučujúcemu
elektronicky. Vyhodnotenie bude prebiehať ústne počas vyučovania. Ohodnotené testy budú k
nahliadnutiu u vyučujúceho.
Záverečné hodnotenie: písomné testy (76 %), aktívna práca študenta na hodine (12%), domáce
úlohy (12%). Úspešné ukončenie predmetu je podmienené absolvovaním ústneho testu overujúceho
zručnosť čítania gréckeho textu.
Hodnotenie predmetu:
A – 100%-93%
B – 92%-85%
C – 84%-77%
D – 76%-69%
E – 68%-60%
Fx – 59%- 0%

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť základné teoretické vedomosti o pravidlách čítania, vybraných
gramatických kategóriách biblickej gréčtiny (skloňovanie podstatných mien, časovanie slovies
v prítomnom čase, prídavné meno, osobné a privlastňovacie zámená) a sprostredkovať kľúčové
praktické zručnosti pre samostatnú prácu študenta s textami Nového zákona, napísanými v dialekte
koine, ako aj s odbornou literatúrou z oblasti biblických vied.
Výsledky vzdelávania (vedomosti, zručnosti a kompetencie):
- študent pozná grécku abecedu a pravidlá čítania biblickej gréčtiny;
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- študent má prehľad o základných gramatických javoch biblickej gréčtiny (skloňovanie
podstatných mien 1. a 2. deklinácie; časovanie slovies v prítomnom čase; prídavné meno a jeho
funkcia; osobné a privlastňovacie zámená);
- študent pozná základnú slovnú zásobu biblickej gréčtiny;
- študent je schopný prečítať ľubovoľný text Nového zákona v origináli;
- študent dokáže rozoznať základné gramatické javy biblickej gréčtiny (podstatné mená 1. a 2.
deklinácie v jednotlivých pádoch; jednotlivé kategórie slovies v prítomnom čase; prídavné mená;
osobné a privlastňovacie zámená);
- študent je schopný preložiť jednoduché vety, písané biblickou gréčtinou, do slovenčiny;
- študent dokáže samostatne pracovať s odbornou literatúrou z oblasti biblických vied.

Stručná osnova predmetu:
1. Stručné dejiny starovekej gréčtiny (koiné dialektos);
2. Grécka abeceda, pravidlá výslovnosti a čítania;
3. Podstatné meno a určitý člen;
4. Skloňovanie substantív II. deklinácie;
5. Sloveso „byť“;
6. Prídavné meno a jeho funkcia;
7. Indicativus et infinitivus praesentis activi ;
8. Skloňovanie substantív I. deklinácie;
9. Osobné a privlastňovacie zámená;
10. Stiahnuté slovesá (verba contracta);
11. Slovesá druhej konjugácie;
12. Indicativus et infinitivus praesentis medii-passivi;
13. Imperativus praesentis activi.

Odporúčaná literatúra:
• MASARÍK, A.: Memoračné kartičky k novozmluvnej gréčtine, Tajov 2011.
• PANCZOVÁ, H., ŠKOVIERA, D.: Biblická gréčtina. Vysokoškolská učebnica, Bratislava 2014.
• PANCZOVÁ, H.: Grécko-slovenský slovník, Bratislava 2012.
• The UBS Greek New Testament. A Reader‘s Edition, Stuttgart 2007.
• TRSTENSKÝ, F.: 1000 najčastejších slov Nového zákona. Pomôcka pri štúdiu biblickej
gréčtiny

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:
Slovak

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 22.08.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu: KKPT/Nv-
BD104C/22

Názov predmetu: Biblická gréčtina 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: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Overenie miery získania príslušných vedomostí, zručností a kompetentností študenta je realizované
na základe teoretických a praktických previerok počas semestrálnej výučby predmetu.
V priebehu semestra študent preukazuje svoje teoretické vedomosti o obsahu predmetu formou
troch písomných testov. Praktické zručnosti študent preukazuje pravidelne pri práci na hodine a pri
samostatnom plnení domácich úloh. Zručnosťou čítania biblických textov, napísaných v dialekte
koine, sa študent preukazuje počas skúškového obdobia.
V tom prípade, keď bude výučba realizovaná dištančným spôsobom, overovanie vedomosti a
zručnosti bude prebiehať prostredníctvom videohovorov (MS Teams). Testy a domáce úlohy
budú zasielané študentovi v elektronickej podobe a následne budú odovzdávané vyučujúcemu
elektronicky. Vyhodnotenie bude prebiehať ústne počas vyučovania. Ohodnotené testy budú k
nahliadnutiu u vyučujúceho.
Záverečné hodnotenie: písomné testy (77 %), aktívna práca študenta na hodine (12%), domáce
úlohy (11%). Úspešné ukončenie predmetu je podmienené absolvovaním ústneho testu overujúceho
zručnosť čítania gréckeho textu.
Hodnotenie predmetu:
A – 100%-93%
B – 92%-85%
C – 84%-77%
D – 76%-69%
E – 68%-60%
Fx – 59%- 0%

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť základné teoretické vedomosti o vybraných gramatických
kategóriách biblickej gréčtiny (skloňovanie podstatných mien, časovanie slovies v prítomnom čase
a v aoriste, vzťažné zámeno, ukazovacie zámená) a sprostredkovať kľúčové praktické zručnosti
pre samostatnú prácu študenta s textami Nového zákona, napísanými v dialekte koine, ako aj s
odbornou literatúrou z oblasti biblických vied.
Výsledky vzdelávania (vedomosti, zručnosti a kompetencie):
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- študent má prehľad o základných gramatických javoch biblickej gréčtiny (skloňovanie
podstatných mien 3. deklinácie; časovanie slovies v prítomnom čase a v aoriste; vzťažné zámená;
ukazovacie zámená);
- študent pozná základnú slovnú zásobu biblickej gréčtiny;
- študent je schopný prečítať ľubovoľný text Nového zákona v origináli;
- študent dokáže rozoznať základné gramatické javy biblickej gréčtiny (podstatné mená 3.
deklinácie v jednotlivých pádoch; jednotlivé kategórie slovies v prítomnom čase a v aoriste; vzťažné
a ukazovacie zámená v jednotlivých pádoch);
- študent je schopný preložiť do slovenčiny menej náročné novozákonné pasáže, písané biblickou
gréčtinou;
- študent dokáže samostatne pracovať s odbornou literatúrou z oblasti biblických vied.

Stručná osnova predmetu:
1. Imperativus praesentis
2. Vztažné zámeno. Ukazovacie zámená
3. Skloňovanie substantív III. deklinácie
4. Participium praesentis activi
5. Participium praesentis medii et passivi
6. Indicativus aoristi activi – sigmatický
7. Indicativus aoristi activi - asigmatický
8. Indicativus aoristi passivi
9. Imperativus aoristi activi

Odporúčaná literatúra:
• MASARÍK, A.: Memoračné kartičky k novozmluvnej gréčtine, Tajov 2011.
• PANCZOVÁ, H., ŠKOVIERA, D.: Biblická gréčtina. Vysokoškolská učebnica, Bratislava 2014.
• PANCZOVÁ, H.: Grécko-slovenský slovník, Bratislava 2012.
• The UBS Greek New Testament. A Reader‘s Edition, Stuttgart 2007.
• TRSTENSKÝ, F.: 1000 najčastejších slov Nového zákona. Pomôcka pri štúdiu biblickej
gréčtiny

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:
Slovak

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 22.08.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu: KKPT/Nv-
BD103C/22

Názov predmetu: Biblická hebrejčina 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: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Overenie miery získania príslušných vedomostí, zručností a kompetentností študenta je realizované
na základe teoretických a praktických previerok počas semestrálnej výučby predmetu.
V priebehu semestra študent preukazuje svoje teoretické vedomosti o obsahu predmetu formou
troch písomných testov. Praktické zručnosti študent preukazuje pravidelne pri práci na hodine a pri
samostatnom plnení domácich úloh. Zručnosťou čítania biblických textov v hebrejčine sa študent
preukazuje počas skúškového obdobia.
V tom prípade, keď bude výučba realizovaná dištančným spôsobom, overovanie vedomosti a
zručnosti bude prebiehať prostredníctvom videohovorov (MS Teams). Testy a domáce úlohy
budú zasielané študentovi v elektronickej podobe a následne budú odovzdávané vyučujúcemu
elektronicky. Vyhodnotenie bude prebiehať ústne počas vyučovania. Ohodnotené testy budú k
nahliadnutiu u vyučujúceho.
Záverečné hodnotenie: písomné testy (76 %), aktívna práca študenta na hodine (12%), domáce
úlohy (12%). Úspešné ukončenie predmetu je podmienené absolvovaním ústneho testu overujúceho
zručnosť čítania biblického textu v hebrejčine.
Hodnotenie predmetu:
A – 100%-93%
B – 92%-85%
C – 84%-77%
D – 76%-69%
E – 68%-60%
Fx – 59%- 0%

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť základné teoretické vedomosti o pravidlách čítania, vybraných
gramatických kategóriách biblickej hebrejčiny (určitý člen, typy predložiek, podstatné a prídavné
mená, osobné a privlastňovacie zámená) a sprostredkovať kľúčové praktické zručnosti pre
samostatnú prácu študenta s hebrejskými textami Starého zákona zákona, ako aj s odbornou
literatúrou z oblasti biblických vied.
Výsledky vzdelávania (vedomosti, zručnosti a kompetencie):
- študent pozná hebrejskú abecedu a pravidlá čítania biblickej hebrejčiny;
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- študent má prehľad o základných gramatických javoch biblickej hebrejčiny (určitý člen, typy
predložiek, podstatné a prídavné mená, osobné a privlastňovacie zámená);
- študent pozná základnú slovnú zásobu biblickej hebrejčiny;
- študent je schopný prečítať ľubovoľný text Starého zákona v hebrejskom origináli;
- študent dokáže rozoznať základné gramatické javy biblickej hebrejčiny v texte (určitý člen,
odlučiteľné a neodlučiteľné predložky, rod a číslo podstatných a prídavných mien, osobné a
privlastňovacie zámená);
- študent je schopný preložiť jednoduché hebrejské vety do slovenčiny;
- študent dokáže samostatne pracovať s odbornou literatúrou z oblasti biblických vied.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvodná charakteristika biblickej hebrejčiny. Hebrejská abeceda
2. Vokalizáčny system hebrejského jazyka. Pravidlá transkripcie
3. Typy slabík v hebrejčine. Jednoduché a zložené ševa
4. Qamec hatup. Qere - ketib
5. Určitý člen
6. Neodlučiteľné predložky
7. Podstatné a prídavné meno. Číslo a rod
8. Status absolutus a status constructus (samostatný a viazaný stav)
9. Privlastňovacie zámená
10. Nota accusativi (znak určitého predmetu). Nota dativi
11. Osobné zámená

Odporúčaná literatúra:
1. Biblia Hebraica Stuttgartensia (red. K. Elliger, W. Rudolph), Stuttgart 19975;
2. Tyrol, A. Základy biblickej hebrejčiny, Ružomberok 2012;
3. Weingreen, J.: Učebnice biblické hebrejštiny, Praha 1997.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:
Slovak

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 22.08.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu: KKPT/Nv-
BD105C/22

Názov predmetu: Biblická hebrejčina 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: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Overenie miery získania príslušných vedomostí, zručností a kompetentností študenta je realizované
na základe teoretických a praktických previerok počas semestrálnej výučby predmetu.
V priebehu semestra študent preukazuje svoje teoretické vedomosti o obsahu predmetu formou
troch písomných testov. Praktické zručnosti študent preukazuje pravidelne pri práci na hodine a pri
samostatnom plnení domácich úloh. Zručnosťou čítania biblických textov v hebrejčine sa študent
preukazuje počas skúškového obdobia.
V tom prípade, keď bude výučba realizovaná dištančným spôsobom, overovanie vedomosti a
zručnosti bude prebiehať prostredníctvom videohovorov (MS Teams). Testy a domáce úlohy
budú zasielané študentovi v elektronickej podobe a následne budú odovzdávané vyučujúcemu
elektronicky. Vyhodnotenie bude prebiehať ústne počas vyučovania. Ohodnotené testy budú k
nahliadnutiu u vyučujúceho.
Záverečné hodnotenie: písomné testy (76 %), aktívna práca študenta na hodine (12%), domáce
úlohy (12%). Úspešné ukončenie predmetu je podmienené absolvovaním ústneho testu overujúceho
zručnosť čítania biblického textu v hebrejčine.
Hodnotenie predmetu:
A – 100%-93%
B – 92%-85%
C – 84%-77%
D – 76%-69%
E – 68%-60%
Fx – 59%- 0%

Výsledky vzdelávania:
Primárnym cieľom predmetu je poskytnúť základné teoretické vedomosti o hebrejskom slovese
(časovanie pravidelných slovies konjugácie qal v qatali a jiqtoli, tvorba činného a trpného príčastia,
formy absolútneho a viazaného neurčitku, imperatívu, kohortativu a jussivu pravidelných slovies
konjugácie qal) a sprostredkovať kľúčové praktické zručnosti pre samostatnú prácu študenta s
hebrejskými textami Starého zákona, ako aj s odbornou literatúrou z oblasti biblických vied.
Výsledky vzdelávania (vedomosti, zručnosti a kompetencie):
- študent pozná základné charakteristiky hebrejského slovesa;
- študent má prehľad o pravidlách časovania pravidelných slovies konjugácie qal v jiqtoli a qatali;
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- študent pozná pravidlá tvorby činného a trpného príčastia, foriem absolútneho a viazaného
neurčitku, imperatívu, kohortativu a jussivu pravidelných slovies konjugácie qal;
- študent pozná pravidlá pripájania prípon k podstatným menám a predložkám;
- študent má prehľad o hebrejských konštrukciách vyjadrujúcich prítomnosť a vlastníctvo;
- študent pozná základnú slovnú zásobu biblickej hebrejčiny;
- študent je schopný prečítať ľubovoľný hebrejský text Starého zákona;
- študent dokáže rozoznať v texte základné slovesné kategórie biblickej hebrejčiny (pravidelné
slovesá konjugácie qal v jiqtoli a qatali, činné a trpné príčastia, absolútny a viazaný neurčitok, formy
imperatívu, kohortativu a jussivu pravidelných slovies konjugácie qal), výrazy obsahujúce prípony,
konštrukcie vyjadrujúce prítomnosť a vlastníctvo;
- študent je schopný preložiť jednoduché vety a menšie pasáže biblického hebrejského textu do
slovenčiny;
- študent dokáže samostatne pracovať s odbornou literatúrou z oblasti biblických vied.

Stručná osnova predmetu:
1. Qatal pravidelných slovies (konjugácia qal)
2. Feminínum podstatných mien s príponami
3. Ukazovacie zámená
4. Činne a trpné príčastia
5. Množné číslo podstatných mien s príponami
6. Oddeliteľné a neoddeliteľné predložky s príponami
7. Hebrejské konštrukcie vyjadrujúce prítomnosť a vlastníctvo
8. Jiqtol pravidelných slovies (konjugácia qal)
9. Rozkazovací spôsob. Záporný rozkaz
10. Hebrejský neurčitok
11. Kohortativ, jusiv

Odporúčaná literatúra:
• Biblia Hebraica Stuttgartensia (red. K. Elliger, W. Rudolph), Stuttgart 1997;
• Tyrol, A. Základy biblickej hebrejčiny, Ružomberok 2012;
• Weingreen, J.: Učebnice biblické hebrejštiny, Praha 1997.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:
Slovak

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 22.08.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu: KKPT/Nv-
BD100A/22

Názov predmetu: Biblická teológia 1

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

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

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Overenie miery získania príslušných vedomostí, zručností a kompetentností študenta je
realizované na základe teoretických a praktických previerok počas semestrálnej výučby
predmetu. Po absolvovaní témy „Historický rámec Svätého písma“ bude v priebehu semestra
realizované priebežné hodnotenie prostredníctvom písomného testu, ktorého cieľom bude kontrola
nadobudnutých vedomostí o historických udalostiach úzko spätých s obsahom biblických kníh. Na
záver bude realizovaná ústna skúška zameraná na verifikáciu nadobudnutých vedomostí, zručností
a kompetentností študentov.
Hodnotenie predmetu:
A – 100%-93%
B – 92%-85%
C – 84%-77%
D – 76%-69%
E – 68%-60%
Fx – 59%- 0%

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent získa nasledovné vedomosti, zručnosti a kompetencie:
- študent pozná základnú terminológiu spojenú so Svätým písmom a jeho štúdium, chápe správny
význam terminológie a korektne ju používa,
- študent dokáže reprodukovať základné poznatky historického rámca Biblie a v ich svetle dokáže
čítať s porozumením biblický text
- študent dokáže uviesť základné princípy a fázy vzniku Starého a Nového zákona a vysvetliť
význam správneho diachrónneho zaradenia textu pre jeho pochopenie;
- študent dokáže reprodukovať základné etapy formovania sa kánonu Svätého písma, vie rozlíšiť
medzi katolíckym a protestanstkým kánonom Biblie a vysvetliť dôvody rozdielov
- študent dokáže samostatne vysvetliť pojem inšpirácia Písma v jeho teologickom,
medzináboženskom a spirituálnom rozmere

Stručná osnova predmetu:
1. Základná terminológia a rozdelenie Svätého písma
2. Sväté písmo ako svedectvo Božieho zjavenia
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3. Historický rámec Svätého písma
4. Vznik biblického textu – spôsob písania textu v Staroveku a charakteristika jazykov originálneho
biblického textu
5. Vznik kníh Starého zákona
6. Vznik kníh Nového zákona
7. Formovanie sa biblického kánona
8. Pojem, podstata a charakter inšpirácie Svätého písma
9. Dôsledky inšpirácie Svätého písma – Pravda a svätosť Svätého písma

Odporúčaná literatúra:
• Biblia : Sväté písmo Starého a Nového zákona (Úvod k jednotlivým spisom a poznámky Jozef
Heriban). Trnava : Spolok svätého Vojtecha , 2018, 1879 s. ISBN 978-80-8161-310-4
• ŠTRBA, B.: Všeobecný úvod do Svätého písma. (2. vydanie) Badín: TI RKCMBF UK,
2014, 81s. ISBN: 978-80-971879-6-5 Dostupné na: https://www.blazejstrba.eu/wp-content/
plugins/downloads-manager/upload/STRBA,141224,Vs%CC%8Ceobecny%CC%81%20u%CC
%81vod.pdf
• MACKERLE, A.: Než budete číst Bibli podruhé: Vybraná témata o Bibli. České
Buďejovice, TF JU 2014. ISBN 978-80-7394-451-3 (eBook). Dostupné na: https://
www.academia.edu/42533393/Ne%C5%BE_budete_%C4%8D%C3%ADst_Bibli_podruh
%C3%A9
• TYROL, A.: Úvod do Svätého písma. Spišské Podhradie : Nadácia Kňazského seminára
biskupa Jána Vojtaššáka , 2019, 227 s. ISBN 978-80-89170-65-4
• Literatúra v elektronickej podobe, prezentácie z prednášok a textové materiály k štúdiu sú
sprístupnené na e-learningovom portáli: https://moodle.pf.ku.sk/course/view.php?id=2534

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 7

A B C D E FX

14.29 28.57 0.0 0.0 14.29 42.86

Vyučujúci: doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 19.08.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu: KKPT/Nv-
BD104A/22

Názov predmetu: Biblická teológia 2

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

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

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Overenie miery získania príslušných vedomostí, zručností a kompetentností študenta je realizované
na základe teoretických previerok počas semestrálnej výučby predmetu a v rámci skúškového
obdobia.
V priebehu semestra študent preukazuje svoje vedomosti o obsahu kľúčových starozákonných
textov (Pentateuch a ostatné historické knihy) formou dvoch písomných zápočtov. Absolvovanie
zápočtov je predpokladom pripustenia ku záverečnej skúške. V skúškovom období študent
preukazuje získané vedomosti a zručnosti formou písomného testu.
V tom prípade, keď bude výučba realizovaná dištančným spôsobom, zápočty sa uskutočnia
prostredníctvom platformy moodle a záverečná skúška bude prebiehať ústne prostredníctvom
videohovoru (MS Teams).
Záverečné hodnotenie: pozitívne absolvovanie zápočtov (10 %) a výsledok záverečného testu
(90%).
Hodnotenie predmetu:
A – 100%-93%
B – 92%-85%
C – 84%-77%
D – 76%-69%
E – 68%-60%
Fx – 59%- 0%

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť základné teoretické vedomosti o historických knihách Starého
zákona (Pentateuch a ostatné historické knihy) a sprostredkovať kľúčové praktické zručnosti
pre zabezpečenie adekvátneho predstavenia biblickej problematiky počas vyučovania predmetu
náboženská výchova (katolícka) na základných a stredných školách.
Výsledky vzdelávania (vedomosti, zručnosti a kompetencie):
- študent pozná základné historické, literárne a teologické charakteristiky Pentateuchu (vrátane
jednotlivých kníh zbierky) a ostatných historických kníh Starého zákona;
- študent má prehľad o obsahu kľúčových textov Pentateuchu a ostatných historických kníh Starého
zákona;
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- študent dokáže aplikovať poznatky o historických knihách Starého zákona v procese výučby
predmetu náboženská výchova;
- študent je schopný s pomocou odbornej literatúry interpretovať starozákonné texty historických
kníh Starého zákona v rámci školského výučbového procesu.

Stručná osnova predmetu:
1. Úvodné poznámky k Pentateuchu;
2. Otázka autorstva a vzniku Pentateuchu;
3. Štruktúra a obsah knihy Genezis;
4. Štruktúra a obsah knihy Exodus;
5. Štruktúra a obsah kníh Levitikus a Numeri;
6. Kniha Deuteronómium;
7. Deuteronomistické dielo (Kniha Jozue; Kniha sudcov);
8. Deuteronomistické dielo (Samuelove knihy; Knihy kráľov);
9. 1-2 Kroník;
10. Dielo Ezdráša-Nehemiáša;
11. Historicko-didaktické knihy (Rút, Tobiáš, Judita, Ester);
12. Knihy Machabejské.

Odporúčaná literatúra:
Sväte písmo Starého a Nového zákona, Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 2012.
DUBOVSKÝ, P. (ed.): Komentáre k Starému zákonu. Genezis (1. zv.), Trnava: Dobrá kniha,
2008.
HERIBAN, J.: Úvody do Starého i Nového zákona s výberovou a tematicky zoradenou
bibliografiou. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1997.
RÖMER, Th. – Macchi, J.-D. – Nihan, Ch. (red.): Úvod do Starého zákona, Jihlava: Mlyn, 2020.
TIŇO, J. (ed.): Komentáre k Starému zákonu. Exodus (3. zv.), Trnava: Dobrá kniha, 2013.
TYROL, A.: Kniha Rút. Preklad a komentár, Verbum: Katolícka univerzita v Ružomberku, 2015.
Biblia. Slovenský ekumenický preklad s deuterokánonickými knihami. Banská Bystrica:
Slovenská ekumenická spoločnosť, 2015.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 22.08.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu: KKPT/Nv-
BD108A/22

Názov predmetu: Biblická teológia 3

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

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

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Overenie miery získania príslušných vedomostí, zručností a kompetentností študenta je realizované
na základe teoretických previerok počas semestrálnej výučby predmetu a v rámci skúškového
obdobia.
V priebehu semestra študent preukazuje svoje vedomosti o obsahu kľúčových starozákonných
textov (prorocká a múdroslovná literatúra) formou dvoch písomných zápočtov. Absolvovanie
zápočtov je predpokladom pripustenia ku záverečnej skúške. V skúškovom období študent
preukazuje získané vedomosti a zručnosti formou písomného testu.
V tom prípade, keď bude výučba realizovaná dištančným spôsobom, zápočty sa uskutočnia
prostredníctvom platformy moodle a záverečná skúška bude prebiehať ústne prostredníctvom
videohovoru (MS Teams).
Záverečné hodnotenie: pozitívne absolvovanie zápočtov (10 %) a výsledok záverečného testu
(90%).
Hodnotenie predmetu:
A – 100%-93%
B – 92%-85%
C – 84%-77%
D – 76%-69%
E – 68%-60%
Fx – 59%- 0%

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť základné teoretické vedomosti o prorockom a múdroslovnom
fenoméne v starozákonnej biblickej tradícii a sprostredkovať kľúčové praktické zručnosti pre
zabezpečenie adekvátneho predstavenia biblickej problematiky počas vyučovania predmetu
náboženská výchova (katolícka) na základných a stredných školách.
Výsledky vzdelávania (vedomosti, zručnosti a kompetencie):
- študent vie definovať základné črty prorockého a múdroslovného fenoménu v starovekom Izraeli;
- študent pozná základné historické, literárne a teologické charakteristiky prorockých a
múdroslovných kníh Starého zákona (katolícky kanón);
- študent má prehľad o obsahu kľúčových textov prorockej a múdroslovnej zbierky Starého zákona
(katolícky kanón);
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- študent dokáže aplikovať poznatky o prorockých a múdroslovných knihách Starého zákona v
procese výučby predmetu náboženská výchova;
- študent je schopný s pomocou odbornej literatúry interpretovať starozákonné texty prorockej a
múdroslovnej tradície v rámci školského výučbového procesu.

Stručná osnova predmetu:
1. Všeobecný úvod do prorockých kníh a fenoménu proroctva v Starom zákone;
2. Kniha proroka Izaiáša;
3. Kniha proroka Jeremiáša;
4. Kniha proroka Ezechiela;
5. Úvod do židovskej apokalyptyki. Kniha proroka Daniela;
6. Zbierka malých prorokov;
7. Prezentácia vybraných predstaviteľov zbierky malých prorokov;
8. Všeobecný úvod do sapienciánej literatúry;
9. Kniha Jóba;
10. Kniha žalmov;
11. Kniha prísloví;
12. Kniha Kazateľ;
13. Veľpieseň Šalamúnova;
14. Kniha múdrosti;
15. Kniha Sirachovcova.

Odporúčaná literatúra:
Biblia. Slovenský ekumenický preklad s deuterokánonickými knihami. Banská Bystrica:
Slovenská ekumenická spoločnosť, 20153.
DUBOVSKÝ, P. (ed.): Komentáre k Starému zákonu. Žalmy 120-150 (9. zv.), Trnava: Dobrá
kniha, 2021.
HERIBAN, J.: Úvody do Starého i Nového zákona s výberovou a tematicky zoradenou
bibliografiou. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1997.
HROBOŇ, B. (ed.): Komentáre k Starému zákonu. Žalmy 51-75 (5. zv.), Trnava: Dobrá kniha,
2017.
HROBOŇ, B. (ed.): Komentáre k Starému zákonu. Žalmy 76-100 (6. zv.), Trnava: Dobrá kniha,
2018.
HROBOŇ, B. – KACIAN, A. (ed.): Komentáre k Starému zákonu. Žalm 119 (7. zv.), Trnava:
Dobrá kniha, 2019.
HROBOŇ, B. – KACIAN, A. (ed.): Komentáre k Starému zákonu. Žalmy 101-118 (8. zv.),
Trnava: Dobrá kniha, 2020.
JANČOVIČ, J.: Nádej a plnenie proroctva o novej zmluve (Jer 31, 31-34), In: Teologálne čnosti z
interdisciplinárneho pohľadu (ed. Lichner, M.). Trnava: Dobrá kniha 2018, s. 85-115.
LEŠČINSKÝ, J.: Proroci Izraela. Košice 2008.
RÖMER, Th. – Macchi, J.-D. – Nihan, Ch. (red.): Úvod do Starého zákona, Jihlava: Mlyn, 2020.
Sväte písmo Starého a Nového zákona, Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 2012.
VARŠO, M.: Komentáre k Starému zákonu. Abdiáš, Jonáš, Micheáš (2. zv.), Trnava: Dobrá
kniha, 2010.
VARŠO, M.: Komentáre k Starému zákonu. Ozeáš, Joel, Amos (4. zv.), Kežmarok: ViVit, 2015.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 4

A B C D E FX

0.0 25.0 0.0 25.0 0.0 50.0

Vyučujúci: ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 22.08.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu: KKPT/Nv-
BD112A/22

Názov predmetu: Biblická teológia 4

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

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

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Overenie miery získania príslušných vedomostí, zručností a kompetentností študenta je realizované
na základe teoretických a praktických previerok počas semestrálnej výučby predmetu. V priebehu
semestra budú realizované priebežné hodnotenia v podobe písomných testov z poznania obsahu
kanonických evanjelií a Skutkov apoštolských. Na záver bude realizovaná ústna skúška zameraná
na verifikáciu nadobudnutých vedomostí, zručností a kompetentností študentov.
Hodnotenie predmetu:
A – 100%-93%
B – 92%-85%
C – 84%-77%
D – 76%-69%
E – 68%-60%
Fx – 59%- 0%

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent získa nasledovné vedomosti, zručnosti a kompetencie:
- študent bude po absolvovaní predmetu poznať základné obsahové línie Nového zákona a dokáže
vysvetliť usporiadanie jeho kánonu a jeho zaradenie do kánonu Svätého písma
- študent dokáže zreprodukovať základné poznatky historického, náboženského a spoločenského
pozadia kníh Nového zákona v ich svetle dokáže analyzovať novozákonných text
- študent dokáže opísať základné literárny znaky novozákonných evanjelií a Skutkov apoštolov,
dokáže jednoducho analyzovať ich obsah a vyjadriť podstatné znaky ich posolstva

Stručná osnova predmetu:
1. Nový zákon, jeho obsah a usporiadanie, miesto v kánone Svätého písma
2. Historické pozadie Nového zákona
3. Náboženské a spoločenské pozadie Nového zákona
4. Evanjelium – pojem a literárny žáner
5. Synoptické evanjeliá a synoptická otázka
6. Evanjelium podľa Marka
7. Evanjelium podľa Matúša
8. Evanjelium podľa Lukáša
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9. Skutky Apoštolov
10. Evanjelium podľa Jána
11. 1-3 Jánov list a Kniha zjavenia

Odporúčaná literatúra:
• Biblia : Sväté písmo Starého a Nového zákona (Úvod k jednotlivým spisom a poznámky Jozef
Heriban). Trnava : Spolok svätého Vojtecha , 2018, 1879 s. ISBN 978-80-8161-310-4
• Biblia : Sväté písmo Starého a Nového zákona (Úvod k jednotlivým spisom a poznámky Jozef
Heriban). Trnava : Spolok svätého Vojtecha , 2018, 1879 s. ISBN 978-80-8161-310-4
• TRSTENSKÝ, F.: Svet Nového zákona. Svit: Katolícke biblické dielo, 2008. ISBN
978-80-89120-17-8
• POKORNÝ, P. HECKEL, U.: Úvod do Nového zákona : přehled literatury a teologie. Praha :
Vyšehrad , 2013, 835 s. ISBN 978-80-7429-186-9
• RYŠKOVÁ, M.: Doba Ježíše Nazaretského : historicko-teologický úvod do Nového zákona.
Praha : Karolinum , 2008, 495 s. ISBN 978-80-246-1465-6
• Literatúra v elektronickej podobe, prezentácie z prednášok a textové materiály k štúdiu sú
sprístupnené na e-learningovom portáli: https://moodle.pf.ku.sk/course/view.php?id=2537

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 19.08.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu: KKPT/Nv-
BD117A/22

Názov predmetu: Biblická teológia 5

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

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

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Overenie miery získania príslušných vedomostí, zručností a kompetentností študenta je realizované
na základe teoretických a praktických previerok počas semestrálnej výučby predmetu. V
priebehu semestra budú realizované priebežné hodnotenia v podobe písomných testov z poznania
obsahu apoštolských listov. Na záver bude realizovaná ústna skúška zameraná na verifikáciu
nadobudnutých vedomostí, zručností a kompetentností študentov.
Hodnotenie predmetu:
A – 100%-93%
B – 92%-85%
C – 84%-77%
D – 76%-69%
E – 68%-60%
Fx – 59%- 0%

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent získa nasledovné vedomosti, zručnosti a kompetencie:
- študent vie zreprodukovať základné etapy života a diela Apoštola Pavla a dokáže v ich svetle čítať
s porozumením texty jeho listov;
- študent dokáže opísať historické pozadie života prvých kresťanských cirkevných obcí, ktorým sú
adresované apoštolské listy Nového zákona;
- študent pozná a dokáže opísať základné literárne charakteristiky apoštolských listov Nového
zákona a dokáže analyzovať ich text a zhrnúť podstatné znaky ich posolstva;

Stručná osnova predmetu:
1. Apoštol Pavol, jeho pôvod, edukácia a dôležitosť udalosti pred Damaškom
2. Evanjelizačná činnosť apoštola Pavla vo svetle Skutkov apoštolov
3. Apoštolské listy nového zákona – ich miesto v kánone Nového zákona a literárny žáner
4. 1. list Solúnčanom – pozadie vzniku a jeho posolstvo;
5. 1.-2. List Korinťanom
6. List Galaťanom a otázka ospravodlivenia skrze vieru
7. List Rimanom
8. List Filemónovi a otázka nevoľníctva v prvotnej Cirkvi
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9. Pastierske listy
10. List Hebrejom
11. Katolíckej listy – 1-2. list Petra
12. List Jakuba a Júdu

Odporúčaná literatúra:
• Biblia : Sväté písmo Starého a Nového zákona (Úvod k jednotlivým spisom a poznámky Jozef
Heriban). Trnava : Spolok svätého Vojtecha , 2018, 1879 s. ISBN 978-80-8161-310-4
• POKORNÝ, P. HECKEL, U.: Úvod do Nového zákona : přehled literatury a teologie. Praha :
Vyšehrad , 2013, 835 s. ISBN 978-80-7429-186-9
• TRSTENSKÝ, F.: Život apoštola Pavla. Svit : Katolícke biblické dielo , 2011, 345 s. ISBN
978-80-89120-33-8
• RYŠKOVÁ, M.: Pavel z Tarzu a jeho svět. Paraha : Karolinum, 2014, 502 s. ISBN
9788024623337
• Literatúra v elektronickej podobe, prezentácie z prednášok a textové materiály k štúdiu sú
sprístupnené na e-learningovom portáli: https://moodle.pf.ku.sk/course/view.php?id=3961

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 3

A B C D E FX

66.67 0.0 0.0 33.33 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 19.08.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu: KKPT/Nv-
BD107C/22

Názov predmetu: Biblický apoštolát

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

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

Počet kreditov: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Overenie miery získania príslušných vedomostí, zručností a kompetentností študenta je realizované
na základe teoretických a praktických previerok počas semestrálnej výučby predmetu a bude
aktivitu na vyučovacích hodinách a mieru pripravenosti študentov na cvičenia.
Hodnotenie predmetu:
A – 100%-93%
B – 92%-85%
C – 84%-77%
D – 76%-69%
E – 68%-60%
Fx – 59%- 0%

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent získa nasledovné vedomosti, zručnosti a kompetencie:
- študent pozná základné zásady biblického apoštolátu a aplikuje ich v aktívnej katechetickej
činnosti a v relizovaní biblických krúžkoch
- študent pozná zásady práce animátora biblických krúžkoch a vedome ich aplikuje vo svojej
činnosti
- študent pozná a dokáže realizovať jednotlivé metódy biblického apoštilátu a praktickej práce s
Bibliou

Stručná osnova predmetu:
1. Rozširovanie textu Písma svätého
2. Homília ako ohlasovanie Božieho slova
3. Biblická katechéza
4. Biblický apoštolát a slávenie sviatostí
5. Čítanie a vysvetľovanie Svätého písma v malých spoločenstvách
6. Biblické týždne, nedele, biblické hodinky
7. Biblické súťaže ako forma biblického apoštolátu
8. Korešpondenčné biblické kurzy
9. Metódy čítania a vysvetľovania Svätého písma
10. Lectio divina
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11. Biblia ako súčasť kultúry
12. Biblické spoločenstvá a ich činnosť

Odporúčaná literatúra:
• Biblia : Sväté písmo Starého a Nového zákona (Úvod k jednotlivým spisom a poznámky Jozef
Heriban). Trnava : Spolok svätého Vojtecha , 2018, 1879 s. ISBN 978-80-8161-310-4
• HECHTOVÁ, A., Přístupy k Bibli, Olomouc 1998.
• KĘPKA, Z. J.: Desať rokov biblického diela na Slovensku. Svit : Katolícke biblické dielo ,
2004. ISBN 80-89120-02-4
• TYROL, A.: Evanjelista Matúš a jeho svet : vybrané texty z Matúšovho evanjelia a ich analýza
pre biblický apoštolát. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2002, 78 s., ISBN
80-89039-04-9
• na e-learningovom portáli: https://moodle.pf.ku.sk

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.08.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu: KKPT/Nv-
BD101A/22

Názov predmetu: Dejiny Cirkvi 1

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

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

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Overenie miery získania príslušných vedomostí, zručností a kompetentností študenta je realizované
na základe teoretických a praktických previerok počas semestrálnej výučby predmetu:
a.) Aktívna účasť na hodinách
b.) Ústna skúška

Výsledky vzdelávania:
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov s dejinami Cirkvi od prvokresťanských čias po 7. storočie a
so stredovekými dejinami Cirkvi.
Po absolvovaní predmetu študent získa nasledovné vedomosti, zručnosti a kompetencie:
- Má prehľad o jednotlivých kľúčových udalostiach v dejinách Cirkvi I. a II. periódy kresťanského
staroveku.
- Vie interpretovať informácie o kristianizácii slovanských národov a začiatkoch kresťanstva na
Slovensku, apoštolskej činnosti sv. Cyrila a Metoda, o cirkevnom živote v krajinách kresťanského
západu, o úpadkoch a reformách v Cirkvi.
- Cez históriu kresťanských dejín vie zaujať v diskusii postoj voči Cirkvi.
- Cez celoživotné diela, osudy, myšlienky, skutky a svedectvá výnimočných osobností stredovekých
dejín vie poukázať na hlboký význam pre generácie dnešných čias a využiť v budúcej učiteľskej
praxi.
- Historickými poznatkami o živote prvých cirkevných spoločenstiev dokáže rekonštruovať
biblické texty

Stručná osnova predmetu:
1. Cirkevné dejiny – definícia, zmysel, periodizácia, pramene
2. Palestína a židovstvo za čias Ježiša, historické svedectvá o Ježišovi Kristovi
3. Prvá cirkevná obec v Jeruzaleme;
4. Pôsobenie apoštolov Petra a Pavla, apoštolský snem v Jeruzaleme;
5. Organizácia a vývoj sviatostí v prvotnej Cirkvi;
6. Prenasledovania Cirkvi; mučeníci a začiatky kultu svätých;
7. Konštantín Veľký a Milánsky edikt, jeho následky;
8. Teologické spory a bludy v 4. – 7. storočí;
9. Veľkí cirkevní učitelia; Vývoj bohoslužby v 4. – 7. storočí.
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10. Začiatky rehoľného života; Sv. Benedikt z Nursie a moderný rehoľný život;
11. Sťahovanie národov – kristianizácia strednej Európy;
12. Cyrilo-metodská misia a jej činnosť;
13. Veľká kresťanská schizma;
14. Cirkevná organizácia a náboženský život vo vrcholnom stredoveku – križiacke výpravy,
heretické hnutia a inkvizícia;
15. Žobravé rehole – františkáni, dominikáni; scholastika a stredoveká mystika

Odporúčaná literatúra:
JUDÁK, V.: Učebné texty z cirkevných dejín. RKCMBF UK, Bratislava, 2002
Dostupné online: http://tena.takto.cz/LinkedDocuments/Judak
Ucebne_texty_z_cirkevnych_dejin.pdf
FRANZEN, A.: Malé církevní dějiny. Praha: Karmelitanské nakladatelství, 2006, ISBN
9788071950820.
HROMJÁK, Ľ.: Kresťanstvo v Rímskej ríši do r. 313. - úvod do štúdia cirkevných dejín a dejiny
kresťanského staroveku do roku 313 . Spišské Podhradie, 2013. ISBN 978-80--8084-985-6
DLUGOŠ, F.: Koncily katolíckej Cirkvi. Levoča: Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána
Vojtaššáka Spišská Kapitula, 2005. ISBN 80-89170-13-7
DLUGOŠ, F.: Historia Ecclesiae Christi. Starovek. Levoča 2006. ISBN 80-89187-08-0
BRTKO, R.: Dejiny Cirkvi I. Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity , 2004,
ISBN 80-89039-54-5
KUMOR, B.: Cirkevné dejiny 1: Kresťanský starovek. Spišská kapitula, 2003. ISBN
80-88704-33-2
DLUGOŠ, F.: Historia Ecclesiae Christi. Stredovek. Levoča 2007. ISBN 978-80-89187-17-1

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 6

A B C D E FX

66.67 16.67 0.0 0.0 0.0 16.67

Vyučujúci: prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.08.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu: KKPT/Nv-
BD105A/22

Názov predmetu: Dejiny Cirkvi 2

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

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

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Overenie miery získania príslušných vedomostí, zručností a kompetentností študenta je realizované
na základe teoretických a praktických previerok počas semestrálnej výučby predmetu.
a.) Aktívna účasť na hodinách
b.) Ústna skúška

Výsledky vzdelávania:
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov s dejinami Cirkvi od neskorého stredoveku po ranný
novovek, s dejinami Cirkvi: neskorý novovek a súčasné postavenie Cirkvi.
Po absolvovaní predmetu študent získa nasledovné vedomosti, zručnosti a kompetencie:
- Disponuje prehľadnými informáciami o významných udalostiach neskorého stredoveku , vznik
a rozvoj reholí, uznesenia a dôsledky koncilov Katolíckej Cirkvi, reformácia a protireformácia,
pontifikáty a profily jednotlivých pápežov.
- Pozná historické súvislosti, vďaka ktorým dokáže objavovať odkazy na životopisy svätcov, citáty
a úryvky z vieroučných spisov Magistéria Cirkvi.
- Ovláda základnú orientáciu v cirkevnej histórii
- Chápe potrebe ďalej poznávať, skúmať a hodnotiť minulosť, objavovať v pápežoch, mysliteľoch
a svätcoch konkrétne príklady života odvahy a viery.

Stručná osnova predmetu:
1. Charakteristika neskorého stredoveku a renesancie;
2. Avignonský exil; Úsilie o reformu - konciliarizmus;
3. Renesanční pápeži; únia s Grékmi;
4. Heretické hnutia Johna Wicklifa a Jána Husa;
5. Gotická kultúra a umenie;
6. Charakteristika novoveku; reformácia; Tridentský koncil.
7. Katolícka reforma a protireformácia;
8. Jezuiti a ostatné moderné rehole; janzenizmus; zámorské misie;
9. Osvietenstvo v Anglicku, Francúzsku, Nemecku a na Slovensku;
10. Francúzska revolúcia a jej dôsledky na Cirkev;
11. Cirkev v 19. stor. v Taliansku, Nemecku a v ostatných štátoch;
12. Pápeži 19. a 20. storočia; I. a II. vatikánsky koncil;
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13. Prenasledovanie Cirkvi vo svete a zvlášť v ČSR a na Slovensku; v 19. a 20. storočí;
14. Organizácia cirkevného života na Slovensku v 19. a 20. storočí;

Odporúčaná literatúra:
JUDÁK, V.: Učebné texty z cirkevných dejín. RKCMBF UK, Bratislava, 2002
Dostupné online: http://tena.takto.cz/LinkedDocuments/Judak
Ucebne_texty_z_cirkevnych_dejin.pdf
FRANZEN, A.: Malé církevní dějiny. Praha: Karmelitanské nakladatelství, 2006, ISBN
9788071950820.
DLUGOŠ, F.: Historia Ecclesiae Christi. Stredovek. (2) Levoča 2006. ISBN 978-80-89187-17-1
DLUGOŠ, F.: Historia Ecclesiae Christi. Novovek (3) Levoča 2007. ISBN 978-80-89187-19-5
DLUGOŠ, F.: Historia Ecclesiae Christi. Od Benedikta XV. po Benedikta XVI. (4) Levoča 2008.
ISBN 978-80-89187-20-1
DLUGOŠ, F.: Historia Ecclesiae Christi. Cirkev na Slovensku 1914-1970. (5) Levoča 2010.
ISBN 978-80-8084-526-1

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: prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.08.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu: KKPT/Nv-
BD106A/22

Názov predmetu: Dogmatická teológia 1

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

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

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Overenie miery získania príslušných vedomostí, zručností a kompetentností študenta je realizované
na základe teoretických a praktických previerok počas semestrálnej výučby predmetu a na
úspešnom absolvovaní ústnej skúšky na základe vopred zverejnených a prebratých téz.

Výsledky vzdelávania:
Cieľ predmetu: predstaviť základné problémy súčasnej dogmatickej teológie. Je to centrálny
teologický predmet, ktorý bude predstavený vo svojej systematickej podobe spoločne s dejinno-
spásnym chápaním základných princípov dogmatickej teológie a traktátu De Deo Uno.
Po absolvovaní predmetu študent získa nasledovné vedomosti, zručnosti a kompetencie:
- pozná definíciu dogmy, dogmatickej teológie
- rozumie princípom dogmatickej teológie
- ovláda dogmatické formulácie súvisiace s traktátom De Deo Uno.
- vie prakticky aplikovať definíciu dogmy, dogmatickej teológie, princípy dogmatickej teológie
- dokáže teologicky narábať s dogmatickými formuláciami súvisiacimi s traktátom De Deo Uno.

Stručná osnova predmetu:
1. Dogmatická teológia a jej pravdy
2. Dejinný rozmer právd viery
3. Cirkevný rozmer právd viery
4. Kresťanské chápanie Boha
5. Podstata Božej existencie
6. Poznateľnosť Boha
7. Poznanie Boha
8. Božie vlastnosti
9. Božia vôľa, Božie konanie
10. Vlastnosti Božieho bytia
11. Vlastnosti Božieho života
12. Trojosobnosť Boha
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Odporúčaná literatúra:
CHOVANEC, M. Teológia : (náuka o jedinom a trojosobnom Bohu). Badín : Kňazský seminár
sv. Františka Xaverského , 2016, 137s. ISBN 978-80-88937-69-2
MIKOLÁŠIK, M.: Dogmatická teológia 1. Katolícka univerzita : Ružomberok, 2002, (s.1-56).
MÜLLER, G.L.: Dogmatika pro studium i pastoraci. Karmelitanské nakladatelství, Kostelní
Vydří, 2010 (s. 1-102, 226-252). 888s. ISBN 978-80-7195-259-6
KASPER, W.: Úvod do viery. Spišská Kapitula 1991, 123s. ISBN 80-7142-002-8
KASPER, W.: Dogma pod Božím slovem. Vyšehrad Praha 1996. 128s. ISBN 8070211865
RATZINGER, J.: Úvod do křesťanství. Trnava: Dobrá kniha, 2020, 311s. ISBN 9788081912467
FIORENZA, F. S., – GALVIN, J. P.: Systematická teologie I-III. Brno 1996 – 2000. ISBN
8070212322

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 1

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0

Vyučujúci: doc. PaedDr. ThDr. Róbert Sarka, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.08.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu: KKPT/Nv-
BD110A/22

Názov predmetu: Dogmatická teológia 2

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

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

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Overenie miery získania príslušných vedomostí, zručností a kompetentností študenta je realizované
na základe teoretických a praktických previerok počas semestrálnej výučby predmetu a úspešné
absolvovanie záverečnej ústnej skúšky na základe vopred zverejnených a prebratých téz.

Výsledky vzdelávania:
Cieľ predmetu: Predstaviť základné problémy súčasnej dogmatickej teológie. Je to centrálny
teologický predmet, ktorý bude predstavený v svojej systematickej podobe spoločne s dejinno-
spásnym chápaním základných princípov traktátu De Deo Trino a Teologickej antropológie.
Po absolvovaní predmetu študent získa nasledovné vedomosti, zručnosti a kompetencie:
- pozná definície a dogmatické formulácie súvisiace s traktátom De Deo Trino a Teologickou
antropológiou.
- vie prakticky aplikovať a dokáže teologicky narábať s dogmami a dogmatickými formuláciami
súvisiacimi s traktátom De Deo Trino a Teologickou antropológiou.

Stručná osnova predmetu:
1. Náuka o Trojici
2. Skutočnosť Najsvätejšej Trojice
3. Podstata, prirodzenosť, substancia, osoba
4. Osoby v Bohu, Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch Svätý
5. Náuka o Najsvätejšej Trojici vo Svätom písme
6. Vychádzania a vzťahy v Bohu
7. Trinitárne bludy
8. Magistérium o Najsvätejšej Trojici
9. Teologická antropológia
10. Zjavené učenie o človekovi
11. Súčasná katolícka antropológia
12. Hriech a dedičný hriech
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Odporúčaná literatúra:
CHOVANEC, M. Antropológia : (náuka o človekovi). Banská Bystrica - Badín : Kňazský
seminár sv. Františka Xaverského , 2015, 152s. ISBN 978-80-88937-66-1
CHOVANEC, M. Teológia : (náuka o jedinom a trojosobnom Bohu). Badín : Kňazský seminár
sv. Františka Xaverského , 2016, 137s. ISBN 978-80-88937-69-2
SLODIČKA, A. Theologia dogmatica catholica De Deo Trino. Prešov : Prešovská univerzita ,
2004, 45s. ISBN 80-8068-252-6
MÜLLER, G.L.: Dogmatika pro studium i pastoraci. Karmelitanské nakladatelství, Kostelní
Vydří, 2010. ISBN 978-80-7195-259-6
POSPÍŠIL, C.V.: Jako v nebi, tak i na zemi. Karmelitánské nakladatelství : Kostelní Vydří, 2007.
ISBN 978-80-85929-99-7
FRANKOVSKÝ, A.: Náuka o Trojici. Teologický inštitút : Spišské Podhradie, 1992.
FIORENZA, F. S., – GALVIN, J. P.: Systematická teologie I-III. Brno 1996 – 2000. ISBN
8070212322

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 4

A B C D E FX

25.0 25.0 25.0 0.0 25.0 0.0

Vyučujúci: doc. PaedDr. ThDr. Róbert Sarka, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.08.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu: KKPT/Nv-
BD115A/22

Názov predmetu: Dogmatická teológia 3

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

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

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Overenie miery získania príslušných vedomostí, zručností a kompetentností študenta je realizované
na základe teoretických a praktických previerok počas semestrálnej výučby predmetu: Úspešné
absolvovanie ústnej skúšky na základe vopred zverejnených a prebratých téz.

Výsledky vzdelávania:
Cieľ predmetu: predstaviť základné problémy súčasnej dogmatickej teológie. Je to centrálny
teologický predmet, ktorý bude predstavený vo svojej systematickej podobe spoločne s dejinno-
spásnym chápaním traktátov Kreaciológia, Pneumatológia a Mariológia.
Po absolvovaní predmetu študent získa nasledovné vedomosti, zručnosti a kompetencie:
- vie prakticky aplikovať a dokáže teologicky narábať s dogmami a dogmatickými formuláciami
súvisiacimi s traktátmi Kreaciológia, Pneumatológia a Mariológia.
- pozná definície a dogmatické formulácie súvisiace s traktátmi Kreaciológia, Pneumatológia a
Mariológia.
- chápe podstatu mariánskych dogiem pre pravú zbožnosť kresťana - katolíka
- na základe poznatkov z pneumatológie je schopný budovať vzťah s Duchom Svätým ako s Osobou
- dokáže argumentovať kresťanských pohľad v dialógu o rôznych teóriách stvorenia sveta

Stručná osnova predmetu:
1. Kreaciológia
2. Stvorenie v Biblii
3. Stvorenie v histórii rímsko-katolíckej teológie
4. Stvoriteľský Boží čin, Skutočnosť Božieho stvorenia, Božia idea stvorenia
5. Najsvätejšia Trojica a stvorenie, Sloboda Božieho stvoriteľského aktu
6. Časnosť sveta, Motív a cieľ Stvoriteľa, Božia starostlivosť o stvorený svet
7. Teologická kozmológia, Teologické učenie o hmote, Teologické učenie o živote
8. Stvorenie v súčasnej teológii
9. Pneumatológia, Skutočnosť Ducha Svätého
10. Prejavy Ducha Svätého, Duch Svätý – Duch spoločenstva
11. Mariológia, Vývoj mariológie, Život Panny Márie
12. Účasť Panny Márie na vykúpení, Mária – Matka Cirkvi, Mariánska úcta
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Odporúčaná literatúra:
SARKA, R. Dogmatika pre katechetickú prax . II. , Trojica. Pneumatológia . Ružomberok :
Verbum , 2020, 148s. ISBN 978-80-561-0791-1
SARKA, R. Dogmatika pre katechetickú prax I. , Teologická teória poznania. Jeden Boh a
stvorený svet. Ružomberok : Verbum , 2018, 127s. ISBN 978-80-561-0613-6
CHOVANEC, M. Pneumatológia : [katolícka dogmatika] Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda ,
2006, 138s. ISBN 80-88741-67-X
CHOVANEC, M. Mariológia. Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda , 2005, 112s. ISBN
80-88741-60-2
CHOVANEC, M. Kreatológia : (náuka o stvorení). Badín : Kňazský seminár sv. Františka
Xaverského , 2017, 129s. ISBN 978-80-88937-76-0
KRUPA, J.: Matka nášho Pána. Univerzita Komenského Bratislava, 2004. 141s. ISBN
80-223-1944-9

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 3

A B C D E FX

33.33 66.67 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PaedDr. ThDr. Róbert Sarka, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.08.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu: KKPT/Nv-
BD118A/22

Názov predmetu: Dogmatická teológia 4

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

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

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Overenie miery získania príslušných vedomostí, zručností a kompetentností študenta je realizované
na základe teoretických a praktických previerok počas semestrálnej výučby predmetu: ústna skúška
z predložených téz

Výsledky vzdelávania:
Cieľ predmetu: predstaviť základné problémy Kristológie, Soteriológie, Ekleziológie v rámci
dogmatickej teológie.
Po absolvovaní predmetu študent získa nasledovné vedomosti, zručnosti a kompetencie:
- vie prakticky aplikovať a dokáže teologicky narábať s dogmami a dogmatickými formuláciami
súvisiacimi s traktátmi Kristológia, Soteriológia a Ekleziológia.
- pozná definície a dogmatické formulácie súvisiace s traktátmi Kristológia, Soteriológia a
Ekleziológia.
- chápe podstatu kristologických dogiem pre pravú zbožnosť kresťana - katolíka
- na základe poznatkov z ekleziológie je schopný zaradiť sa do Cirkvi ako do spoločenstva pútnikov
do Božieho kráľovstva.
- dokáže vysvetliť postoj Cirkvi k osobnému zaangažovaniu sa človeka o vlastnú spásu.
- dokáže oceniť a vysvetliť podiel Božej milosti na spáse človeka.

Stručná osnova predmetu:
1. Traktát o osobe Ježiša Krista – o jeho pravom božstve, pravom človečenstve,
2. Hypostatická únia a jej dôsledky.
3. Charakteristika Kristovej ľudskej prirodzenosti.
4. Traktát o Kristovom vykupiteľskom diele – otázka slobody a nevyhnutnosti vykúpenia
5. Objektívne a subjektívne vykúpenie, spôsob a zavŕšenie vykupiteľského diela.
6. Ekleziológia – Cirkev ako dogmatická skutočnosť.
7. Pojednanie o jedinosti, svätosti, katolicite a apoštolskosti Cirkvi.
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Odporúčaná literatúra:
CHOVANEC, M. Ekleziológia : (náuka o Cirkvi). Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda , 2011,
159s. ISBN 978-80-89481-10-1
CHOVANEC, M. Kristológia . I. , Katolícka dogmatika : osoba Ježiša Krista. Nitra : Kňazský
seminár sv. Gorazda , 2009, 97s. ISBN 978-80-969787-6-2
CHOVANEC, M. Kristológia . II. , Soteriológia (náuka o vykupiteľskom diele Ježiša Krista) .
Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda , 2010, 131s. ISBN 978-80-89481-02-6
KRUPA, J. Alfa a omega : katolícka kristológia, Bratislava : Univerzita Komenského , 2005,
188s. ISBN 80-223-2051-X.
KRUPA, J. Katolícka dogmatická teológia : prolegomena - trinitológia - ekleziológia –
graciológia. Bratislava : Univerzita Komenského , 2014, 315s. ISBN 978-80-223-3403-7

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 3

A B C D E FX

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PaedDr. ThDr. Róbert Sarka, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.08.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu: KKPT/Nv-
BD109B/22

Názov predmetu: Ekumenizmus

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

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

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Overenie miery získania príslušných vedomostí, zručností a kompetentností študenta je realizované
na základe teoretických a praktických previerok počas semestrálnej výučby predmetu a bude
aktivitu na vyučovacích hodinách a mieru pripravenosti študentov na seminár. Záverečné
hodnotenie študenta bude realizované na základe semestrálnej práce, ktorá bude hodnotená z
obsahového a formálneho hľadiska.
Hodnotenie predmetu:
A – 100%-93%
B – 92%-85%
C – 84%-77%
D – 76%-69%
E – 68%-60%
Fx – 59%- 0%

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent získa nasledovné vedomosti, zručnosti a kompetencie:
- študent dokáže opísať a vysvetliť pojem ekumenizmu a jeho základné zásady v ponímaní
Katolíckej cirkvi;
- študent pozná základné historické etapy ekumenického hnutia v globálnom i lokálnom aspekte
- študent dokáže rozlíšiť jednotlivé druhy ekumenizmu a vysvetliť ich základné znaky a funkcie;
- študent dokáže identifikovať súčasné problémy ekumenizmu a navrhnúť vo svetle učenia Cirkvi
ich riešenie;

Stručná osnova predmetu:
1. Pojem ekumenizmus - genéza a súčasné chápanie.
2. Dejiny ekumenického hnutia.
3. Dejiny a charakteristika ekumenického hnutia na Slovensku.
4. Ekumenická rada cirkví.
5. Katolícka cirkev a ekumenizmus.
6. Vieroučný základ ekumenickej činnosti podľa koncilu.
7. Duchovný ekumenizmus.
8. Ekumenický dialóg.
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9. Praktická ekumenická spolupráca.
10. Vybrané teologické problémy - vzájomné uznanie krstu, miešané manželstvá, intercommunio.

Odporúčaná literatúra:
• Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme. Tmava 1994.
• Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu I-II. Trnava 1993.
• JÁN PAVOL II.: Ut unum sint. Trnava 1996.
• SKALICKÝ K., EKUMENISMUS NA DRUHEM VATIKANSKEM KONCILU, KOSTELNÍ
VYDŘÍ 2005.
• NEUNER, P.: Ekumenická teologie. Praha: Vyšehrad, 2002.
• Literatúra v elektronickej podobe, prezentácie a textové materiály k štúdiu sú sprístupnené na e-
learningovom portáli: https://moodle.pf.ku.sk

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 19.08.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu: KKPT/Nv-
BD103A/22

Názov predmetu: Fundamentálna teológia 1

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

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

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Overenie miery získania príslušných vedomostí, zručností a kompetentností študenta je realizované
na základe teoretických a praktických previerok počas semestrálnej výučby predmetu: Aktívna
účasť na prednáškach a písomná skúška

Výsledky vzdelávania:
Cieľ predmetu: predstaviť chápanie náboženstva z perspektívy kresťanstva.
Po absolvovaní predmetu študent získa nasledovné vedomosti, zručnosti a kompetencie:
- Disponuje základnými poznatkami o podstate náboženstva.
- Disponuje základnými poznatkami o niektorých náboženstvách z pohľadu dejín spásy.
- Chápe potrebu a hranice medzináboženského dialógu v nábožensky pluralitnej spoločnosti
- Ovláda základy pre dialóg zo zvláštnym zameraním pre medzináboženský dialóg.

Stručná osnova predmetu:
1. Definícia náboženstva
2. Postoj Katolíckej cirkvi k nekresťanským náboženstvám v priebehu dejín
3. Modely teológie náboženstiev
4. Kristus z pohľadu nekresťanských náboženstiev
5. Zjavenie a nekresťanské náboženstvá
6. Spása a nekresťanské náboženstvá.
7. Výnimočnosť kresťanstva v kontexte náboženského pluralizmu.

Odporúčaná literatúra:
Nostra aetate, deklarácia Druhého vatikánskeho koncilu Trnava: SSV, 2012, ISBN
978-80-7162-935-1
KONGREGÁCIA PRE NÁUKU VIERY: Dominus Jesus. O jedinečnom a všeobecnom poslaní
Ježiša Krista a Cirkvi. Dostupné na: https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/
p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/vyhlasenie-dominus-jesus
BOUBLÍK V.: Teologie mimokřesťanských náboženství, Karm. Nakl. Kostelní Vydří 2000, 390s.
ISBN 80-7192-481-4
SARKA R.: Teológia náboženstiev v kontexte minulosti a a súčasnosti, Verbum 2010.
WALDENFELS H.: Fenomén křesťanství. Křesťanská univerzalita v pluralite náboženství,
Vyšehrad 1999, 144s. ISBN 80-7021-329-9
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 5

A B C D E FX

40.0 0.0 0.0 0.0 40.0 20.0

Vyučujúci: doc. PaedDr. ThDr. Róbert Sarka, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.08.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu: KKPT/Nv-
BD114A/22

Názov predmetu: Katechetika 1

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

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

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Overenie miery získania príslušných vedomostí, zručností a kompetentností študenta je realizované
na základe teoretických a praktických previerok počas semestrálnej výučby predmetu: písomná
skúška z prebraných tém, čiastkové domáce úlohy.

Výsledky vzdelávania:
Cieľ predmetu: Voviesť do problematiky katechizácie ako súčasti evanjelizačného poslania Cirkvi.
Vysvetliť základné teologické princípy katechézy v rámci vyučovania náboženskej výchovy na
základných a stredných školách. Objasniť postavenie a úlohy katechézy v kontexte pastoračnej
činnosti partikulárnej cirkvi. Poznať metodické postupy v katechéze.
Po absolvovaní predmetu študent získa nasledovné vedomosti, zručnosti a kompetencie:
- vie vysvetliť základné pojmy ako katechéza, katechizovanie, katechéta, výchova viery
- chápe hlavný cieľ katechézy vo všeobecnosti
- vie zaradiť katechézu do poslania Cirkvi vo svete
- pozná teologické princípy katechézy
- vie sa orientovať v základných dokumentoch Cirkvi o katechéze
- dokáže identifikovať svoje vlastné poslanie budúceho katechétu
- pozná úlohy katechézy v kontexte pastorácie vo farnosti či v diecéze.

Stručná osnova predmetu:
1. Katechetika ako vedný odbor
2. Svetlé a tmavé stránky dnešnej katechézy
3. Katechéza v rámci pastorácie
4. Identita katechézy
5. Katechéza - služba slova, hlásanie Krista
6. Katechéza - iniciácia a výchova viery
7. Katechéza ako činnosť Cirkvi
8. Katechéza a diakonia
9. Katechéza a koinonia
10. Katechéza a liturgia
11. Metódy v katechéze
12. Identita a formácia katechétov
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13. Príprava učiteľa náboženskej výchovy na vyučovanie.
14. Dejiny katechetiky

Odporúčaná literatúra:
JENČO, J. Katechetika základná. Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo KU , 2019, ISBN
978-80-561-0734-8
KOSTELANSKÝ, A. Katechetika : dejiny katechézy - teológia katechézy. Ružomberok:
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity , 2008, 168s. ISBN 978-80-8084-385-4
ALBERICH, E. - DŘÍMAL, L.: Katechetika, Portál 2008, 215s. ISBN 978-80-7367-382-6
Všeobecné direktórium pre katechizáciu, Trnava : Spolok svätého Vojtecha , 1999, 326s. ISBN
80-7162-264-8
Catechesi tradendae - APOŠTOLSKÁ EXHORTÁCIA PÁPEŹA JÁNA PAVLA II.- O výchove k
viere. Bratislava : Saleziánske katechetické stredisko , 1993, 53s. ISBN 80-85405-23-7
Evangelii nuntiandi - APOŠTOLSKÁ EXHORTÁCIA PÁPEŹA PAVLA VI. - O ohlasovaní
evanjelia v dnešnom svete. Trnava : Spolok svätého Vojtecha , 1999, 113s. ISBN 80-7162-266-4.

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: PaedDr. Katarína Russinová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.08.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu: KKPT/Nv-
BD116A/22

Názov predmetu: Katechetika 2

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

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

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Overenie miery získania príslušných vedomostí, zručností a kompetentností študenta je realizované
na základe teoretických a praktických previerok počas semestrálnej výučby predmetu: písomná
skúška z prebraných tém, čiastkové domáce úlohy.

Výsledky vzdelávania:
Cieľ predmetu: Poskytnúť študentom základné poznatky z oblasti katechetickej služby Cirkvi a
možnosti ich využitia v praxi. Vedieť reprodukovať základy problematiky katechézy v Cirkvi a
dokáže priblížiť jej poslanie, ciele, úlohy, princípy a formy realizované v jednotlivých vekových
obdobiach, miestach a špeciálnych životných situáciách katechizovaných.
Uviesť poslucháčov do didaktiky náboženskej výchovy: história, pojem, rozdelenie, úlohy, predmet
skúmania. Priblížiť modely katechézy a prípravu učiteľa náboženskej výchovy na vyučovanie.
Po absolvovaní predmetu študent získa nasledovné vedomosti, zručnosti a kompetencie:
- dokáže predstaviť žiaka ako subjekt náboženskej výchovy a osobnosť katechétu.
- reprodukuje vyučovacie štýly učiteľov náboženstva.
- vie vysvetliť potrebu tvorivosti v práci učiteľa náboženstva.
- chápe problém zanedbania úloh katechézy v Cirkvi;
- vie stanoviť správne ciele vyučovacieho procesu v predmete náboženská výchova,
- pozná didaktické a teologické zásady v predmete náboženská výchova.
- Dokáže aplikovať rôzne modely katechézy v príprave učiteľa náboženskej výchovy na
vyučovanie.

Stručná osnova predmetu:
1. Katechéza detí predškolského veku a mladšieho školského veku
2. Katechéza mládeže, Katechéza dospelých, Katechézy rodiny
3. Katechéza starých ľudí, Katechéza pre špeciálne situácie, mentality
4. Katechéza podľa prostredia
5. Katechéza vo vzťahu k iným náboženstvám
6. Didaktika – história, pojem, rozdelenie, úlohy, predmet skúmania.
7. Žiak – subjekt náboženskej výchovy.
8. Vyučovacie štýly učiteľov náboženstva. Tvorivosť v práci učiteľa náboženstva.
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9. Ciele vyučovacieho procesu v predmete náboženská výchova: kognitívne, afektívne,
psychomotorické.
10. Didaktické zásady v predmete náboženská výchova.
11. Motivačné faktory v náboženskej výchove. Odmena a trest .
12. Teologické zásady v náboženskej výchove.
13. Modely katechézy

Odporúčaná literatúra:
ALBERICH, Emilio. – DŘÍMAL, Ludvík. 2008. Katechetika. Praha : Portál, 2008. 215 s. ISBN
978-80-7367-382-6.
JÁN PAVOL II. Catechesi tradendae. Apoštolská exhortácia o výchove k viere dnes. SKS,
Bratislava 1993. ISBN 80-85405-23-7
KOSTELANSKÝ, Alojz. 2008. Katechetika. Ružomberok : PF KU, 2008. 160 s. ISBN
978-80-8084-385-4.
KOSTELANSKÝ, Alojz.2008. Katechéza o Ježišovi Kristovi v katechizmoch Spišskej
diecézy vo svetle Katechizmu Katolíckej cirkvi. Ružomberok : PF KU, 2008. 138 s. ISBN
978-80-8084-382-3.
MUCHOVÁ, Ludmila. 2000. : Úvod do náboženské pedagogiky. Olomouc : Matice CM, 2000.
PAVOL VI. Evangelii nuntiandi. Apoštolská exhortácia o ohlasovaní evanjelia v dnešnom svete.
Trnava : SSV, 1999. ISBN 80-7162-266-4.
POSVÄTNÁ KONGREGÁCIA PRE KLÉRUS: Všeobecné direktórium pre katechizáciu.
Trnava : SSV, 1999. ISBN 80-7162-264-8
VALOVIČ, Eugen. 2000. Náčrt katechetiky II. Bratislava : TF TU, 2000. 129 s. ISBN
80-7141-281-3

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 4

A B C D E FX

50.0 25.0 0.0 0.0 25.0 0.0

Vyučujúci: PaedDr. Katarína Russinová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.08.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu: KKPT/Nv-
BD100C/22

Názov predmetu: Kresťanská archeológia

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

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

Počet kreditov: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Overenie miery získania príslušných vedomostí, zručností a kompetentností študenta je realizované
na základe teoretických a praktických previerok počas semestrálnej výučby predmetu: písomná
skúška z prebraných téz.

Výsledky vzdelávania:
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov s teoretickými aspektmi kresťanskej archeológie ako vedy,
Poskytnúť študentom základné vedomosti o kresťanských reáliách v Rímskej ríši a na Slovensku.
Priblížiť dejiny Svätej zeme od čias Ježiša Krista po súčasnosť a prezentovať archeologické
výskumy na danom území.
Po absolvovaní predmetu študent získa nasledovné vedomosti, zručnosti a kompetencie:
- Pozná základné informácie z dejín starovekého Ríma, starovekej kresťanskej architektúry ako
baptistériá, katakomby, baziliky, spôsoby pochovávania
- Vie zadefinovať kresťanskú epigrafiu a ikonografiu a vysvetliť základné pojmy, ktoré obsahujú
- Vie popísať Palestínu v časoch Ježiša Krista a súčasný stav pamiatok, súvisiacich s kresťanstvom
na jej území.
- Vie sa orientovať v dejinách Svätej zeme od čias Ježiša Krista po súčasnosť.
- Získa základný prehľad o stave významných pamiatok kresťanstva z archeologického hľadiska.
- Chápe vzťah medzi kresťanskou architektúrou a kultom svätých

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do kresťanskej archeológie
2. Rímska história, kultúra a náboženstvo
3. Dejiny Svätej zeme od čias Ježiša Krista po súčasnosť
4. Palestína v časoch Ježiša Krista, súčasný stav pamiatok
5. Starokresťanské cirkevné obce
6. Starokresťanská literatúra
7. Kresťanské pohrebiská
8. Kresťanské kostoly
9. Kresťanská epigrafia
10. Kresťanská ikonografia
11. Výskum prvých kresťanských pohrebísk a sakrálnej architektúry na Slovensku
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12. Prezentácia biblických a kresťanských pamiatok v Palestíne

Odporúčaná literatúra:
MORDEL, Š.: Kresťanská archeológia. Spišské Podhradie : Nadácia Kňazského seminára
biskupa Jána Vojtaššáka, 2004. 267s. ISBN 80-89170-14-5
CABAN, P.: Učebnica kresťanskej archeológie, Bratislava : RKCMBF UK, 2013. 135s. ISBN
978-80-88696-66-7.
MAJERNÍK, J. - SCHEIDOVÁ, L.: Spoznávajme Svätú zem pohľadom archeológov a biblistov.
Zákamenné : Rímskokatolícky farský úrad, 2012.
VAVRUŠ, A.: Za Ježišom do Svätej Zeme. Bratislava : Lúč, 1998.
KROLL, G.: Po stopách Ježišových. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002.486s.
ISBN 80-7192-711-2
PACOMIO, L. – VENETTI, P.: Malý biblický atlas. Praha : Portál, 1992. 64s. 80-85282-22-4

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 4

A B C D E FX

75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0

Vyučujúci: PaedDr. Katarína Russinová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.08.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu: KKPT/Nv-
BD111A/22

Názov predmetu: Liturgika

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

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

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Overenie miery získania príslušných vedomostí, zručností a kompetentností študenta je realizované
na základe teoretických a praktických previerok počas semestrálnej výučby predmetu:
a) priebežné hodnotenie: písomný referát z prečítanej odbornej publikácie o liturgii, preskúšanie z
troch základných modlitieb v latinčine.
b) záverečné hodnotenie: písomný test z prebraných téz

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je uviesť poslucháčov do princípov a dejín liturgie. Poslucháči sa oboznámia
so základnými liturgickými pojmami, definíciou, materiálnym a formálnym predmetom liturgiky,
s liturgiou prvých kresťanov a s liturgickými reformami Tridentského a Druhého vatikánskeho
koncilu.
Po absolvovaní predmetu študent získa nasledovné vedomosti, zručnosti a kompetencie:
- Ovláda základné poznatky o princípoch liturgie
- Pozná dejiny liturgie, na základe ktorých vie oceniť liturgiu ako poklad Cirkvi a svedectvo viery
kresťanov počas stáročí.
- Chápe vzťah medzi liturgickým slávením a vznikom dogiem kresťanskej viery
- Rozumie základným princípom a častiam dialógu medzi Bohom a človeka v liturgii
- Je schopný prehlbovať svoj sviatostný život aktívnym zapojením sa do liturgie
- Vie vysvetliť vzťah liturgie a Biblie.

Stručná osnova predmetu:
1. Termín „liturgia“ a jeho vývoj, KKC o liturgii
2. Nemenná a zmenám podliehajúca časť liturgie, Liturgia a ľudové pobožnosti
3. Liturgika – veda o liturgii, Vzťah liturgie a teológie
4. Liturgické zhromaždenie v kresťanskej tradícii, Liturgické zhromaždenie v Starom zákone,
Liturgické zhromaždenie v Novom zákone
5. Dialogický charakter liturgie: Zostupný a vzostupný pohyb v liturgii
6. Dialóg v liturgii, Božie slovo v liturgii, Spev v liturgii
7. Modlitba v liturgii, Ticho v liturgii
8. Prehľad vývoja liturgie: Novozákonná liturgia sa rozvinula na základoch starozákonnej liturgie,
Pramene liturgie: Starokresťanské a základné pramene
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9. Prehľad dejín liturgie, Tridentský koncil o liturgii, Liturgické hnutie 19.stor.
10. Druhý vatikánsky koncil a liturgia, Pokoncilová reforma liturgie na Slovensku
11. Antropologické základy liturgie: Obeta ako základ kultu, Znaky a symboly, Postoje v liturgii
12. Liturgické Nádoby, odevy, knihy,
13. Liturgický jazyk, Rítus, Liturgia a priestor , Liturgická hudba a spev

Odporúčaná literatúra:
Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu. Trnava : Spolok sv. Vojtecha , 2008, 845s. ISBN
978-80-7162-738-8
Katechizmus Katolíckej cirkvi. Trnava: SSV, 2007, 918s. ISBN 978-80-7162-657-2
Akimjak, A., Liturgika I. : Teológia liturgie, Spišská Kapitula 1995; 132s. ISBN 80-7142-067-0
Akimjak, A., Liturgika Il. : Dejiny liturgie, Spišská Kapitula 1996; 106s. ISBN 80-7142-069-7
Caban, P.: Liturgika : princípy a teológia liturgie, Trnava 2010, 103s. ISBN 978-80-7162-803-3
Caban, P.: Dejiny slávenia Eucharistie do Druhého vatikánskeho koncilu, Trnava 2010, 151s.
ISBN 978-80-7162-802-6
Caban, P.: Dejiny kresťanskej liturgie v staroveku, Praha 2013, 135s. ISBN 978-80-7450-074-9
Ratzinger, J.: Duch liturgie, Brno 2006, 205s. ISBN 80-7364-032-5
Hahn, S.: Baránkova večera : svätá omša alebo nebo na zemi, Bratislava : Redemptoristi, 2005,
145s. ISBN 80-968638-4-3

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 8

A B C D E FX

37.5 37.5 12.5 0.0 0.0 12.5

Vyučujúci: PaedDr. Katarína Russinová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.08.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu: KKPT/Nv-
BD109A/22

Názov predmetu: Morálna teológia 1

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

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

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Overenie miery získania príslušných vedomostí, zručností a kompetentností študenta je realizované
na základe teoretických a praktických previerok počas semestrálnej výučby predmetu: Podmienkou
absolvovania predmetu je úspešné zvládnutie oboch častí záverečnej skúšky realizovanej formou
písomného testu s otvorenými otázkami (20 otázok). Prvá časť testu (10 otázok) sa týka prebratých
tém z predmetu Morálna teológia I. Druhá časť (10 otázok) sa týka všeobecného základu morálnej
teológie.

Výsledky vzdelávania:
Cieľ predmetu: Poskytnúť študentom základné vedomosti o morálnej teológii ako vede, o povolaní
človeka, o ľudskom skutku a o rôznych druhoch zákona. Vedieť zdôvodniť postoj Katolíckej cirkvi
k aktuálnym otázkam z oblasti morálnej teológie.
Po absolvovaní predmetu študent získa nasledovné vedomosti, zručnosti a kompetencie:
- Ovláda základné pojmy morálnej teológie ako veda, povolanie človeka, ľudský skutok, zákon,
Boží zákon, svedomie
- Vie zdôvodniť postoj Katolíckej cirkvi k aktuálnym otázkam z oblasti morálnej teológie.
- Vie interpretovať rozdiel medzi ľudským skutkom a skutkom človeka
- Chápe podstatu ľudského zákona a Božieho zákona.

Stručná osnova predmetu:
1. Morálna teológia – základná charakteristika
2. Povolanie človeka
3. Ľudský skutok
4. Skutok človeka
5. Aktuálne prekážky ľudských skutkov
6. Habituálne prekážky ľudských skutkov
7. Korene pripočítateľnosti ľudských skutkov
8. Povaha zákona všeobecne
9. Večný a prirodzený zákon
10. Pozitívny Boží zákon
11. Pozitívny ľudský zákon
12. Cirkevný zákon
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Odporúčaná literatúra:
PESCHKE, K.H. Křesťanská etika. Praha : Vyšehrad , 2004, 695s. ISBN 80-7021-718-9
SZANISLÓ, I.V. Úvod do základnej katolíckej morálnej teológie I. Košice : Seminár sv. Karola
Boromejského , 2008, 187s. ISBN 978-80-89361-11-3
GÜNTHOR, A. Morálna teológia I/a. Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, 1988. 468 s.
SEMIVAN, J. Stručný úvod do morálnej teológie. Košice : Knižná dielňa Timotej, 1998. 107 s.
ISBN 8088849209.
TONDRA, F. Morálna teológia I. Spišská Kapitula-Spišské Podhradie : Kňazský seminár biskupa
Jána Vojtaššáka, 2003. 280 s. ISBN 80-7142-023-9

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 4

A B C D E FX

25.0 25.0 25.0 0.0 0.0 25.0

Vyučujúci: prof. ThDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.08.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu: KKPT/Nv-
BD113A/22

Názov predmetu: Morálna teológia 2

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

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

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Overenie miery získania príslušných vedomostí, zručností a kompetentností študenta je realizované
na základe teoretických a praktických previerok počas semestrálnej výučby predmetu: Podmienkou
absolvovania predmetu je úspešné zvládnutie oboch častí záverečnej skúšky realizovanej formou
písomného testu s otvorenými otázkami (20 otázok). Prvá časť (10 otázok) sa týka prebratých tém
z predmetu Morálna teológia 2. Druhá časť (10 otázok) sa týka všeobecného základu morálnej
teológie.

Výsledky vzdelávania:
Cieľ predmetu: Poskytnúť študentom základné vedomosti o učení Katolíckej cirkvi o svedomí,
čnostiach a hriechu.
Po absolvovaní predmetu študent získa nasledovné vedomosti, zručnosti a kompetencie:
- ovláda teoretické poznatky a definície o svedomí človeka, morálnych systémoch, čnostiach a o
hriechu
- vie zdôvodniť postoj Katolíckej cirkvi k aktuálnym otázkam z oblasti morálnej teológie.
- chápe potrebu budovania morálnych čností v živote kresťana
- chápe povahu a účinky Božských čností v živote kresťana
- vie vysvetliť rozdiel medzi ťažkým a ľahkým hriechom

Stručná osnova predmetu:
1. Svedomie
2. Morálne systémy
3. Čnosť – základná charakteristika
4. Rozlišovanie čností
5. Jednotlivé čnosti
6. Teologická čnosť viery
7. Teologická čnosť nádeje
8. Teologická čnosť lásky
9. Kardinálne čnosti
10. Hriech – definícia, koreň, podmienky
11. Rozlišovanie hriechov
12. Hlavné – kapitálne hriechy
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Odporúčaná literatúra:
Katechizmus Katolíckej cirkvi. Trnava: SSV, 2007, 918s. ISBN 978-80-7162-657-2
SZANISZLÓ, I. M-V. Úvod do základnej katolíckej morálnej teológie I. : teologická štúdia.
Košice : Seminár sv. Karola Boromejského , 2008, 1814s. ISBN 78-80-89361-11-3
GÜNTHOR, A. Morálna teológia I/b. Rím : Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, 1988. 468 s.
TONDRA, F. Morálna teológia I. Spišská Kapitula-Spišské Podhradie : Kňazský seminár biskupa
Jána Vojtaššáka, 2003. 280 s. ISBN 80-7142-023-9
WEBER, H. Všeobecná morální teologie. Praha : ZVON, 1998. 376 s. ISBN 8070212926.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: prof. ThDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.08.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu: KKPT/Nv-
BD120A/22

Názov predmetu: Náčuvová prax

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: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na náčuvovej pedagogickej praxi, vyplnená a odovzdaná písomná dokumentácia, odovzdanie
pedagogického denníka. Hodnotenie udeľuje vedúci pedagogickej praxe na základe predloženého
portfólia z odbornej učiteľskej praxe a jeho obhájenia v priebehu kolokvia.
Hodnotenie predmetu: kontrola praxe vyučujúcim a zhodnotenie úrovne praxe
A – 100%-94%
B – 93%-88%
C – 87%-81%
D – 80%-75%
E – 74%-69%
Fx – 68%- 0%

Výsledky vzdelávania:
Cieľ predmetu: Náčuvová prax má formu pedagogicko – psychologických pozorovaní. Jej cieľom
je naučiť študentov pozorovať, analyzovať a zapisovať do hospitačných záznamov a pedagogických
denníkov pedagogické a psychologické aspekty výchovno – vzdelávacieho procesu. Študenti
pozorujú prácu učiteľa na vyučovacej hodine, prácu a učivo, výber metód a prostriedkov a tiež
úroveň riadenia učebnopoznávacej aktivity žiakov. Pri pozorovaní si študenti všímajú aj spôsob
hodnotenia žiackych výkonov. V spolupráci s cvičným učiteľom urobia rozbor vyuč. hodín a študent
vypracuje pedagogický denník.
Teoretické poznatky: Oboznámenie sa s činnosťami a charakteristikou žiaka a školy, oboznámenie
sa s didaktickým materiálmi náboženskej výchovy potrebných k výučbe učiteľa (metodické
príručky, odborné publikácie), oboznámenie sa s didaktickým materiálom, ktorý využívajú žiaci
počas výučby.
Praktické zručnosti: Na základe protokolov zo sledovaných hodín študenti doplnia návrhy na
vlastnú realizáciu a námety na ďalšie pedagogické pozorovanie.

Stručná osnova predmetu:
1. Formatívna zložka vyučovacieho procesu.
2. Téma, cieľ, obsah, metódy vyučovacieho procesu.
3. Náčuvy a výstupy vyučovacích hodín.
4. Osvojovanie si analytickej štruktúry vyučovacieho procesu.
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Odporúčaná literatúra:
KOSTELANSKÝ A.: Didaktika v službách katechézy. Ružomberok: PF KU, 2008.
- materiály pripravené metodikom praxe

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 3

A B C D E FX

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: PaedDr. Anna Mrvová

Dátum poslednej zmeny: 24.08.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu: KKPT/Nv-
BD107A/22

Názov predmetu: Pastorálna teológia

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: 2.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Overenie miery získania príslušných vedomostí, zručností a kompetentností študenta je realizované
na základe teoretických a praktických previerok počas semestrálnej výučby predmetu: aktívna účasť
na prednáškach a záverečná skúška z predložených téz.

Výsledky vzdelávania:
Cieľ predmetu: Uviesť poslucháčov do fundamentálnej problematiky pastorálnej teológie.
Poslucháči sa oboznámia s pojmom, definíciou, materiálnym a formálnym predmetom pastorálnej
teológie. Spoznať dejiny pastorálnej teológie, jej najnovšie koncepcie a perspektívy. Uviesť
poslucháčov do problematiky cirkevných hnutí. Poslucháči sa oboznámia s najznámejšími
cirkevnými hnutiami vo svete so zreteľom na spoločenstvá, ktoré pôsobia aj na Slovensku.
Po absolvovaní predmetu študent získa nasledovné vedomosti, zručnosti a kompetencie:
- disponuje odbornými teologickými poznatkami o slávení sviatostí kresťanskej iniciácie, sviatosti
služby spoločenstvu
- pozná matériu a formu, podmienky pre vysluhovateľ ako aj prijímateľa, miesto, čas, spôsob,
vonkajšiu formu slávenia sviatostí
- chápe a dokáže vysvetliť vnútorné účinky sviatostí.
- chápe potrebu praktického života viery a plnenia povinností, vyplývajúcich z prijatia sviatostí
- k dôležitým udalostiam v živote človeka vie priradiť sviatosti sprevádzajúce tieto udalosti
- dokáže aktívne rozvíjať evanjelizačnú a pastoračnú činnosť pri príprave veriacich na prijatie
sviatosti.

Stručná osnova predmetu:
1. Definícia, charakter, aspekty, platformy, funkcie a strediská pastorálnej teológie. Dejiny
pastorálnej teológie, najnovšie koncepcie a perspektívy pastorálnej teológie.
2. Pastoračné metódy Ježiša Krista a prvotnej Cirkvi.
3. Posilnenie pastorácie modlitbou a duchovnosťou.
4. Definícia, pojem a charakteristika cirkevných hnutí.
5. Učenie Pavla VI., Jána Pavla II. a kardinála Ratzingera o cirkevných hnutiach.
6. Hnutia pôsobiace v Katolíckej cirkvi
7. Sviatosti podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi.
8. Prijímateľ a vysluhovateľ sviatostí.
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9. Sviatosti kresťanskej iniciácie.
10. Sviatosť pokánia a zmierenia.
11. Čnosť pokánia, Odpustky podľa KKC.
12. Sviatosť pomazania chorých podľa KKC
13. Sviatosť kňazstva podľa KKC
14. Sviatosť manželstva podľa KKC

Odporúčaná literatúra:
Katechizmus Katolíckej cirkvi. Trnava: SSV, 2007, 918s. ISBN 978-80-7162-657-2
YOUCAT po slovensky : katechizmus katolíckej cirkvi pre mladých. Bratislava : Karmelitánske
nakladateľstvo , 2011. 301s. ISBN 978-80-89231-99-7
REMERY, M. Tweetuj s Bohom. Bratislava: Don Bosco, 2017. 436s. ISBN 9788080743796
TRSTENSKÝ, F. O činnosti Cirkvi v dnešnom svete. Ružomberok: Verbum, 2011, 148s. ISBN
978-80-8084-726-5
MRÁZ, M.: Základná praktická teológia. Bratislava. Aloisianum, 1997, 146s. ISBN
80-7141-180-9
SZENTMARTONI, M.: Úvod do pastorálnej teológie. Trnava. Dobrá kniha, 1999. 125s. ISBN
80-7141-259-7
AMBROS, P. Fundamentální pastorální teologie. Olomouc : Jiří Burget , 2000, 129s. ISBN
80-902798-2-1
JARAB, J. a kol.: Aktuálne otázky pastorácie. In: Studia theologica scepusiensia II. Spiššské
Podhradie-Spišská Kapitula, 1998.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 3

A B C D E FX

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: PaedDr. Katarína Russinová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.08.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD.



Strana: 57

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu: KKPT/Nv-
BD104B/22

Názov predmetu: Patrológia

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

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

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Overenie miery získania príslušných vedomostí, zručností a kompetentností študenta je realizované
na základe teoretických a praktických previerok počas semestrálnej výučby predmetu: písomná
skúška

Výsledky vzdelávania:
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov s cirkevnou spisbou a životom cirkevných otcov
poapoštolskej doby až po koniec patristiky. Predstaviť komentáre cirkevných otcov k biblickým
textom a ich teologické diela.
Po absolvovaní predmetu študent získa nasledovné vedomosti, zručnosti a kompetencie:
- Pozná rozdiel medzi patristikou a patrológiou
- Vie zadefinovať pojem cirkevný otec, apoštolský otec, učiteľ Cirkvi, cirkevný spisovateľ
- Vie chronologicky rozlíšiť patristiku, historický rámec obdobia patristiky
- Vie popísať situáciu kresťanskej spisy na pozadí vývoja kresťanstva, gnosticizmus, manicheizmus,
arianizmus, životopisov a prínosov cirkevných otcov poapoštolskej doby až po koniec patristiky.
- Vie rozoznať cudzorodé vplyvy v kresťanstve v období patristiky
- Dokáže sa orientovať v cirkevnej spisbe cirkevných otcov poapoštolskej doby až po koniec
patristiky.
- Dokáže analyzovať diela Apoštolských otcov, ich dogmatický a katechetický význam
- Vie vymenovať najdôležitejšie diela jednotlivých veľkých cirkevných otcov.

Stručná osnova predmetu:
1. Pojem, predmet, vývoj, rozdelenie, patrológie
2. Spisy apoštolských Otcov: Didaché, List Barnabášov, List sv. Klementa Rímskeho Korinťanom,
Listy sv. Ignáca Antiochijského,
3. Sv. Polykarp, Hermas – Pastier, Papias, List Diognetovi
4. Doba apologétov: Quadratus a Aristides, Sv.Justín, Tacián Asýrsky, Atenagoras Aténsky, Sv.
Teofil z Antiochie
5. Začiatok latinskej literatúry, Polemická literatúra 2. stor. – gnosticizmus, doketizmus,
montanizmus, Sv. Irenej
6. Kresťanská literatúra 3. storočia – katechetické školy, Klement Alexandrijský, Origenes, sv.
Cyprián
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7. Laktanc, Novacián, Rímski spisovatelia: Sv. Hypolit Rímsky
8. Veľkí cirkevní otcovia, teologické bludy 4.storočia, Euzébius Cézarejský, Sv. Atanáz, Sv. Cyril
Alexandrijský, Sv. Cyril Jeruzalemský
9. Systém kapadóckych otcov
10. Sv. Ján Zlatoustý, Sv. Hilár z Poitiers, Sv. Ambróz,
11. Sv. Hieronym, Sv. Augustín, Paulínus z Noly
12. Úpadok patristickej literatúry
13. Sv. Gregor Veľký, Sv. Izidor zo Sevily

Odporúčaná literatúra:
DLUGOŠ, F.: Vybrané kapitoly z cirkevných dejín 5. Patrológia. Ružomberok : Verbum –
vydavateľstvo Katolíckej univerzity, 2012. 88s. ISBN 978-80-8084-834-7
DATTRINO, L.: Patrologie. Praha : Katolická teologická fakulta Karlovy univerzity , 1997. 282s.
ŠPIRKO, J.: Patrológia. Prešov : Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča, 1995. 228s. ISBN
80-967341-0-5
KRAFT, H.: Slovník starokresťanskej literatúry. Trnava : Dobrá kniha, 1994.
MORDEL, Š.: Patrológia. Pojednanie o živote a diele starokresťanských cirkevných Otcov a
spisovateľov. Spišské Podhradie : Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2004.
MORDEL, Š.: Diela apoštolských otcov : úvody k dielam Apoštolských Otcov a spisom
zo života prvotnej cirkvi. Spišské Podhradie : Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána
Vojtaššáka , 2012. 259s. ISBN 978-80-89170-39-5.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 3

A B C D E FX

33.33 33.33 0.0 0.0 0.0 33.33

Vyučujúci: PaedDr. Katarína Russinová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.08.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu: KKPT/Nv-
BD100B/22

Názov predmetu: Seminár z Dejín Cirkvi

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

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

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Overenie miery získania príslušných vedomostí, zručností a kompetentností študenta je realizované
na základe teoretických a praktických previerok počas semestrálnej výučby predmetu:
a.) Prezentácie na vybrané témy počas semestra
b.) Záverečná seminárna práca

Výsledky vzdelávania:
Cieľ predmetu: prakticky spracovať témy z histórie Cirkvi, osvojiť si vedeckú a kritickú metódu
práce.
Po absolvovaní predmetu študent získa nasledovné vedomosti, zručnosti a kompetencie:
- Pozná cirkevné dejiny vo všeobecnosti.
- Vie vysvetliť počiatky kultu svätých
- Pozná rozdiel medzi beatifikáciou a kanonizáciou
- Chápe odkaz cirkevných dejín a poučenie pre súčasnú dobu
- Dokáže uviesť príklady zo života svätých a osobností z dejín
- Vie hľadať námety na náboženské rozhovory v skupinách.
- Dokáže oceniť obetu kresťanov prenasledovaných pre vieru na Slovensku v období komunizmu
- Pozná pozadie politických procesov proti kresťanom z obdobia komunizmu na Slovensku
- Vie prezentovať výsledky vlastného štúdia o zvolenej téme a tiež vlastný názor na ňu.

Stručná osnova predmetu:
1. Prednášky zo zvolenej problematiky z Dejín Cirkvi (hagiológia, hagiografia, dejiny Katolíckej
Cirkvi na Slovensku počas komunistického režimu)
2. Oboznámenie študentov so seminárom
3. Predstavenie tém na vypracovanie seminárnych prác
4. Prezentovanie seminárnych prác na rôzne témy z preberanej problematiky
5. Vyhodnotenie seminára
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Odporúčaná literatúra:
- závisí od zvolenej témy, ktorá sa bude v jednotlivých akademických rokoch obmieňať:
LETZ, R.: Prenasledovanie kresťanov na Slovensku v rokoch 1948-1989, In Zločiny komunizmu
na Slovensku 1948:1989. Prešov : VMV, 2001, 743s. ISBN 80-7165-313-6 (1.zv.)
PEŠEK, J.: Štát a Katolícka cirkev na Slovensku. Bratislava : Veda, 1997
DLUGOŠ, F.: Historiae Ecclesiae Christi 5. Cirkev na Slovensku 1914-1970. Ružomberok :
Verbum, 2010. 335s. ISBN 978-80-8084-526-1
DLUGOŠ, F.: Katolícka cirkev v okovách. Ružomberok : Verbum, 2010, 331s. ISBN
978-80-8084-644-2
DUDA, J. Blahorečenie a svätorečenie. In Tribunál. Informácie a články z kánonického a
konfesného práva. Spišské Podhradie. č.2, 2004.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 5

A B C D E FX

80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0

Vyučujúci: PaedDr. Katarína Russinová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.08.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu: KKPT/Nv-
BD107B/22

Názov predmetu: Seminár z Nového zákona

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

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

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Overenie miery získania príslušných vedomostí, zručností a kompetentností študenta je realizované
na základe teoretických a praktických previerok počas semestrálnej výučby predmetu a bude
zohľadňovať predovšetkým aktivitu na vyučovacích hodinách a mieru pripravenosti študentov na
seminár.
Hodnotenie predmetu:
A – 100%-93%
B – 92%-85%
C – 84%-77%
D – 76%-69%
E – 68%-60%
Fx – 59%- 0%

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent získa nasledovné vedomosti, zručnosti a kompetencie:
- študent sa dokáže samostatne orientovať v kánone Nového zákona, identifikovať hlavné literárne
a teologické zbierky
- študent dokáže samostatne čítať s porozumením text Nového zákona vo svetle odbornej
teologickej literatúry
- študent dokáže kriticky argumentovať a vyjadriť svoj názor podložený poznatkami z biblického
textu a odbornej literatúry

Stručná osnova predmetu:
1. Ježiš základ a centrum Nového zákona
2. Vznik novozákonných evanjelií
3. Synoptické evanjeliá
4. Ježišovo evanjelium detstva
5. Krst Ježiša
6. Božie kráľovstvo v Ježišovom ohlasovaní
7. Ježišove podobenstvá
8. Evanjeliové posolstvo o Ježišovej smrti
9. Evanjeliové opisy Ježišovho zmŕtvychvstania
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Odporúčaná literatúra:
• KOSTELANSKÝ, A.: Didaktika v službách katechézy. Ružomberok: PF KU v Ružomberku,
2008, 246 s. ISBN 9788080843847
• Hahn, S.: Otec, čo plní sľuby : Božia láska spečatená zmluvou vo Svätom písme. Bratislava :
Redemptoristi - Slovo medzi nami , 2008, 300 s. ISBN 978-80-969600-8-8
• RATZINGER, J.: Ježiš Nazaretský, I. diel: Od krstu v Jordáne po premenenie. Trnava : Dobrá
kniha , 2007, 391 s. ISBN 978-80-7141-579-4
• RATZINGER, J.: Ježiš Nazaretský, II. diel: Od vstupu do Jeruzalema po zmŕtvychstanie.
Trnava : Dobrá kniha , 2011, 312 s. ISBN 978-80-7141-721-7
• RATZINGER, J.: Ježiš Nazaretský, III. Diel: Prológ : Ježišovo detstvo. Trnava : Dobrá kniha ,
2012, 133 s. ISBN 978-80-7141-773-6
• Literatúra v elektronickej podobe, prezentácie z prednášok a textové materiály k štúdiu sú
sprístupnené na e-learningovom portáli: https://moodle.pf.ku.sk

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 19.08.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu: KKPT/Nv-
BD103B/22

Názov predmetu: Seminár z dogmatickej teológie

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

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

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Overenie miery získania príslušných vedomostí, zručností a kompetentností študenta je realizované
na základe teoretických a praktických previerok počas semestrálnej výučby predmetu: referencie
o naštudovaných častiach témy v rámci vyučovacej jednotky a odovzdanie seminárnej práce na
zvolenú tému podľa zadania v rozsahu minimálne 5 normostrán.

Výsledky vzdelávania:
Cieľ predmetu: Oboznámiť s aktuálnymi trendmi dogmatickej teológie, pričom dôraz sa kladie
dôraz na jasné a laickému slovníku zrozumiteľné objasňovanie dogmatických otázok teologického
učenia a na poukázanie najčastejších omylov v jednotlivých témach, ktoré sú rozšírené vo
verejnosti.
Po absolvovaní predmetu študent získa nasledovné vedomosti, zručnosti a kompetencie:
- vie rozpoznať dogmatické formulácie v rámci bežného učenia Cirkvi
- rozumie vyjadreniam Magistéria Cirkvi.
- vie zaujať a odprezentovať relevantné osobné stanovisko k aktuálnym spoločenským otázkam vo
vzťahu k dogmatickej teológii.
- dokáže hľadať a pracovať s dokumentmi Cirkvi, vzťahujúcim sa k dogmatickým otázkam

Stručná osnova predmetu:
1. Viera v dnešnom svete, Pochybnosť a viera, Skok viery
2. Dráma viery, Hranice moderného chápania
3. Viera ako postoj, Rozum viery, Verím
4. Kresťanská podoba viery
5. Úvodné otázky k téme o Bohu
6. Biblická viera v Boha
7. Boh viery a boh filozofov
8. Viera v Boha dnes
9. Viera v Trojjediného Boha
10. Viera v Ježiša Krista
11. Rozvoj viery v kristologických článkoch viery
12. Vnútorná jednota posledných článkov kréda
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Odporúčaná literatúra:
MULLER, G.L.: Dogmatika pro studium i pastoraci. Karmelitanské nakladatelství : Kostelní
Vydří, 2010. ISBN 978-80-7195-259-6.
NEUNER J., ROOS, H.: Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej magistéria. Dobrá kniha :
Trnava, 1995. ISBN 80-7141-072-1.
RATZINGER, J.: Úvod do kresťanstva. Trnava : Dobrá kniha, 2007. ISBN 978-80-7141-562-6.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PaedDr. ThDr. Róbert Sarka, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.08.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu: KKPT/Nv-
BD101B/22

Názov predmetu: Seminár z fundamentálnej teológie

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

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

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Overenie miery získania príslušných vedomostí, zručností a kompetentností študenta je realizované
na základe teoretických a praktických previerok počas semestrálnej výučby predmetu: seminárna
práca na zvolenú tému, aktívna účasť na hodinách.

Výsledky vzdelávania:
Cieľ predmetu: viesť k racionálnemu uvažovaniu a argumentácii k aktuálnym problémom viery u
súčasného človeka. Dôraz sa kladie na samostatné myslenie a hľadanie vlastných odpovedí v súlade
s učením Katolíckej cirkvi.
Po absolvovaní predmetu študent získa nasledovné vedomosti, zručnosti a kompetencie:
- vie samostatne myslieť o činnosti Cirkvi a osobnej ceste viery a hľadať vlastné odpovede v súlade
s učením Katolíckej cirkvi.
- Pozná základy metodológie pre písanie vedeckých článkov s teologickou tematikou.
- Dokáže prezentovať získané vedomosti pred kolektívom
- Dokáže sa aktívne zapojiť do spoločnej diskusie o činnosti Cirkvi, o problémoch viery v súčasnej
dobe
- Pozná pozadie a charakter aktuálnych problémov viery súčasného človeka

Stručná osnova predmetu:
Prezentácia rôznych tém seminárnych prác, ktoré budú závisieť od aktuálnych náboženských
problémov súčasného človeka
1. Oboznámenie študentov so seminárom
2. Predstavenie tém na vypracovanie seminárnych prác
3. Prezentovanie seminárnych prác
4. Vyhodnotenie seminára
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Odporúčaná literatúra:
SARKA R.: Pripravený zdôvodniť nádej. Teologická epistemológia, Ružomberok 2008. 186s.
ISBN 78-80-8084-318-2
SARKA R.: Katechéta a nová religiozita. Ružomberok : Verbum , 2015. 120s. ISBN
978-80-561-0305-0
SARKA R.: Katechéta a niektoré témy teológie 21. Storočia. Ružomberok : Verbum , 2018. 129s.
ISBN 978-80-561-0524-5
Ostatné podľa problematiky, ktorá bude študovaná na seminároch

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 3

A B C D E FX

33.33 66.67 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PaedDr. ThDr. Róbert Sarka, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.08.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu: KKPT/Nv-
BD106B/22

Názov predmetu: Seminár z katechetiky

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

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

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Overenie miery získania príslušných vedomostí, zručností a kompetentností študenta je realizované
na základe teoretických a praktických previerok počas semestrálnej výučby predmetu: príprava a
prezentovanie vzorovej katechézy pre rôzne vekové skupiny katechizovaných, aktivita na hodinách,
záverečná seminárna práca o katechéze pre deti alebo mládež.

Výsledky vzdelávania:
Cieľ predmetu: Predstaviť katechetickú a evanjelizačnú činnosť veriacich laikov v rámci
partikulárnej cirkvi. Pripraviť študentov na katechetickú prácu s malou skupinkou detí alebo
mládeže.
Po absolvovaní predmetu študent získa nasledovné vedomosti, zručnosti a kompetencie:
- vie aplikovať základné princípy a úlohy katechézy podľa vekových skupín katechizovaných
- vie sa aktívne zapojiť do katechetickej činnosti vo svoje farnosti alebo spoločenstve
- chápe vlastné poslanie laikov v rámci evanjelizačného poslania Cirkvi
- dokáže vypracovať a viesť katechézu pre rôzne vekové skupiny
- je schopný tvorivého prístupu pri príprave katechézy
- vie sa orientovať v základných dokumentoch Cirkvi o katechizácii
- pozná niektoré zdroje a internetové portály, ponúkajúce materiály ku katechéze detí a
dospievajúcich.
- je schopný viesť diskusiu s katechizovanými na rôzne témy z učenia Cirkvi

Stručná osnova predmetu:
1. Oboznámenie študentov so seminárom
2. Predstavenie tém na vypracovanie seminárnych prác
3. Príprava a prezentovanie vzorových katechéz pre rôzne vekové skupiny katechizovaných, vrátane
spoločného rozboru odprezentovaných katechéz.
4. Prezentovanie seminárnych prác
5. Vyhodnotenie seminára
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Odporúčaná literatúra:
KOSTELANSKÝ, A. Katechetika : dejiny katechézy - teológia katechézy. Ružomberok:
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity , 2008, 168s. ISBN 978-80-8084-385-4
ALBERICH, E. - DŘÍMAL, L.: Katechetika, Portál 2008, 215s. ISBN 978-80-7367-382-6
Všeobecné direktórium pre katechizáciu, Trnava : Spolok svätého Vojtecha , 1999, 326s. ISBN
80-7162-264-8
Catechesi tradendae - APOŠTOLSKÁ EXHORTÁCIA PÁPEŹA JÁNA PAVLA II.- O výchove k
viere. Bratislava : Saleziánske katechetické stredisko , 1993, 53s. ISBN 80-85405-23-7
Evangelii nuntiandi - APOŠTOLSKÁ EXHORTÁCIA PÁPEŹA PAVLA VI. - O ohlasovaní
evanjelia v dnešnom svete. Trnava : Spolok svätého Vojtecha , 1999, 113s. ISBN 80-7162-266-4.
ŠMIDRIAK, O. Pastoračná spolupráca kňazov a laikov : - utópia alebo reálna vízia?
Ružomberok : Verbum , 2012, 242s. ISBN 978-80-8084-872-9.
ŠMIDRIAK, O. Malé spoločenstvá mládeže a ich antropologický, pastorálny a spirituálny
rozmer. Košice : Seminár sv. Karola Boromejského , 2008, 230s. ISBN 978-80-89138-92-2
PUPÍK, Z. Animátor a život malého spoločenstva : pomôcka pre formáciu animátorov a
animátorské školy. Bratislava : Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže , 2009, 130s.
978-80-969551-5-2

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: PaedDr. Katarína Russinová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.08.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu: KKPT/Nv-
BD105B/22

Názov predmetu: Seminár z morálnej teológie

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

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

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Overenie miery získania príslušných vedomostí, zručností a kompetentností študenta je realizované
na základe teoretických a praktických previerok počas semestrálnej výučby predmetu: seminárna
práca, aktívna účasť na hodinách.

Výsledky vzdelávania:
Cieľ predmetu: Prehĺbiť si vedomosti o vybraných témach z oblasti morálnej teológie
Po absolvovaní predmetu študent získa nasledovné vedomosti, zručnosti a kompetencie:
- vie rozpoznať záväzné formulácie v rámci učenia Cirkvi o témach z kresťanskej morálky
- rozumie vyjadreniam Magistéria Cirkvi k morálnym otázkam človeka i spoločnosti
- vie zaujať a odprezentovať relevantné osobné stanovisko k aktuálnym spoločenským otázkam vo
vzťahu k morálnej teológii.
- dokáže hľadať a pracovať s dokumentmi Cirkvi, vzťahujúcim sa k morálnym otázkam

Stručná osnova predmetu:
1. Oboznámenie študentov so seminárom
2. Predstavenie tém na vypracovanie seminárnych prác
3. Prezentovanie seminárnych prác
4. Vyhodnotenie seminára

Odporúčaná literatúra:
MARCHETTI, A. Kompendium teológie duchovného života . 2. diel , Rozvoj dokonalosti.
Bratislava : Serafín , 2007. 254s. ISBN 978-80-8081-068-9
STANČEK, Ľ. Čnosti. Spišské Podhradie : Nadácia Kňazského semninára biskupa Jána
Vojtaššáka , 2005. 203s. ISBN 80-89170-16-1
PESCHKE, K. H. Křesťanská etika. Praha : Vyšehrad, 2004. 695 s. ISBN 8070217189.
TONDRA, F. Morálna teológia I. Spišská Kapitula-Spišské Podhradie : Kňazský seminár biskupa
Jána Vojtaššáka, 2003. 280 s. ISBN 80-7142-023-9
TONDRA, F. Morálna teológia II. Spišská Kapitula-Spišské Podhradie : Kňazský seminár
biskupa Jána Vojtaššáka, 2004. 276 s. ISBN 80-89170-04-8.
FAGGIONI, M. P. Život v našich rukách : manuál teologickej bioetiky. Kežmarok : Tlačiareň
Kežmarok GG , 2012, 375s. ISBN 978-80-970944-4-7
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: prof. ThDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.08.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu: KKPT/Nv-
BD108B/22

Názov predmetu: Seminár z praktickej teológie

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

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

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Overenie miery získania príslušných vedomostí, zručností a kompetentností študenta je realizované
na základe teoretických a praktických previerok počas semestrálnej výučby predmetu: seminárna
práca na vybranú tému, na podklade preštudovaných dokumentov Cirkvi o pastorácii.

Výsledky vzdelávania:
Cieľ predmetu: Predstaviť praktickú stránku liturgického života Cirkvi, katechetickú a
evanjelizačnú činnosť veriacich laikov v rámci partikulárnej cirkvi. Pripraviť študentov na
katechetickú prácu, charitatívnu a sociálnu službu vo svoje farnosti. Uvádzať do života základné
princípy katechetickej, misijnej i pastierskej služby na základe Svätého Písma, Tradície Cirkvi a
učenia cirkevných Otcov.
Po absolvovaní predmetu študent získa nasledovné vedomosti, zručnosti a kompetencie:
- pozná praktickú stránku liturgického života Cirkvi
- vie zadefinovať katechetickú a evanjelizačnú činnosť veriacich laikov v rámci partikulárnej cirkvi
- pozná základné princípy katechetickej, misijnej i pastierskej služby na základe Svätého Písma,
Tradície Cirkvi a učenia cirkevných Otcov.
- dokáže hľadať, spracovať a prezentovať informácie zo základných dokumentov Cirkvi o skúmanej
problematiky
- vie argumentovať v diskusii o poslaní Cirkvi a o poslaní jej jednotlivých článkov (laici, klerici,
rehoľníci, misijní pracovníci, biskupi atď.)
- chápe potrebu novej evanjelizácie
- pozná základné princípy animátorskej služby
- ovláda základné princípy pastoračného poradenstva

Stručná osnova predmetu:
1. Prakticko-teologický pohľad na Cirkev.
2. Úvod do praktickej teológie
3. Liturgia.
4. Diakonia.
5. Martyria
6. Pastoračné poradenstvo.
7. Ekleziológia.
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8. Metodika pastorálnej teológie.
9. Inkulturácia.
10. Nová evanjelizácia.
11. Služby animátora vo farnosti
12. Didaktika vedenia malej skupinky v rámci farskej pastorácie

Odporúčaná literatúra:
RATZINGER, J.: Církev jako spoločenství. Praha: Zvon, 1995.
AMBROS, P.: Pastorální theologie. Olomouc: CMTF UP, 1997.
LOJEK, K. Laikát v cirkvi vo vybraných príručkách náboženstva gymnaziálnej mládeže. Prešov :
[Vydavateľstvo Michala Vaška] , 2007, 109s. ISBN 978-80-7165-641-8
ZALUHNER, M. P. Cirkev v dnešnom svete : potreba alebo prežitok ; praktická ekleziológia.
Bratislava : Kalligram , 2013, 241s. ISBN 978-80-8101-700-1
ŠMIDRIAK, O. Pastoračná spolupráca kňazov a laikov : - utópia alebo reálna vízia?
Ružomberok : Verbum , 2012, 242s. ISBN 978-80-8084-872-9.
ŠMIDRIAK, O. Malé spoločenstvá mládeže a ich antropologický, pastorálny a spirituálny
rozmer. Košice : Seminár sv. Karola Boromejského , 2008, 230s. ISBN 978-80-89138-92-2
PUPÍK, Z. Animátor a život malého spoločenstva : pomôcka pre formáciu animátorov a
animátorské školy. Bratislava : Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže , 2009, 130s.
978-80-969551-5-2

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: PaedDr. Katarína Russinová, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.08.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu: KKPT/Nv-
BD102B/22

Názov predmetu: Seminár zo Starého zákona

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

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

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Overenie miery získania príslušných vedomostí, zručností a kompetentností študenta je realizované
na základe praktických previerok počas semestrálnej výučby predmetu.
V priebehu semestra študent preukazuje svoje vedomosti a zručnosti formou aktívnej práce
na hodinách, ktorá bude spočívať v samostatnom alebo skupinovom spracovaní úloh zadaných
prednášajúcim. Dodatočným spôsobom overenia získania vedomostí a zručností bude príprava
študentom 1 písomnej práce na zadanú tému.
V tom prípade, keď bude výučba realizovaná dištančným spôsobom, práca bude odoslaná
vyučujúcemu elektronicky. Ohodnotené práce budú k nahliadnutiu u vyučujúceho.
Záverečné hodnotenie: aktívna práca na hodinách (80 %) a písomná práca (20%).
Hodnotenie predmetu:
A – 100%-93%
B – 92%-85%
C – 84%-77%
D – 76%-69%
E – 68%-60%
Fx – 59%- 0%

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je, aby si študenti osvojili vedeckú metódu spracovania zvolenej témy a boli ju
schopní používať v praktických okolnostiach vyučovacieho procesu.
Výsledky vzdelávania (vedomosti, zručnosti a kompetencie):
- študent pozná obsah, posolstvo, základné literárne motívy a špecifiká vybraných textov a dlhších
ucelených častí Pentateuchu;
- študent má prehľad o postupoch naratívnej analýzy biblického textu;
- študent dokáže uplatniť teoretické vedomosti o metódach práce so sv. Písmom pri analýze
posolstva konkrétnych biblických fragmentov;
- študent je schopný získať prehľad o dôležitých témach vybraných biblických textov pomocou
analýzy ich obsahu a štúdia odbornej literatúry.

Stručná osnova predmetu:
1. Posolstvo o stvorení sveta vo svetle knihy Genezis;
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2. Proces relektúr v rámci Pentateuchu;
3. Život patriarchov: dejiny a teológia;
4. Naratívna analýza cyklu o Abrahámovi (Gn 12-25);
5. Dynamika viery Abraháma v Gn 22;
6. Dospievanie k bratstvu Jozefa a jeho bratov (Gn 37);
7. Mojžiš ako Boží sluha;
8. Identita Izraela ako ľudu zmluvy (Ex 19; 24);
9. Teológia Tóry v knihe Deuteronómium;
10. Teológia zasľúbenej zeme v knihe Jozue;
11. Ciele rozprávania o Samsonovi (Sdz 13-16);
12. Skúška Eliášovej viery na vrchu Horeb (1 Kr 19).

Odporúčaná literatúra:
Sväte písmo Starého a Nového zákona, Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 2012.
DUBOVSKÝ, P. (ed.): Komentáre k Starému zákonu. Genezis (1. zv.), Trnava: Dobrá kniha,
2008.
HERIBAN, J.: Úvody do Starého i Nového zákona s výberovou a tematicky zoradenou
bibliografiou. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1997.
TIŇO, J. (ed.): Komentáre k Starému zákonu. Exodus (3. zv.), Trnava: Dobrá kniha, 2013.
Biblia. Slovenský ekumenický preklad s deuterokánonickými knihami. Banská Bystrica:
Slovenská ekumenická spoločnosť, 2015.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:
Na seminári zo Starého zákona bude dôraz položený na samostatnú prácu študentov, preto je
potrebné, aby sa na túto prácu náležite pripravili. Je nevyhnutné, aby každý študent mal na
seminári Sväté písmo. Scenár stretnutia bude vždy niekoľko dní pred seminárom umiestnený na
moodle. Preto je potrebné, aby si študent tieto materiály stiahol a vytlačil. Účasť na seminári je
povinná, študent sa môže ospravedlniť maximálne z dvoch seminárov, za každú ďalšiu neúčasť
mu bude určená dodatočná práca.

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 1

A B C D E FX

0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.08.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu: KKPT/Nv-
BD119A/22

Názov predmetu: Spirituálna teológia

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

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

Počet kreditov: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Overenie miery získania príslušných vedomostí, zručností a kompetentností študenta je realizované
na základe teoretických a praktických previerok počas semestrálnej výučby predmetu: Napísať
elaborát z vybranej odbornej publikácie o spiritualite.

Výsledky vzdelávania:
Cieľ predmetu: Predstaviť základy kresťanskej spirituality a spirituálnej teológie.
Po absolvovaní predmetu študent získa nasledovné vedomosti, zručnosti a kompetencie:
- ovláda základné definície a pojmy obsiahnuté v témach spirituálnej teológii (svätosť, duchovný
organizmus, duchovná zrelosť, duchovné vedenie, modlitba).
- dokáže naznačiť základné línie ako poznať vo svojom živote Božiu vôľu;
- ovláda metódu Lectio divina a rôzne formy modlitby
- pozná rôzne formy kresťanskej spirituality a ich základné princípy
- chápe potrebu osobnej spirituality pre rast vo viere a pre napredovanie v kresťanskej láske

Stručná osnova predmetu:
1. Definícia spirituality a spirituálnej teológie
2. Duchovná skúsenosť ako základný termín spirituálnej teológie
3. Pluralita spiritualít v katolíckej cirkvi a ich základná jednota
4. Ježišova spiritualita
5. Slovanská a slovenská spiritualita
6. Modlitba, meditácia, Lectio divina – jadro spirituality
7. Rozlišovanie duchov – poznávanie Božej vôle
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Odporúčaná literatúra:
MARCHETTI, A. Kompendium teológie duchovného života, prvý diel : povaha kresťanskej
dokonalosti. Bratislava : Serafín , 2005, 245s. ISBN 80-8081-001-X
MARCHETTI, A. Kompendium teológie duchovného života . 2. diel , Rozvoj dokonalosti.
Bratislava : Serafín , 2007. 254s. ISBN 978-80-8081-068-9
GAZZERA A. – A. LEONELLI, V jeho šľapajach. Náčrt pokoncilovej asketiky a mystiky, Rím
1986.
DE FIORES S., T. GOFFI: Slovník spirituality, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří
1999.
ŠPIDLÍK T.: Pramene svetla, SSV 2000; T. ŠPIDLÍK, Důvody srdce, Vyšehrad Praha 2001.
AUMANN J., Křesťanská spiritualita, Karolinum Praha 2000. 261s. ISBN 80-7184-928-6
DAJCZER T.: Úvahy o viere. K otázkam spirituálnej teológie, Serafín 1999. 193s. ISBN
80-88944-16-3

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 3

A B C D E FX

33.33 66.67 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PaedDr. ThDr. Róbert Sarka, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.08.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu: KKPT/Nv-
BD106C/22

Názov predmetu: Teológia náboženstiev

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

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

Počet kreditov: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Overenie miery získania príslušných vedomostí, zručností a kompetentností študenta je realizované
na základe teoretických a praktických previerok počas semestrálnej výučby predmetu: aktívna účasť
na prednáškach a písomná skúška z prebraných tém

Výsledky vzdelávania:
Cieľ predmetu: Predstaviť východiská pre teológiu náboženstiev podľa úradných dokumentov
Cirkvi. Naučiť študentov ako komunikovať s príslušníkmi nekresťanských náboženstiev
Po absolvovaní predmetu študent získa nasledovné vedomosti, zručnosti a kompetencie:
- Vie predstaviť niektoré náboženstvá z Deklarácie Nostra aetate;
- Ovláda orientáciu v základných úradných dokumentoch ohľadom nekresťanských náboženstiev
- Vie charakterizovať podstatu náboženstva;
- Pozná aktuálny stav medzináboženského dialógu;
- Ovláda zásady správneho vedenia medzináboženského dialógu
- Získa úctivý postoj k iným náboženstvám
- Vie prezentovať vlastný názor o preštudovanej problematike

Stručná osnova predmetu:
1. Hypotézy o vzniku náboženstiev.
2. Náboženstvá vo svetle Zjavenia a Tradície.
3. Modely teológie náboženstiev.
4. Konvergentné a divergentné prvky náboženstiev uvedených v Nostra Aetate v komparácii s
kresťanstvom.
5. Otázka zjavenia a spásy v iných náboženstvách
6. Prezentácia prác študentov na vybrané témy
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Odporúčaná literatúra:
HOŠEK P.: Na cestě k dialogu. Kresťanská víra k pluralitě náboženství, Návrat domů Praha
2005.
SARKA R.: Teológia náboženstiev v kontexte minulosti a súčasnosti. Ružomberok Verbum 2010.
180s. ISBN 978-80-8084-578-0.
SPIŠIAKOVÁ, M. (edit) Ježiš Kristus – prameň živej vody, SSV Trnava 2005. ISBN
80-7162-508-6
KONGREGÁCIA PRE NÁUKU VIERY: Dominus Jesus. O jedinečnom a všeobecnom poslaní
Ježiša Krista a Cirkvi, SSV 1999
PĚJŘIMOVSKÝ, J. Náboženství : původ, zkoumání, srovnávání. Olomouc : Matice
cyrilometodějská , 1998, 198s. ISBN 80-238-3566-1
Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu. Trnava : Spolok sv. Vojtecha , 2008, 845s. ISBN
978-80-7162-738-8

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PaedDr. ThDr. Róbert Sarka, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.08.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu: KKPT/Nv-
BD121A/22

Názov predmetu: Základy didaktiky náboženskej výchovy

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

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

Počet kreditov: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Overenie miery získania príslušných vedomostí, zručností a kompetentností študenta je realizované
na základe teoretických a praktických previerok počas semestrálnej výučby predmetu. Na záver
predmetu bude realizovaná ústna skúška zameraná na verifikáciu nadobudnutých vedomostí,
zručností a kompetentností študentov.
Hodnotenie predmetu:
A – 100%-93%
B – 92%-85%
C – 84%-77%
D – 76%-69%
E – 68%-60%
Fx – 59%- 0%

Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu študent získa nasledovné vedomosti, zručnosti a kompetencie:
- študent pozná špecifické znaky náboženskej výchovy ako školského vyučovacieho predmetu a
jeho zaradenie do vzdelávacieho systému
- študent dokáže opísať základné koncepty vyučovania náboženskej výchovy a vyjadriť ich pozitíva
i negatíva
- študent dokáže rozlíšiť podstatné činitele vyučovacieho predmetu náboženská výchova a
vymenovať ich základné znaky
- študent pozná zákonitosti psychomotorického a religiózneho vývinu človeka a dokáže ich
zohľadniť vo vyučovacom procese
- študent pozná základné didaktické zásady, chápe ich význam a funkciu a dokáže ich aplikovať
do vyučovacieho procesu

Stručná osnova predmetu:
1) Antropologické, historické a legislatívne zdôvodnenie vyučovania náboženskej výchovy
2) Koncepty a formy vyučovania náboženskej výchovy v diachrónnom a synchrónnom aspekte
3) Didaktika náboženskej výchovy ako vedná disciplína a jej vzťahy k pedagogickým a teologickým
vedám
4) Osobnosť učiteľa náboženskej výchovy
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5) Žiak ako subjekt náboženskej výchovy
6) Obsah vyučovania náboženskej výchovy – učivo, učebné osnovy, a štandardy vyučovania
náboženskej výchovy
7) Ciele vyučovania náboženskej výchovy a kompetenčne orientované vyučovanie náboženskej
výchovy
8) Didaktické zásady vo vyučovaní náboženskej výchovy

Odporúčaná literatúra:
• KOSTELANSKÝ, A.: Didaktika v službách katechézy. Ružomberok: PF KU v Ružomberku,
2008, 246 s. ISBN 9788080843847
• HANESOVÁ, D.: Náboženská výchova v školách. Ružomberok : Teofania, 2011, 212 s.
• REIMER, Tibor. Náboženská výchova ako rozvoj náboženských kompetencií. Bratislava: Don
Bosco, 2020. ISBN 978-80-8074-486-1.
• REIMER, Tibor. Katechéza v súčasnej dobe: podnety a výzvy nového Direktória pre katechézu.
Bratislava: Don Bosco, 2021. ISBN 978-80-8074-529-5.
• Literatúra v elektronickej podobe, prezentácie z prednášok a textové materiály k štúdiu sú
sprístupnené na e-learningovom portáli: https://moodle.pf.ku.sk

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

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 3

A B C D E FX

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 19.08.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu: KKPT/Nv-
BD108C/22

Názov predmetu: Úvod do Islamu

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

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

Počet kreditov: 1 Pracovná záťaž: 25 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Overenie miery získania príslušných vedomostí, zručností a kompetentností študenta je realizované
na základe teoretických a praktických previerok počas semestrálnej výučby predmetu: Študent si
zvolí a podľa pokynov vypracuje písomný prácu na jednu zo zadaných tém v rozsahu minimálne
4 normostrany.

Výsledky vzdelávania:
Cieľ predmetu: Ponúknuť jednoduchý pohľad na jedno z troch abrahámovských náboženstiev
islam, na jeho počiatky, náčrt teológie a súčasnosť.
Po absolvovaní predmetu študent získa nasledovné vedomosti, zručnosti a kompetencie:
- má základné poznatky o islame ako o svetovom náboženstve
- vie definovať základné prvky tohto náboženstva.
- vie identifikovať prejavy islamu
- dokáže sa aktívne zapojiť do medzi náboženského dialógu s islamom
- vie použiť základné informácie v rámci katechézy o iných náboženstvách.

Stručná osnova predmetu:
1. Existencia Boha – slovo Boh v islame, viera, náboženstvo
2. História, prorok Mohamed
3. Islam, viera a základné náboženské úkony
4. Viera a jej základné články
5. Korán
6. Základné náboženské úkony v islame I. (modlitba)
7. Základné náboženské úkony v islame II. (zakat)
8. Základné náboženské úkony v islame II. (pôst)
9. Základné náboženské úkony v islame II. (púť)
10. Život, smrť, deň zmŕtvychvstania, súdny deň, raj, peklo
11. Vzťah moslimov a nemoslimov
12. Sekularizácia a islam
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Odporúčaná literatúra:
Korán. Žilina, 2001.
ARMSTRONGOVÁ, K.: Islam. Bratislava, 2002. 263s. ISBN 80-7145-683-7
HAERI, Š. F.: Základy islamu. Bratislava: Ikar, 2000. 236s. ISBN 80-7118-924-3
AL-SBENATY, A.: Islam – viera a náboženstvo. Bratislava, 2001. 160s. ISBN 80-968262-1-2
ELIADE, M.: O islame. Bratislava, 2001. 189s. ISBN 80-968686-0-8
KROPÁČEK, L.: Duchovní cesty islámu. Praha, 2011. 292s. ISBN 80-7021-821-5

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci: doc. PaedDr. ThDr. Róbert Sarka, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.08.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu: KKPT/Nv-
BD102A/22

Názov predmetu: Úvod do štúdia teológie

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

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

Počet kreditov: 2 Pracovná záťaž: 50 hodín

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Overenie miery získania príslušných vedomostí, zručností a kompetentností študenta je realizované
na základe teoretických a praktických previerok počas semestrálnej výučby predmetu:
Priebežné hodnotenie: lektúry z vybraných teologických textov, priebežný test, vyžaduje sa min.
60 % vedomostí; účasť na cvičeniach
Záverečné hodnotenie: písomná práca, ústna skúška

Výsledky vzdelávania:
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je oboznámiť študenta so základnou charakteristikou katolíckej
teológie ako vedy, s jej predmetom a metódou a jednotlivými teologickými disciplínami. Voviesť
študentov do teologického čítania a interpretácie súčasnej teologickej spisby.
Po absolvovaní predmetu študent získa nasledovné vedomosti, zručnosti a kompetencie:
- Chápe a pozná obsah pojmu teológia, metódy teológie, pramene teologického poznania,
interpretačné zdroje teológie.
- Vie Interpretovať teologické texty,
- Vie identifikovať teologické problémy a argumenty,
- Dokáže viesť dialóg s autorom resp. s teologickým textom.

Stručná osnova predmetu:
1. Definícia a typy teológie.
2. Historicko-ekleziálny charakter teológie.
3. Pramene, predmet a ciele teológie.
4. Teologická metóda.
5. Teologické vedecké poznanie.
6. Rozdelenie teológie.
7. Teológia a Božie Slovo.
8. Princípy používania Svätého Písma v teológii.
9. Úloha tradície v teológii.
10. Teológia a Učiteľský úrad Cirkvi.
11. Typy a stupeň záväznosti Učiteľského úradu Cirkvi.
12. Vzťah teológie ku kresťanskému životu.
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Odporúčaná literatúra:
CHOVAN. M. Úvod do teológie a dogmatiky. Banská Bystrica - Badín : Kňažský seminár sv.
Františka Xaverského , 2018, 115s. ISBN 978-80-88937-79-1
NAPIÓRKOWSKI, S. C.: Úvod do Teológie. Ružomberok 2003, 233s. ISBN 80-89039-41-3
FISICHELA, R.: Keď viera myslí. Trnava 1999, 287s. ISBN 80-7141-267-8
TRESMONDANT, C.: Základy teológie. Brno 2000, 243s. ISBN 80-85947-54-4

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 5

A B C D E FX

40.0 20.0 20.0 0.0 0.0 20.0

Vyučujúci: doc. PaedDr. ThDr. Róbert Sarka, PhD.

Dátum poslednej zmeny: 24.08.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Fakulta: Pedagogická fakulta

Kód predmetu: KKPT/Nv-
BD100S/22

Názov predmetu: Štátna záverečná skúška (Náboženská výchova a
didaktika náboženskej výchovy)

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

Týždenný:     Za obdobie štúdia:
Metóda štúdia: prezenčná

Počet kreditov: 5 Pracovná záťaž: 125 hodín

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

Stupeň štúdia: I.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kolokviálna štátna skúška pozostáva z hodnotenia odpovedí na teoretické otázky profilových
predmetov študijného programu (náboženská výchova a didaktika náboženskej výchovy).

Výsledky vzdelávania:
overenie všetkých vedomostí, zručností a kompetencií študentov, ktoré oni získali počas celého
bakalárskeho štúdia v danom študijnom programe.
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním štátnej skúšky študent
- je schopný riešiť konkrétne odborovo-didaktické zadania v danom študijnom programe
- vie aktuálne a systematicky aplikovať získané odborné vedomosti.

Stručná osnova predmetu:
1. Teoretické otázky z oblasti biblika;
2. Teoretické otázky z oblasti dejín Cirkvi;
3. Teoretické otázky z oblasti liturgiky;
4. Teoretické otázky z oblasti systematickej teológie
5. Teoretické otázky z oblasti morálnej teológie
6. Teoretické otázky z oblasti katechetiky
Presný zoznam otázok na stránke: https://www.ku.sk/app/cmsSiteBoxAttachment.php?
ID=7044&cmsDataID=0

Odporúčaná literatúra:
podľa literatúry povinných profilových predmetov daného študijného programu

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0

A B C D E FX

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Vyučujúci:

Dátum poslednej zmeny: 07.09.2022

Schválil:
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu:
prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD.


