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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT51001 Názov: DEJINY FILOZOFIE - STAROVEK  

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
PhDr. Oľga Gavendová, PhD. 

Zabezpečuje:  
O. Gavendová 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
1. rok  
zimný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semester: 4                             Za obdobie štúdia: 4 

Počet 
kreditov:  

3 

Podmieňujúce predmety: — 
 
 

 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 30:70 
 
Priebežné hodnotenie: účasť 
 
Záverečné hodnotenie: skúška 

Cieľ predmetu:  
Študenti diaľkovej formy štúdia sa na základe počiatkov filozofie v Indii a Číne, antickej 
gréckej filozofie a kresťanskej filozofie v staroveku oboznámia so základnými filozofickými 
problémami, ktoré sa riešia v priebehu celých dejín filozofie. 

Stručná osnova predmetu:  
Filozofia starovekej Indie a Číny; Počiatky gréckej filozofie, predsokratovské školy; Vrcholné 
obdobie – Sokrates, Platón a Aristoteles; Poaristotelovská helénska a rímska filozofia; 
Staroveká kresťanská filozofia 

Literatúra:  
MONDIN B., Dejiny filozofie, Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka, Spišská kapitula 1994; STOLÁRIK S., 
Stručne o dejinách filozofie, Kňazský seminár sv. Karola Boromejského, Košice 1998; ŠOKA S., Úvod do dejín 
filozofie. Starovek, CMBF, Bratislava; VOLEK P., Dejiny filozofického myslenia v staroveku, TI, Banská 
Bystrica – Badín 1996 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT51002 Názov: DEJINY FILOZOFIE - STREDOVEK  

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
PhDr. Oľga Gavendová, PhD. 

Zabezpečuje:  
O. Gavendová 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
1. rok  
letný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semester: 4                             Za obdobie štúdia: 4 

Počet 
kreditov:  

3 

Podmieňujúce predmety:  
- Dejiny filozofe – starovek 
 

 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 30:70 
 
Priebežné hodnotenie: účasť 
 
Záverečné hodnotenie: skúška 

Cieľ predmetu:  
Poslucháči sa oboznámia so základnými prúdmi v stredovekej kresťanskej, židovskej 
a arabskej filozofii, predovšetkým s hlavnými postavami scholastiky. 

Stručná osnova predmetu:  
Neskorá patristika a karolínska renesancia; Scholastika - pojem, názov, metóda; stredoveké 
univerzity; Filozofické spory na počiatku scholastiky, riešenie, prvé filozofické školy, 
syntetizujúce diela; Arabská a židovská filozofia; Stredoveký mysticizmus; Bonaventúra, 
Albert Veľký, Tomáš Akvinský, Duns Scotus; Latinský averroizmus a spor o Aristotela; 
Roger Bacon, Viliam Ockham a stredoveký empirizmus; Ján Eckhart, Gerson, Mikukáš 
Kuzánsky 
Literatúra:  
MONDIN B., Dejiny filozofie, Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka, Spišská kapitula 1994; STOLÁRIK S., 
Stručne o dejinách filozofie, Kňazský seminár sv. Karola Boromejského, Košice 1998; ŠOKA S., Úvod do dejín 
filozofie. Stredovek, CMBF, Bratislava; VOLEK P., Dejiny filozofického myslenia v stredoveku, TI, Banská 
Bystrica – Badín 1996 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave 
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT51003 Názov: DEJINY FILOZOFIE - NOVOVEK  

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
PhDr. M. Kuric, PhD. 

Zabezpečuje:  
O. Gavendová, P. Klech, B. Koppal 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
2. rok  
zimný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semester: 4                             Za obdobie štúdia: 4 

Počet 
kreditov:  

3 

Podmieňujúce predmety:  
- Dejiny filozofe – stredovek 
 

 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 30:70 
 
Priebežné hodnotenie: účasť 
 
Záverečné hodnotenie: skúška 

Cieľ predmetu:  
Poslucháči sa oboznámia s filozofiou renesancie, empirizmu, racionalizmu, osvietenstva 
a nemeckého idealizmu. 

Stručná osnova predmetu:  
Renesančná filozofia; Osamostatnenie prírodnej vedy a jej vplyv na rozvoj filozofie v 16. 
storočí; Karteziánsky obrat vo filozofii a racionalizmus; Empirizmus a osvietenstvo; 
Immanuel Kant a nemecký idealizmus 

Literatúra:  
MONDIN B., Dejiny filozofie, Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka, Spišská kapitula 1994; STÖRIG H. J., 
Malé dějiny filozofie, Zvon, Praha 1991, 1993; SIROVIČ F., Dejiny filozofie II. – Novovek 1.časť, Dobrá Kniha, 
Trnava 1997; SIROVIČ F., Dejiny filozofie III. – Novovek 2.časť, Dobrá Kniha, Trnava 1998; ŠOKA S., Úvod 
do dejín filozofie. Novovek, CMBF, Bratislava; VOLEK P., Dejiny filozofického myslenia v novoveku, TI, 
Banská Bystrica – Badín 1996 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT51004 Názov: DEJINY FILOZOFIE – 19. A 20. STOROČIE  

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
PhDr. M. Kuric, PhD. 

Zabezpečuje:  
O. Gavendová 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
2. rok  
letný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semester: 4                             Za obdobie štúdia: 4 

Počet 
kreditov:  

3 

Podmieňujúce predmety:  
- Dejiny filozofe – novovek 
 

 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 30:70 
 
Priebežné hodnotenie: účasť 
 
Záverečné hodnotenie: skúška 

Cieľ predmetu:  
Študenti sa oboznámia s poklasickou filozofiou minulého storočia a so základnými prúdmi 
v súčastnej filozofii, ako sú pozitivizmus, marxizmus, existencionalizmus, femomenológia, 
súčasná kresťanská filozofia a postmoderné prúdy vo filozofii. 

Stručná osnova predmetu:  
Mladoheglovská ľavica a marxizmus; Kierkegaard; Voluntarizmus a vitalizmus; 
Pozitivizmus, novopozitivizmus a Viedenský kruh; Existencializmus a fenomenológia; 
Novoscholastika; Hermeneutika; Postmoderna 

Literatúra:  
MONDIN B., Dejiny filozofie, Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka, Spišská kapitula 1994; STÖRIG H. J., 
Malé dějiny filozofie, Zvon, Praha 1991, 1993; SIROVIČ F., Dejiny filozofie - Neoscholasticizmus a kresťanská 
filozofia, Aloisianum, Bratislava 1995; SIROVIČ F., Dejiny filozofie - Pozitivizmus, Viedenský krúžok, 
analytická filozofia, Aloisianum, Bratislava 1996; SIVÁK J., Dejiny filozofie 20. storočia, skriptum, Aloisianum, 
Bratislava; ŠOKA S., Úvod do dejín filozofie. Novovek, CMBF, Bratislava 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT51005 Názov: ZÁKLADY LOGIKY A FILOZOFIE POZNANIA  

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
PhDr. Oľga Gavendová, PhD. 

Zabezpečuje:  
O. Gavendová 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
1. rok  
zimný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semester: 6                             Za obdobie štúdia: 6 

Počet 
kreditov:  

5 

Podmieňujúce predmety: — 
 

 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 30:70 
 
Priebežné hodnotenie: účasť 
 
Záverečné hodnotenie: skúška 

Cieľ predmetu:  
Cieľom prednášok z logiky je oboznámiť študentov s tradičnou aj modernou logikou, so 
základmi filozofie jazyka a naučiť ich aplikovať získané poznatky v praxi. Prednášky 
z filozofie poznania oboznamujú so základmi problematiky poznania, s analýzou poznávacích 
činností, zdrojov poznania a s najčastejšími postojmi k otázke poznania. V druhej časti sa 
podrobnejšie rozoberá problematika pravdy, jej klasická aj neklasické definície, poznateľnosť 
a kritérium pravdy. 
Stručná osnova predmetu:  
Logika - názov a predmet, jej miesto medzi vednými disciplínami; Jazyk a jeho úloha, 
sémantika, syntaktika a pragmatika, stavebné prvky jazyka; Logické princípy, aristotelovská 
logika a súčasné prístupy v logike; Subjekt a objekt poznania, zdroje poznania; Realizmus 
a idealizmus; Pravda, definície pravdy, poznateľnosť pravdy 

Literatúra:  
SOUSEDÍK P., Logika pro studenty humanitních oborů, Vyšehrad, Praha 1999; GAHÉR F., Logika pre 
každého, IRIS, Bratislava 1995, 1998; CSONTOS L., Úvod do logiky, skriptum, Aloisianum, Bratislava 1992; 
ANZENBACHER A., Úvod do filozofie, SPN, Praha, 1990; ŠOKA S., Stručný úvod do filozofie - Logika, 
skriptum, CMBF Bratislava; VOLEK P., Úvod do teórie poznania, skriptum, TI Banská Bystrica - Badín 1996; 
LEHRER K., Teória poznania, Infopress, Bratislava 1999; ŠOKA S., Stručný úvod do filozofie - Kritika, 
skriptum, CMBF Bratislava;  
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT51006 Názov: METAFYZIKA A FILOZOFIA PRÍRODY  

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
PhDr. Oľga Gavendová, PhD. 

Zabezpečuje:  
O. Gavendová, G. Fronc, M. Kuric 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
1. rok  
letný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semester: 6                             Za obdobie štúdia: 6 

Počet 
kreditov:  

5 

Podmieňujúce predmety:  
- Základy logiky a filozofie poznania 
- Dejiny filozofie - starovek 

 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 30:70 
 
Priebežné hodnotenie: účasť 
 
Záverečné hodnotenie: skúška 

Cieľ predmetu:  
Cieľom prednášok z metafyziky je predstaviť realistický obraz sveta. Predstavuje hlavné 
metódy metafyziky, transcendentálne vlastnosti bytia, štruktúru bytia, jeho dynamiku 
a statiku, metafyzické princípy a príčiny. Prednášky z filozofie prírody v prvej časti 
predstavujú rôzne názory na vesmír a hmotu, porovnávajú názory tradičnej kozmológie 
s pohľadmi súčasnej modernej vedy. V druhej časti – filozofii živej prírody ponúkajú 
filozofický pohľad na otázky života a evolúcie. 
Stručná osnova predmetu:  
Metafyzika - pôvod názvu, predmet a metóda metafyziky; Bytie a súcno, analógia, 
transcendentálne vlastnosti; Bytnosť a jestvovanie, kategórie a štruktúra súcna, 
hylemorfizmus; Príčiny bytia, metafyzické princípy; Vývoj pohľadov a súčasné názory na 
vesmír a hmotu; Filozofické otázky biológie a evolúcie 

Literatúra:  
CORETH E., Metafyzika, Aloisianum, Bratislava 1999; ŠOKA S., Stručný úvod do filozofie - Ontológia, 
skriptum, CMBF Bratislava; STARÍČEK I., Kozmológia včera a dnes, Lúč, Bratislava 1995; ĎURČEK K., 
Úvod do filozofie neživej prírody, skriptum, Aloisianum, Bratislava 1995; ŠOKA S., Stručný úvod do filozofie - 
Kozmológia, skriptum, CMBF Bratislava; KRATOCHVÍL Z., Filosofie živé přírody, Herrmann a synové, Praha 
1994 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT51007 Názov: FILOZOFICKÁ TEOLÓGIA A ANTROPOLÓGIA  

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 
Garantuje:  
PhDr. M. Kuric, PhD. 

Zabezpečuje:  
O. Gavendová 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
2. rok  
zimný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semester: 6                             Za obdobie štúdia: 6 

Počet 
kreditov:  

5 

Podmieňujúce predmety:  
- Metafyzika a filozofia prírody 
- Dejiny filozofie - stredovek 

 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 30:70 
 
Priebežné hodnotenie: účasť 
 
Záverečné hodnotenie: skúška 

Cieľ predmetu:  
Prednášky z teodícey predstavujú problematiku Boha vo filozofii. Rozoberajú otázky 
poznateľnosti Boha, dôkazy Božej existencie a Božie atribúty natoľko, nakoľko ich je možné 
opísať na základe rozumového poznania. Špeciálnou témou teodícey je problematika 
existencie zla. Filozofická antropológia predkladá rôzne pohľady na človeka. Venuje sa 
otázkam vzťahu duše a tela, miesta človeka v ľudskej spoločnosti, ľudskej slobody a ďalším 
problémom spojeným s ľudskou existenciou. 
Stručná osnova predmetu:  
Pojem Boha, dokazovanie Božej existencie; Poznateľnosť Boha, Božie atribúty, problém zla; 
Dejiny filozofických náhľadov na človeka; Bytostná štruktúra človeka, sloboda ľudskej vôle; 
Pôvod človeka; Človek ako osoba a člen spoločnosti 

Literatúra:  
ŠOKA S., Stručný úvod do filozofie - Prirodzená teológia, skriptum, CMBF Bratislava; KAĽATA D., Teodícea, 
skriptum, Aloisianum Bratislava; ONDOK J. P., Důkaz nebo hypotéza Boha?, Trinitas, Svitavy 1998; CORETH 
E., Co je člověk, Zvon, Praha 1994; KRAPKA E., CSONTOS L., Nad tajomstvom človeka, skriptum, 
Aloisianum Bratislava 1992; ŠATURA V., Filozofická antropológia, skriptum, Aloisianum Bratislava 1994; 
ŠOKA S., Stručný úvod do filozofie - Psychológia, skriptum, CMBF Bratislava;  

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT51008 Názov: FILOZOFIA NÁBOŽENSTVA A FILOZOFICKÁ ETIKA  

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 
Garantuje:  
PhDr. M. Kuric, PhD. 

Zabezpečuje:  
O. Gavendová 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
2. rok  
letný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semester: 6                             Za obdobie štúdia: 6 

Počet 
kreditov:  

5 

Podmieňujúce predmety:  
- Filozofická teológia a antropológia 

 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 30:70 
 
Priebežné hodnotenie: účasť 
 
Záverečné hodnotenie: skúška 

Cieľ predmetu:  
Prednášky z filozofie náboženstva rozoberajú fenomén náboženstva z historického 
a filozofického pohľadu. Všímajú si náboženstvo v rôznych kultúrach ako jednu zo 
základných skutočností v ľudskom živote, hľadajú príčiny tohto javu a jeho dôsledky pre 
ľudské konanie. Prednášky z filozofickej etiky analyzujú ľudské správanie vo vzťahu k dobru 
a zlu ako základným etickým kategóriám, normy, ktorými sa riadi. Venujú sa otázkam 
hodnôt, zákona, slobody, svedomia a zodpovednosti. 
Stručná osnova predmetu:  
Pojem náboženstva, predmet náboženskej úcty, tajomstvo a posvätno; Prežívanie náboženstva 
zo strany človeka - náboženské skúsenosti, náboženská viera, náboženské úkony; 
Náboženstvo ako súčasť kultúry, náboženstvo ako vzťah, náboženskosť ako vlastnosť 
človeka; Etika, názov a predmet, spôsoby určenia morálnej záväznosti; zdôvodnenie etických 
noriem; Zákon, druhy zákonov, prirodzený zákon, svedomie, sloboda a zodpovednosť; Dobro 
a hodnoty; Čnosti 
Literatúra:  
BAHOUNEK T., Filozofie náboženství, MCM Olomouc 1992; ZDYBICKA Z., Człowiek i religia, TN KUL, 
Lublin 1993; OTTO R., Posvátno, Vyšehrad, Praha 1998, ANZENBACHER A., Úvod do etiky, Zvon, Praha 
1994; ŠOKA S., Stručný úvod do filozofie - Etika, skriptum, CMBF Bratislava; STYCZEŃ T., ABC etyki, RW 
KUL, Lublin 1983, 1996 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT5v026 Názov: SEMINÁR Z FILOZOFIE (E) (1) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
PhDr. Oľga Gavendová, PhD. 

Zabezpečuje:  
O. Gavendová 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
2. rok  
zimný semester 

Forma výučby:  
konzultácie 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 1                           Za obdobie štúdia: 1 

Počet 
kreditov:  

1 

Podmieňujúce predmety:  
- Metafyzika 
 

 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 80:20 
 
Priebežné hodnotenie: konzultácie 
 
Záverečné hodnotenie: seminárna práca 

Cieľ predmetu:  
Seminár z filozofie rozširuje a prehlbuje látku preberanú v jednotlivých disciplínach, vedie 
študentov k práci s odbornou literatúrou a k samostatnej tvorivej práci formou seminárnych 
prác, ktoré prednesú a v diskusii obhája. 

Stručná osnova predmetu:  
Každý vedúci seminára v čase stanovenom študijným programom zverejní tému a oboznámi 
študentov prihlásených na daný seminár so sylabmi. 

Literatúra:  
Určí vedúci seminára podľa aktuálnej témy. 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT5v027 Názov: SEMINÁR Z FILOZOFIE (E) (2) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
PhDr. Oľga Gavendová, PhD. 

Zabezpečuje:  
O. Gavendová 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
2. rok  
letný semester 

Forma výučby:  
konzultácie 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 1                           Za obdobie štúdia: 1 

Počet 
kreditov:  

1 

Podmieňujúce predmety:  
- Metafyzika 
 

 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 80:20 
 
Priebežné hodnotenie: konzultácie 
 
Záverečné hodnotenie: seminárna práca 

Cieľ predmetu:  
Seminár z filozofie rozširuje a prehlbuje látku preberanú v jednotlivých disciplínach, vedie 
študentov k práci s odbornou literatúrou a k samostatnej tvorivej práci formou seminárnych 
prác, ktoré prednesú a v diskusii obhája. 

Stručná osnova predmetu:  
Každý vedúci seminára v čase stanovenom študijným programom zverejní tému a oboznámi 
študentov prihlásených na daný seminár so sylabmi. 

Literatúra:  
Určí vedúci seminára podľa aktuálnej témy. 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT51009 Názov: STARÝ ZÁKON – VŠEOBECNÝ ÚVOD 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
doc. ThDr. P. Farkaš, PhD. 

Zabezpečuje:  
M. Sova 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
1. rok  
zimný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 7                           Za obdobie štúdia: 7 

Počet 
kreditov:  

6 

Podmieňujúce predmety: — 
 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 30:70 
 
Priebežné hodnotenie: samostatná práca 
 
Záverečné hodnotenie: skúška 

Cieľ predmetu:  
Prednášky oboznámia študentov so základnými poznatkami o Biblii, Svätom písme, jeho 
mieste v poznaní Božieho slova, tvorbe biblických spisov a utváraní kánonu Svätého písma; 
študenti si majú osvojiť učenie hlavných dokumentov Magistéria o Svätom písme a exegéze, 
o Starom zákone a majú získať základné informácie o jednotlivých spisoch Starého zákona. 

Stručná osnova predmetu:  
Zjavenie a Božie slovo, formovanie sa kníh v histórii spásy. Inšpirácia Svätého písma: 
autorita kníh a svedectvo Nového zákona o inšpirácii, svedectvo cirkevných Otcov, učiteľský 
úrad Cirkvi. Traktát o kánone: kánon a kanonicita kníh; hebrejský a katolícky kánon a ich 
členenie, Preklady: grécke texty, iné staré preklady, slovenské. Knihy Biblie (mená a počty); 
Starý a Nový zákon, biblické knihy podľa chronológie. Rozbor cirkevných dokumentov: Dei 
Verbum, Interpretácia Biblie v Cirkvi. 
Literatúra:  
BROWN R.E., Biblia 101 otázok a odpovedí, Trnava 1999; Dokument PBK Interpretácia Biblie v Cirkvi, 
KROVINA M., Všeobecný úvod do Svätého písma, Bratislava 1970; SOLČIANSKY A., Dejinyx spásy. 
Uvedenie do čítania Starozákonnej literatúry a historických kníh SZ, CMBF Bratislava, 2001; SZLAGA J., 
Všeobecný úvod do Písma svätého, (or. Pallottinum Poznaň-Varšava 1986), KS Nitra 2000; TYROL A., 
Všeobecný úvod do biblického štúdia, KBD Svit 2000 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT51010 Názov: STARÝ ZÁKON – HISTORICKÉ KNIHY 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
doc. ThDr. P. Farkaš, PhD. 

Zabezpečuje:  
M. Sova 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
1. rok  
zimný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 8                           Za obdobie štúdia: 8 

Počet 
kreditov:  

6 

Podmieňujúce predmety:  
- Starý zákon – všeobecný úvod (E) 
 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 30:70 
 
Priebežné hodnotenie: samostatná práca 
 
Záverečné hodnotenie: skúška 

Cieľ predmetu:  
Prednášky oboznamujú študentov s Pentateuchom a historickými knihami SZ. Študenti majú 
spoznať ich literárne charakteristiky, spoločensko-historické podmienky, ktoré odzrkadľujú, 
rozdielne teologické pohľady, ktoré ich charakterizujú, a tým lepšie pochopiť ich literárny 
zmysel 

Stručná osnova predmetu:  
Pentateuch: názov, Mojžišovo autorstvo; obsah; vedecké hypotézy; význam a úloha tradícií; 
cirkevné smernice; teologický význam; celkové zhodnotenie; historické zarámovanie udalostí 
Pentateuchu. Deuteronomistická história (Joz, Sdc, 1 Sam, 2 Sam, 1 Kr, 2 Kr), kronistické 
dielo (1 Krn, 2 Krn, Ezd, Neh), poučné rozprávania (Rút, Tob, Jdt, Est), Knihy Machabejcov. 

Literatúra:  
 „Úvody do Starého a Nového zákona s tématicky zoradenou bibliografiou“, SSV Trnava 1997; JANEGA Š., 
Úvod do historických kníh Starého zákona, CMBF Bratislava 1989; RINDOŠ J., Exegetický kľúč ku štúdiu 
Pentateuchu, TU Bratislava 1998; SOLČIANSKY A., Dejiny spásy. Uvedenie do čítania Starozákonnej 
literatúry a historických kníh SZ, CMBF Bratislava, 2001; STACHOWIAK L. a kol. Úvod do Starého zákona I., 
(Pallottinum Poznaň 1990) KS Nitra 2000; TYROL A., Všeobecný úvod do historických kníh Starého zákona, 
KBD Svit 2000.ottinum Poznaň-Varšava 1986), KS Nitra 2000;  

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT51011 Názov: STARÝ ZÁKON – MÚDROSLOVNÉ KNIHY 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
doc. ThDr. P. Farkaš, PhD. 

Zabezpečuje:  
M. Sova 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
1. rok  
letný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 7                           Za obdobie štúdia: 7 

Počet 
kreditov:  

6 

Podmieňujúce predmety:  
- Starý zákon – všeobecný úvod 
- Starý zákon – historické knihy 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 30:70 
 
Priebežné hodnotenie: samostatná práca 
 
Záverečné hodnotenie: skúška  

Cieľ predmetu:  
Základné informácie o hebrejskej poézii a jej charakteristických literárnych črtách, 
základných literárnych múdroslovných druhoch; o vzťahoch medzi múdroslovnými tradíciami 
okolitých národov a Izraela; výklad o základných charakteristikách múdrosti v Izraeli, jej 
prejavoch, význame. Oboznámenie s jednotlivými múdroslovnými knihami SZ. 

Stručná osnova predmetu:  
Charakteristiky hebrejskej poézie. Základné literárne druhy. Poučné knihy SZ: Prís, Job, Kaz, 
Sir, Pies, Múd; Kniha Žalmov: názov, text, preklady, počítanie a rozdelenie Ž, nadpisy, 
autori, literárne druhy. 

Literatúra:  
HERIBAN J., „Úvody do Starého a Nového zákona s tématicky zoradenou bibliografiou“, SSV Trnava 1997; 
KOLARCIK M., Žalmy, TU Bratislava 1999; JANEGA Š., Úvod do múdroslovných kníh Starého zákona, 
CMBF Bratislava; SOLČIANSKY A., Jób. Exegetické a teologické poznámky, CMBF Bratislava 2000; 
SOLČIANSKY A., Múdroslovie Starého zákona, KSCM Bratislava 2001 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT51012 Názov: STARÝ ZÁKON – PROROCKÉ KNIHY 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
doc. ThDr. P. Farkaš, PhD. 

Zabezpečuje:  
M. Sova, I. Hanko, P. Vilhan 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
1. rok  
letný semester 

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenia…):  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 8                           Za obdobie štúdia: 8 

Počet 
kreditov:  

6 

Podmieňujúce predmety:  
- Starý zákon – všeobecný úvod 
- Starý zákon – historické knihy 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 30:70 
 
Priebežné hodnotenie: samostatná práca 
 
Záverečné hodnotenie: skúška 

Cieľ predmetu:  
Prednášky oboznamujú s fenoménom profetizmu v Izraeli a v okolitých národoch, so 
sociálno-politickými pomermi pôsobenia prorokov a s jednotlivými prorokmi pisateľmi. 

Stručná osnova predmetu:  
Všeobecné otázky. historický úvod: dejinné a spoločenské zaradenie prorokov; literárny úvod: 
záverečná podoba a vývoj prorockých spisov.; prorocké texty a fenomény v starom Blízkom 
východe. Prorocká terminológia; Samuel, Eliáš, Elizeus ako proroci. Zlaté obdobie prorokov 
a štyri veľké prorocké zbierky (Iz, Jer, Ez, 12 malých prorokov). Apokalyptická literatúra. 
Charakteristika a pôvod apokalyptiky. Kniha Daniel a exegéza najvýznamnejších častí. 
Literatúra:  
HERIBAN J., „Úvody do Starého a Nového zákona s tématicky zoradenou bibliografiou“, SSV Trnava 1997; 
JANEGA Š., Úvod do prorockých kníh Starého zákona, CMBF Bratislava; SOLČIANSKY A., Proroci a 
prorocké spisy, CMBF Bratislava, 1999; BLENKINSOPP J., A History of Prophecy in Israel, Louisville 1996 
(tiež tal., nem., franc. podľa 1. vyd); KOCH K., Die Profeten, I: Assyrische Zeit; II: Babylonisch–persische Zeit, 
Stuttgart I 1995; II 1988 (tiež angl. podľa 1. vyd.); MARCONCINI E COLL B., Profeti e apocalittici, (Logos 3) 
Leumann 1995; SICRE J. L., Profetismo in Israele. Il Profeta. I Profeti. Messaggio, Borla Roma 1992. 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT51013 Názov: NOVÝ ZÁKON (E) (1) – VŠEOBECNÝ ÚVOD 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
doc. ThDr. S. Vojtko, PhD. 

Zabezpečuje:  
S. Vojtko 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
2. rok  
zimný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 6                           Za obdobie štúdia: 6 

Počet 
kreditov:  

3 

Podmieňujúce predmety:  
- Starý zákon (E) 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 30:70 
 
Priebežné hodnotenie: samostatná práca 
 
Záverečné hodnotenie: písomný test 

Cieľ predmetu:  
Cieľom prednášok je podať úvodné informácie o spisoch Nového zákona. Objasniť historické, 
geografické a iné reálie súvisiace s miestom a časom vzniku Nového zákona. Stručne 
charakterizovať jednotlivé spisy NZ; porovnať synoptické evanjeliá s Jánovým. 

Stručná osnova predmetu:  
• úvodné, všeobecné informácie o spisoch Nového zákona; 
• historické, politické a náboženské pozadie Ježišovej doby; 
• charakteristika 1. storočia kresťanstva; 
• pochopenie osobnosti svätopisca i adresáta jeho spisov. 
• príprava na exegézu evanjeliových textov. 

Literatúra:  
• DERMEK A., Život a dielo Ježiša Krista I. – IV., študijná pomôcka, Bratislava 1997. 
• HERIBAN J., Úvody do Starého i Nového zákona s výberovo a tematicky zoradenou bibliografiou, Trnava 

1997. 
• HERIBAN J., Príručný lexikón biblických vied, Rím 1992. 
• TRUTWIN W., MAGA, J.,Biblia – kniha kníh, Otváral nám písma. Úvod od sveta Biblie, Spišské Podhradie 

1993. 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 



 20

Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT51014 Názov: NOVÝ ZÁKON (E) (2) – EVANJELIÁ 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
doc. ThDr. S. Vojtko, PhD. 

Zabezpečuje:  
S. Vojtko 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
2. rok  
zimný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 9                           Za obdobie štúdia: 9 

Počet 
kreditov:  

5 

Podmieňujúce predmety:  
- Starý zákon (E) 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 30:70 
 
Priebežné hodnotenie: samostatná práca 
 
Záverečné hodnotenie: skúška 

Cieľ predmetu:  
Cieľom prednášok je podať ucelený pohľad na synoptické evanjeliá a porovnanie s Jánovým 
evanjeliom. Chronologickým spôsobom rozobrať život a dielo Ježiša Krista. Prezentovať 
exegézu najdôležitejších statí z týchto spisov. Na záver prednášok doplniť aj krátky pohľad na 
Jánovu Apokalypsu. 

Stručná osnova predmetu:  
• ucelený pohľad na všetky štyri evanjeliá; 
• správne pochopenie náboženského obsahu a posolstva Ježišových slov a skutkov;  
• správne podávanie posolstva biblického textu pomocou vedeckej exegézy, teda slovného, 

vecného a myšlienkového výkladu jednotlivých kapitol evanjelií v takom zmysle, v akom 
ho svätopisec mal v úmysle napísať. 

 
Literatúra:  
• BROWN R.E., Ježíš v pohledu Nového zákona, Úvod do christologie,Vyšehrad, Praha 1998. 
• DERMEK A., Život a dielo Ježiša Krista I. – IV., študijná pomôcka, Bratislava 1997. 
• HERIBAN J., Úvody do Starého i Nového zákona s výberovo a tematicky zoradenou bibliografiou, Trnava 

1997. 
• LIMBECK M., Evangelium sv. Matouše, Malý stuttgartský komentář, Kostelní Vydří 1996. 
• LIMBECK M., Evangelium sv. Marka, Malý stuttgartský komentář, Kostelní Vydří 1997. 
• MÜLLER P.G., Evangelium sv. Lukáše, Malý stuttgartský komentář , Kostelní Vydří 1998. 
• PORSCH F., Evangelium sv. Jana, Malý stuttgartský komentář, Kostelní Vydří 1997. 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT51015 Názov: NOVÝ ZÁKON (E) (3) – PAVLOVA TEOLÓGIA 1.Č. 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
doc. ThDr. S. Vojtko, PhD. 

Zabezpečuje:  
S. Vojtko 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
2. rok  
letný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 8                           Za obdobie štúdia: 8 

Počet 
kreditov:  

5 

Podmieňujúce predmety:  
- Nový zákon (E) (1) 
- Nový zákon (E) (2)  
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 30:70 
 
Priebežné hodnotenie: samostatná práca 
 
Záverečné hodnotenie: skúška 

Cieľ predmetu:  
Cieľom prednášok je priblížiť osobnosť sv. Pavla, jeho teológiu a aktuálne posolstvo pre 
súčasnosť. Poukázať na Pavlov odkaz pre novú evanjelizáciu v 3. tisícročí. Pomocou exegézy 
vybratých textov z náukových listov Rim, 1. Kor, 2. Kor a Gal objasniť Pavlovo chápanie 
univerzalizmu spásy. 

Stručná osnova predmetu:  
• informácia o knihe Skutkov apoštolov a o živote prvej Cirkvi; 
• pohľad na misijné pôsobenie apoštola Pavla na jeho cestách; 
• zvláštny dôraz na náukové listy (Rim, 1 Kor, 2 Kor a Gal), ktorých exegéza pomáha 

študentovi pochopiť posolstvo biblického textu, Pavlovu teológiu i náboženské posolstvo 
pre súčasnú dobu. 

Literatúra:  
• CIPRIANI  S., La lettere di Paolo, Assisi 1999. 
• DERMEK A., Skriptá k NZ, časť 3- 4, RKCMBF, Bratislava 1995. 
• HERIBAN J., Apoštol Pavol v službách evanjelia, Bratislava 1995. 
• HOLZNER J., Apoštol Pavol, Bratislava 1998. 
• KOL. Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiag biblijnych 9, Dzieje Apostolskie / Listy św. Pawła, ATK, 

Warszawa 1997. 
• VOJTKO S., A  budete mi svedkami, UK RKCMBF, Bratislava 2002.  

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT51016 Názov: NOVÝ ZÁKON (E) (4) – PAVLOVA TEOLÓGIA 2.Č. 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 
Garantuje:  
doc. ThDr. S. Vojtko, PhD. 

Zabezpečuje:  
S. Vojtko 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
2. rok  
letný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 7                           Za obdobie štúdia: 7 

Počet 
kreditov:  

5 

Podmieňujúce predmety:  
- Nový zákon (E) (1) 
- Nový zákon (E) (2)  
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 30:70 
 
Priebežné hodnotenie: samostatná práca 
 
Záverečné hodnotenie: skúška 

Cieľ predmetu:  
Na obsahu a posolstve listov z väzenia priblížiť jednu zo základných teologických tém sv. 
Pavla – teológiu kríža. Exegézou vybratých textov z týchto listov pomôcť k pochopeniu 
aktuálnosti teológie kríža aj pre súčasnosť. Túto tému doplniť aj stručným prehľadom 
ostatných listov Nového zákona. 
Stručná osnova predmetu:  
• 2. časť Pavlovej teológie, ktorá obsahuje listy z väzenia (Ef, Kol, Flp, Fil) a pastorálne listy (1 

Tim, 2 Tim, Tit); 
• slovná, vecná a myšlienková exegéza; 
• pochopenie posolstva apoštola Pavla, vniknutie do hĺbky jeho teológie; 
• objasnenie problémov spoločenstiev v 2. pol. 1. stor.; 
• krátky výklad Listu Hebrejom a katolíckych listov slúži aj ako doplňujúci pohľad na stav Cirkvi 

v tom období. 
Literatúra:  
• CIPRIANI S., La lettere di Paolo, Assisi 1999. 
• DERMEK A., Skriptá k NZ, časť 3- 4, RKCMBF UK, Bratislava 1995. 
• HERIBAN J., Úvody do Starého i Nového zákona s výberovo a tematicky zoradenou bibliografiou, Trnava 

1997. 
• HERIBAN J., Apoštol Pavol v službách evanjelia, Bratislava 1995. 
• HOLZNER J., Apoštol Pavol, Bratislava 1998. 
• KOL., Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiag biblijnych 9, Dzieje Apostolskie / Listy św. Pawła, ATK, 

Warszawa 1997. 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT52001 Názov: VYBRANÉ TEXTY STARÉHO ZÁKONA 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
doc. ThDr. P. Farkaš, PhD. 

Zabezpečuje:  
A. Solčiansky 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
3. rok  
zimný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 10                           Za obdobie štúdia: 10 

Počet 
kreditov:  

5 

Podmieňujúce predmety:  
- Starý zákon (E) 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 40:60 
 
Priebežné hodnotenie: písomná práca 
 
Záverečné hodnotenie: skúška 

Cieľ predmetu:  
Prednášky oboznámia študentov so základmi biblickej exegézy SZ v duchu slov Lk 24,25-27 
a 2 Tim 3, 14-17 Lk 24,25-27 a najaktuálnejších vyjadrení učiteľského úradu Cirkvi. Študenti 
si majú osvojiť základné diachrónne a synchrónne prístupy pri výklade vybraných textov z 
Pentateuchu, Historických kníh, Poučných kníh, Prorockých kníh a Žalmov so zameraním na 
tému: Mesiášske proroctvá v SZ. 
Stručná osnova predmetu:  
Úvod do biblickej exegézy a exegetických metód: diachrónne metódy a synchrónne metódy. 
židovské interpretačné tradície; Exegéza vybraných textov z Pentateuchu; z Historických kníh 
z Poučných kníh z Prorockých kníh, zo Žalmov týkajúcich sa prísľubu mesiáša. 

Literatúra:  
JANEGA Š., Predzvesť Vykupiteľa podľa Žalmov a historických kníh Starého zákona, Bratislava 1994; 
KOLARCIK M., Žalmy, TU Bratislava 1999; RINDOŠ J., Exegetický kľúč ku štúdiu Pentateuchu, TU Bratislava 
1998; SKALICKÝ K., Hermeneutika a její proměny, Praha 1997; SOLČIANSKY A., RINDOŠ J., JANČOVIČ 
J., Takto hovorí Pán, CMBF, Bratislava 2004; SOLČIANSKY A., Dejiny spásy. Uvedenie do čítania 
Starozákonnej literatúry a historických kníh SZ, CMBF Bratislava, 2001; VARŠO M., Zjedz čo máš po ruke... 
Úvod do biblickej exegézy, Zrno, 1998; WITASZEK G., Spoločenský život v Biblii, (KUL, Lublin 1998), KS Nitra 
2001. 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT52002 Názov: VYBRANÉ TEXTY NOVÉHO ZÁKONA 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
doc. ThDr. S. Vojtko, PhD. 

Zabezpečuje:  
J. Jančovič, J. Šoška, S. Varga 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
3. rok  
letný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 10                           Za obdobie štúdia: 10 

Počet 
kreditov:  

5 

Podmieňujúce predmety:  
- Nový zákon (E) 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 30:70 
 
Priebežné hodnotenie: test alebo samostatná práca 
 
Záverečné hodnotenie: skúška 

Cieľ predmetu:  
Cieľom prednášok je oboznámiť poslucháčov s metódami a prístupmi exegézy na vybratých 
statiach Nového zákona, úvod do Lectio divina. 

Stručná osnova predmetu:  
Synoptická otázka a Jánovo dielo; Rozprávanie o Ježišovom detstve Mt 1-2 a Lk 1-2, ich 
rozbor a ich literárny druh, súvis so zvyškom evanjelií a spisov NZ; Magnifikat- rozdelenie 
a podrobný rozbor; Horská reč (Mt 5-7); Uzdravenie Bartimeja Mt 10,46-52; Emauzskí 
učeníci Lk 24,13-35, rozbor naratívnou analýzou a dôležitosť perikopy v Lk diele; Klasická 
rétorika v Liste Galaťanom, rozbor Gal 2,15-21 literárnou analýzou - otázka ospravodlivenia; 
Tisícročné Kristovo kráľovstvo v Apokalypse 20- rozbor a symbolika. 
Literatúra:  
HERIBAN J., Úvody do NZ s výberovou a tematicky zoradenou bibliografiou, Trnava 1997; HERIBAN J., 
Príručný lexikon biblických vied, Rím 1992; PÁPEŽSKÁ BIBLICKÁ KOMISIA, Interpretácia Biblie v Cirkvi, 
Spišské Podhradie 1995; AAVV., Malý stuttgartský komentář 1-4, Kostolní Vydří 1998; VARŠO M., Zjedz, čo 
máš po ruke..., Zrno 1998, s.18-37, 79-94, 179-232. 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT5v003 Názov: SEMINÁR ZO STARÉHO ZÁKONA (E) (1) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
doc. ThDr. P. Farkaš, PhD. 

Zabezpečuje:  
M. Sova 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
2. rok  
zimný semester 

Forma výučby:  
konzultácie 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 1                           Za obdobie štúdia: 1 

Počet 
kreditov:  

1 

Podmieňujúce predmety:  
- Starý zákon (E) 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 100:0 
 
Priebežné hodnotenie: samostatná práca 
 
Záverečné hodnotenie:  

Cieľ predmetu:  
Seminár zo Starého zákona rozširuje a prehlbuje látku preberanú v prednáškach Starého 
zákona, vedie študentov k práci s odbornou literatúrou a vedie ich k samostatnej tvorivej 
práci formou seminárnych prác. 

Stručná osnova predmetu:  
Každý vedúci seminára v čase stanovenom študijným programom zverejní témy a oboznámi 
študentov prihlásených na daný seminár so sylabami. 

Literatúra:  
Určí vedúci seminára podľa aktuálnych tém. 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT5v004 Názov: SEMINÁR ZO STARÉHO ZÁKONA (E) (2) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
doc. ThDr. P. Farkaš, PhD. 

Zabezpečuje:  
M. Sova, I. Hanko, P. Vilhan 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
2. rok  
letný semester 

Forma výučby:  
konzultácie 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 1                           Za obdobie štúdia: 1 

Počet 
kreditov:  

1 

Podmieňujúce predmety:  
- Starý zákon (E) 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 100:0 
 
Priebežné hodnotenie: samostatná práca 
 
Záverečné hodnotenie:  

Cieľ predmetu:  
Seminár zo Starého zákona rozširuje a prehlbuje látku preberanú v prednáškach Starého 
zákona, vedie študentov k práci s odbornou literatúrou a vedie ich k samostatnej tvorivej 
práci formou seminárnych prác. 

Stručná osnova predmetu:  
Každý vedúci seminára v čase stanovenom študijným programom zverejní témy a oboznámi 
študentov prihlásených na daný seminár so sylabami. 

Literatúra:  
Určí vedúci seminára podľa aktuálnych tém. 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT5v005 Názov: SEMINÁR Z NOVÉHO ZÁKONA (E) (1) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
doc. ThDr. S. Vojtko, PhD. 

Zabezpečuje:  
A. Solčiansky 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
2. rok  
zimný semester 

Forma výučby:  
konzultácie 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 1                           Za obdobie štúdia: 1 

Počet 
kreditov:  

1 

Podmieňujúce predmety:  
- Nový zákon (E) (paralelne) 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 100:0 
 
Priebežné hodnotenie: samostatná práca 
 
Záverečné hodnotenie: – – – 

Cieľ predmetu:  
V tomto seminári sa majú študenti prehĺbiť v niektorých zaujímavých čiastkových problémoch 
spisov NZ. Vytvorí sa tu priestor na samostatnú prácu s biblickým textom. Študenti sa naučia 
v praxi používať diachrónne a synchrónne exegetické metódy. Činnosť v seminári vyvrcholí 
vypracovaním vlastnej seminárnej práce. 

Stručná osnova predmetu:  
• témy tohto seminára sa každoročne striedajú (zameranosť tohto seminára je v zimnom 

semestri na evanjeliá); 
• prehĺbiť sa  v niektorej časti Nového zákona; 
• naučiť sa pracovať s biblickým textom a postupne používať správne metodologické 

princípy pri spracovávaní seminárnej práce. 
Literatúra:  
Určí vedúci seminára podľa aktuálnej témy. 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 



 28

Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT5v006 Názov: SEMINÁR Z NOVÉHO ZÁKONA (E) (2) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
doc. ThDr. S. Vojtko, PhD. 

Zabezpečuje:  
A. Solčiansky 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
2. rok  
letný semester 

Forma výučby:  
konzultácie 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 1                           Za obdobie štúdia: 1 

Počet 
kreditov:  

1 

Podmieňujúce predmety:  
- Nový zákon (E) (paralelne) 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 100:0 
 
Priebežné hodnotenie: samostatná práca 
 
Záverečné hodnotenie: – – – 

Cieľ predmetu:  
V tomto seminári sa majú študenti prehĺbiť v niektorých zaujímavých čiastkových problémoch 
spisov NZ. Vytvorí sa tu priestor na samostatnú prácu s biblickým textom. Činnosť v seminári 
vyvrcholí vypracovaním vlastnej seminárnej práce. 

Stručná osnova predmetu:  
• témy seminára sa každoročne striedajú (zameranosť tohto seminára je v letnom semestri na 

Pavlovu teológiu v jeho listoch); 
• prehĺbenie v niektorej časti Nového zákona; 
• práca s biblickým textom; učiť sa používať správne metodologické postupy pri 

spracovávaní seminárnej práce.  
Literatúra:  
Určí vedúci seminára podľa aktuálnej témy. 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
Slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 
Univerzita Komenského v Bratislave  

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 
 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT5v015 Názov: SEMINÁR Z BIBLICKEJ EXEGÉZY (E) (1) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
doc. ThDr. P. Farkaš, PhD. 

Zabezpečuje:  
A. Solčiansky 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
3. rok  
zimný semester 

Forma výučby:  
konzultácie 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 1                           Za obdobie štúdia: 1 

Počet 
kreditov:  

1 

Podmieňujúce predmety:  
- Starý zákon 
- Nový zákon (E)  
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 100:0 
 
Priebežné hodnotenie: samostatná práca 
 
Záverečné hodnotenie:  

Cieľ predmetu:  
Cieľom seminára je praktické oboznámenie študenta s diachrónnymi a synchrónnymi 
metódami výkladu biblických textov. Študenta uvedie do osobnej práce s odbornou biblickou 
literatúrou a bude účinnou pomocou pre poslucháčov, ktorí chcú písať diplomovú prácu 
z biblickej oblasti. 

Stručná osnova predmetu:  
Vedúci seminára zverejní témy a oboznámi študentov s metodickým postupom písania práce. 

Literatúra:  
PÁPEŽSKÁ BIBLICKÁ KOMISIA, Interpretácia Biblie v Cirkvi, Spiš. Podhradie 1995; RINDOŠ J., 
Exegetický kľúč k Pentateuchu, Trnava 2000; TYROL A., Poznámky k štúdiu biblickej exegézy, Svit 1999; 
VARŠO M., Zjedz, čo máš po ruke... Úvod do biblickej exegézy, Prešov 1998; ZIMMERMANN H., 
Neutestamentliche Methodenlehre, Stuttgart 19786 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT5v016 Názov: SEMINÁR Z BIBLICKEJ EXEGÉZY (E) (2) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
doc. ThDr. P. Farkaš, PhD. 

Zabezpečuje:  
A. Solčiansky 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
3. rok  
letný semester 

Forma výučby:  
konzultácie 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 1                           Za obdobie štúdia: 1 

Počet 
kreditov:  

1 

Podmieňujúce predmety:  
- Starý zákon (E) 
- Nový zákon (E)  
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 100:0 
 
Priebežné hodnotenie: samostatná práca  
 
Záverečné hodnotenie:  

Cieľ predmetu:  
Cieľom seminára je praktické oboznámenie študenta s diachrónnymi a synchrónnymi 
metódami výkladu biblických textov. Študenta uvedie do osobnej práce s odbornou biblickou 
literatúrou a bude účinnou pomocou pre poslucháčov, ktorí chcú písať diplomovú prácu 
z biblickej oblasti. 

Stručná osnova predmetu:  
Vedúci seminára zverejní témy a oboznámi študentov s metodickým postupom písania práce. 

Literatúra:  
PÁPEŽSKÁ BIBLICKÁ KOMISIA, Interpretácia Biblie v Cirkvi, Spiš. Podhradie 1995; RINDOŠ J., 
Exegetický kľúč k Pentateuchu, Trnava 2000; TYROL A., Poznámky k štúdiu biblickej exegézy, Svit 1999; 
VARŠO M., Zjedz, čo máš po ruke... Úvod do biblickej exegézy, Prešov 1998; ZIMMERMANN H., 
Neutestamentliche Methodenlehre, Stuttgart 19786 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 



 31

Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT51017 Názov: FUNDAMENTÁLNA TEOLÓGIA (E) – ÚVOD 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
doc. ThDr. D. Argaláš, PhD.  

Zabezpečuje:  
S. Stohl 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
1. rok  
zimný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 4                           Za obdobie štúdia: 4 

Počet 
kreditov:  

2 

Podmieňujúce predmety: — 
 

 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 50:50 
 
Priebežné hodnotenie: samostatná práca 
 
Záverečné hodnotenie: písomný test 

Cieľ predmetu:  
Skúma základné črty prirodzených náboženstiev už zaniknutých, ako aj stále existujúcich, sek-
ty s ich charakteristikou a rôzne praktiky na vylepšenia života z pohľadu praktického rozumu; 
postoj Katolíckej cirkvi k nim a ich hodnotenie 

Stručná osnova predmetu:  
• úvod do teológie a do predmetu; 
• prirodzené náboženstvá, sekty a náboženské praktiky 
• ich hodnotenie vo svetle súčasného Magistéria 

Literatúra:  
• Ježiš Kristus - Prameň živej vody. Kresťanská úvaha o new age, SSV, Trnava 2005. 
• List biskupom Kat. cirkvi o niektorých aspektoch kresťanskej meditácie, Rím 1990. 
• CHESTERTON G. K., Ortodoxie, Academia, Praha 2000;  
• JÁN PAVOL II., Prekročiť prah nádeje, Bratislava 1995. 
• SENČÍK Š., Kresťanstvo medzi svetovými náboženstvami, Dobrá kniha, Trnava 1999. 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT51018 Názov: TEOLÓGIA ZJAVENIA (E) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
doc. ThDr. D. Argaláš, PhD. 

Zabezpečuje:  
S. Stohl 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
1. rok  
zimný semester 

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenia…):  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 11                           Za obdobie štúdia: 11 

Počet 
kreditov:  

4 

Podmieňujúce predmety:  
- Fundamentálna teológia (E) – úvod (paralelne) 

 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 30:70 
 
Priebežné hodnotenie: aktivita a písomný test 
 
Záverečné hodnotenie: ústna skúška 

Cieľ predmetu:  
Skúma možnosti a limity prirodzeného poznávania Boha; ateizmus a cesty k viere; čo je ná-
boženstvo vo všeobecnosti; skúma vieru z pohľadu odôvodnenosti či rozumnosti; prirodzené 
a nadprirodzené zjavenie; vierohodnosť Zjavenia 

Stručná osnova predmetu:  
• prirodzené poznanie Boha a náboženstvo všeobecne; 
• metódy skúmania rozumnosti viery (fundamentálnej teológie); 
• Božie zjavenie v dejinách a kritéria na rozpoznanie Božieho zjavenia; 
• Posvätná tradícia a Sväté písmo. 

Literatúra:  
• Pápežská biblická komisia, Interpretácia biblie v Cirkvi, Spišská Kapitula 1995. 
• Anzelm Svätý, Proslogion, český preklad: Kalich 1995. 
• Kišiday F., Základná bohoveda I. (skriptá), RKCMBF UK, Bratislava 1993. 
• Schmaus M., Božie zjavenie, RKCMBF UK, Bratislava 1992. 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT51019 Názov: ZÁKLADNÁ KRISTOLÓGIA (E) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
doc. ThDr. D. Argaláš, PhD. 

Zabezpečuje:  
S. Stohl 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
1. rok  
letný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 8                           Za obdobie štúdia: 8 

Počet 
kreditov:  

3 

Podmieňujúce predmety:  
- Teológia zjavenia (E) 

 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 50:50 
 
Priebežné hodnotenie: aktivita a písomný test 
 
Záverečné hodnotenie: ústna skúška 

Cieľ predmetu:  
Skúma odôvodnenosť a rozumnosť viery v Ježiša Krista ohlasovaného kánonickými evanjelia-
mi, jeho učenia, účinkovania a obzvlášť jeho smrti a zmŕtvychvstania 

Stručná osnova predmetu:  
• prvotná cirkev a viera v Krista; Ježiš ako historická osoba; 
• svedectvo Ježiša Krista o sebe a zmŕtvychvstanie; 
• vzťah Ježiša Krista k Starému zákonu; 
• kritéria viery hodnosti a rozumnosti kresťanstva. 

Literatúra:  
• AA. VV., Posolstvo, SÚSCM, Rím 1975. 
• BOUBLÍK V., Setkání s Ježíšem, Křesťanská akademie, Rím 1970. 
• KIŠIDAY F., Základná bohoveda II. (skriptá), RKCMBF UK, Bratislava 1993. 
• MESSORI V., Hypotézy o Ježišovi, vydavateľstvo Don Boska, Bratislava 1994. 
• ROSA S., Kristológia – Fundamentálna teológia, Bardejov 2000. 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT51020 Názov: ZÁKLADNÁ EKLEZIOLÓGIA (E) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
doc. ThDr. D. Argaláš, PhD. 

Zabezpečuje:  
S. Stohl, P. Linet, V. Farkaš 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
1. rok  
letný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 7                           Za obdobie štúdia: 7 

Počet 
kreditov:  

3 

Podmieňujúce predmety:  
- Teológia zjavenia (E) 

 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 50:50 
 
Priebežné hodnotenie: samostatná práca 
 
Záverečné hodnotenie: písomný test 

Cieľ predmetu:  
Skúma odôvodnenosť a rozumnosť viery v Katolícku cirkev v priebehu jej dejín; jej pôvod 
a známky; odôvodnenosť jej učiteľského úradu a charakteristiku katolíckej viery. 

Stručná osnova predmetu:  
• Cirkev a apoštolský úrad; 
• primát svätého Petra; 
• známky Cirkvi a učiteľský úrad Cirkvi; 
• dogmy a Božská čnosť viery. 

Literatúra:  
• HAHN S. a K., Naše cesta do katolické církve, Ronov nad Doubravou 2000. 
• KIŠIDAY F., Základná bohoveda II. (skriptá), RKCMBF UK, Bratislava 1993. 
• ROSA S., Ekleziológia – Fundamentálna teológia, Bardejov 1999. 
• SCHMAUS M., Cirkev, RKCMBF UK, Bratislava 1993. 
• WALDENFELS H., Kontextová fundamentální teológie, Vyšehrad, Praha 2000. 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT52003 Názov: DOGMATICKÁ TEOLÓGIA (E) – ÚVOD, O BOHU 
JEDINOM A TROJOSOBNOM 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
doc. ThDr. J. Krupa, PhD. 

Zabezpečuje:  
M. Vančo  

Obdobie štúdia 
predmetu:  
3. rok  
zimný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 10                           Za obdobie štúdia: 10 

Počet 
kreditov:  

6 

Podmieňujúce predmety:  
- Fundamentálna teológia (E) – úvod 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 30:70 
 
Priebežné hodnotenie: písomný test 
 
Záverečné hodnotenie: skúška 

Cieľ predmetu:  
V prvej časti – v Úvode do dogmatickej teológie - sa pojednáva o dvoch  prameňoch Božieho 
zjavenia: o Svätom písme a o Tradícii a o Magistériu. Náuka o Bohu  jedinom rozoberá 
vlastnosti Božieho bytia, poznania a chcenia. Náplňou náuky o Bohu trojosobnom je 
svedectvo Sv. písma, Tradície a učenie Cirkvi o tomto tajomstve viery. 

Stručná osnova predmetu:  
Pramene teologického poznania; otázka o Bohu, hľadanie Boha a skúsenosť Boha; Boh Otec 
všemohúci; Boh sa zjavuje ako Otec, Syn a Duch Svätý, svedectvo Sv. písma; viera a učenie 
Cirkvi o trojosobnom Bohu. 

Literatúra:  
Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu I., Spolok sv. Vojtecha, Trnava 1993; Katechizmus Katolíckej cirkvi, 
Spolok sv. Vojtecha, Trnava 1998; NEUNER J., ROSS H., Viera Cirkvi v úradných dokumentoch  jej Magistéria, 
Dobrá kniha, Trnava 1995; KANDERA P., Prednášky zo špeciálnej dogmatiky I., Pre vnútornú potrebu 
bohoslovcov, Rímskokatolícka  cyrilometodejská  bohoslovecká  fakulta, Bratislava 1987; KRAPKA E., atď., 
Verbum fidei III. - Verím v Boha Otca všemohúceho, Teologický inštitút sv. Alojza  Spoločnosti  Ježišovej na  
Slovensku,  Bratislava  1992; KRUPA J., Ochrana zvereného pokladu, Rímskokatolícka cyrilometodská 
bohoslovecká fakulta Univerzity  Komenského, Bratislava 1999. 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 



 36

Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT52004 Názov: DOGMATICKÁ TEOLÓGIA (E) – O BOHU 
STVORITEĽOVI A POVYŠITEĽOVI, PNEUMATOLÓGIA 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
doc. ThDr. J. Krupa, PhD. 

Zabezpečuje:  
M. Vančo  

Obdobie štúdia 
predmetu:  
3. rok  
letný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 10                           Za obdobie štúdia: 10 

Počet 
kreditov:  

6 

Podmieňujúce predmety:  
- Dogmatická teológia (E) – úvod 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 30:70 
 
Priebežné hodnotenie: písomný test 
 
Záverečné hodnotenie: skúška 

Cieľ predmetu:  
V prvej časti o Bohu stvoriteľovi sa prednáša teologická kozmológia, angelológia a teologická 
antropológia. Druhá časť o Bohu Povýšiteľovi hovorí o povýšení rozumných tvorov do 
nadprirodzeného stavu. Pneumatológia pojednáva o pôsobení Ducha Svätého v Cirkvi a v 
ospravodlivenom človekovi. 

Stručná osnova predmetu:  
Učenie Cirkvi o Bohu stvoriteľovi; človek, stvorený na Boží obraz a podobu; povýšenie 
človeka a prvotný hriech; anjeli v dejinách spásy; Boh nám dáva v Ježišovi Kristovi svojho 
Ducha. 

Literatúra:  
JÁN PAVOL II., apoštolský list O  dôstojnosti a povolaní ženy, SÚSCM, Rím 1991; JÁN PAVOL II., encyklika 
Dominum et Vivificantem, SÚSCM, Rím 1988 a SSV, Trnava 1994; FRANKOVSKÝ A., Náuka o Bohu 
Stvoriteľovi, TI RK CMBF UK, Spišská  Kapitula 1994; KANDERA P., Prednášky zo špeciálnej dogmatiky I., 
Pre vnútornú potrebu bohoslovcov, Rímskokatolícka cyrilometodejská bohoslovecká fakulta, Bratislava 1987; 
KRAPKA E., Verbum fidei V. - Verím v Boha Stvoriteľa  neba  i zeme, Teologický inštitút sv. Alojza Spoločnosti  
Ježišovej na  Slovensku, Bratislava 1992. 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT52005 Názov: DOGMATICKÁ TEOLÓGIA (E) – KRISTOLÓGIA A 

SOTERIOLÓGIA 
Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
doc. ThDr. J. Krupa, PhD. 

Zabezpečuje:  
M. Vančo 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
4. rok  
zimný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 10                           Za obdobie štúdia: 10 

Počet 
kreditov:  

6 

Podmieňujúce predmety:  
- Dogmatická teológia (E) – úvod 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 30:70 
 
Priebežné hodnotenie: písomný test 
 
Záverečné hodnotenie: skúška 

Cieľ predmetu:  
V prvej časti traktátu sa pojednáva o osobe Ježiša Krista - o jeho pravom božstve, pravom 
človečenstve a o hypostatickej  únii. Nasleduje podrobnejšia charakteristika Kristovej ľudskej 
prirodzenosti. Druhá časť traktátu sa zaoberá Kristovým vykupiteľským dielom.  

Stručná osnova predmetu:  
Pravé Kristovo božstvo; pravé Kristovo človečenstvo; hypostatická únia; pojem a skutočnosť 
vykúpenia. 

Literatúra:  
JÁN  PAVOL II., encyklika Vykupiteľ  človeka, SÚSCM, Rím 1980; KRUPA J., Alfa a Omega. Katolícka 
kristológia, Oto Németh, Bratislava 2001; KRUPA J., Pôvodca večnej spásy. Katolícka soteriológia, Oto 
Németh, Bratislava 2001; KRUPA J., Starosť o pravú, katolícku a apoštolskú vieru. Aktuálne témy z úvodu do 
dogmatickej teológie, kreatológie, kristológie, soteriológie, mariológie, sakramentológie, Oto Németh, Bratislava 
2001. 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT52006 Názov: DOGMATICKÁ TEOLÓGIA (E) – EKLEZIOLÓGIA, O 
MILOSTI 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
doc. ThDr. J. Krupa, PhD. 

Zabezpečuje:  
P. Mášik 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
4. rok  
letný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 10                           Za obdobie štúdia: 10 

Počet 
kreditov:  

6 

Podmieňujúce predmety:  
- Dogmatická teológia (E) – úvod 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 30:70 
 
Priebežné hodnotenie: písomný test 
 
Záverečné hodnotenie: skúška 

Cieľ predmetu:  
V prvej časti - ekleziológii - sa rozoberá Cirkev ako dogmatická skutočnosť. Druhá časť - 
náuka o milosti - venuje pozornosť univerzálnej Božej spásnej vôli, rozdeleniu a potrebe 
Božej milosti, učeniu o ospravodlivení a jeho rozličných  aspektoch, teologickým čnostiam a 
náuku o zásluhe. 

Stručná osnova predmetu:  
Skutky, ktorými Ježiš pripravoval Cirkev; jedinosť, svätosť, katolicita a apoštolskosť Cirkvi; 
cirkevné učenie o primáte; aktuálna a posväcujúca milosť; ospravodlivenie, zásluha. 

Literatúra:  
Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu I., Spolok sv. Vojtecha, Trnava 1993; JÁN PAVOL II., exhortácia 
Christifideles  laici, Lúč, Bratislava 1990; HUDÁČEK M., Úvod do vierouky o Cirkvi, Teologický inštitút sv. 
Alojza Spoločnosti Ježišovej na Slovensku Aloisianum, Bratislava 1993; KRAPKA E., atď., Verbum fidei II.- 
Ježiš Kristus žije vo svojej Cirkvi, Teologický inštitút sv. Alojza Spoločnosti  Ježišovej na  Slovensku, Bratislava 
1992; SCHMAUS M., Cirkev  (= Lux et vita  2), SÚSCM, Rím 1979; SCHMAUS M., Život milosti a 
Milostiplná, SÚSCM, Rím 1978. 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT52007 Názov: DOGMATICKÁ TEOLÓGIA (E) – SAKRAMENTOLÓGIA  

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
doc. ThDr. J. Krupa, PhD. 

Zabezpečuje:  
P. Mášik  

Obdobie štúdia 
predmetu:  
5. rok  
zimný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 10                           Za obdobie štúdia: 10 

Počet 
kreditov:  

6 

Podmieňujúce predmety:  
- Dogmatická teológia (E) – úvod 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 30:70 
 
Priebežné hodnotenie: písomný test 
 
Záverečné hodnotenie: skúška 

Cieľ predmetu:  
V prvej časti sa poslucháči oboznámia so všeobecnou sakramentológiou a so sväteninami. V 
druhej časti - v špeciálnej sakramentológii - sa pojednáva o jednotlivých  sviatostiach. Najprv 
o sviatostiach kresťanskej iniciácie - o krste, birmovaní a  Eucharistii, potom o sviatostiach 
uzdravenia - o sviatosti pokánia a pomazania chorých a napokon o sviatostiach služby 
spoločenstvu - o sviatosti posvätného stavu a manželstva.  
Stručná osnova predmetu:  
Sviatosti a sväteniny; sviatosť krstu; sviatosť birmovania; Eucharistia; sviatosť pokánia a 
odpustky, sviatosť pomazania chorých; sviatosť posvätného stavu; sviatosť manželstva. 

Literatúra:  
PAVOL VI., apoštolská konštitúcia Indulgentiarum doctrina, v Direktórium pre omše a Liturgiu hodín na Rok 
Pána 2002. Podľa všeobecného kalendára Rímskej Cirkvi a osobitného kalendára diecéz na Slovensku, Spolok 
sv. Vojtecha, Trnava 2002, s. 41-43; JÁN PAVOL II., exhortácia Familiaris consortio, Spolok sv. Vojtecha, 
Trnava 1993; RATZINGER J., List biskupom katolíckej Cirkvi o prijímaní Eucharistie rozvedenými veriacimi, 
ktorí žijú v druhom manželstve (= Pápežské listy 2), Spolok sv. Vojtecha, Trnava 1995; KRUPA J., Sviatosti 
kresťanskej iniciácie. Krst – Birmovanie - Eucharistia, Oto Németh, Bratislava 2001; KRUPA J., Sviatosti 
uzdravenia a služby spoločenstvu. Sviatosť pokánia - Pomazanie chorých - Posvätný stav - Manželstvo, Oto 
Németh, Bratislava 2001; KRUPA J., Starosť o pravú, katolícku a apoštolskú vieru. Aktuálne témy z úvodu do 
dogmatickej teológie, kreatológie, kristológie, soteriológie, mariológie, sakramentológie, Oto Németh, Bratislava 
2001. 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 



 40

Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT52008 Názov: DOGMATICKÁ TEOLÓGIA (E) – MARIOLÓGIA A 

ESCHATOLÓGIA 
Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
doc. ThDr. J. Krupa, PhD. 

Zabezpečuje:  
J. Nádaský, P. Buchtinec, A. Adam  

Obdobie štúdia 
predmetu:  
5. rok  
letný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 10                           Za obdobie štúdia: 10 

Počet 
kreditov:  

6 

Podmieňujúce predmety:  
- Dogmatická teológia (E) – úvod 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 30:70 
 
Priebežné hodnotenie: písomný test 
 
Záverečné hodnotenie: skúška 

Cieľ predmetu:  
V prvej časti, v mariológii, sa predstavuje náuka o Panne Márii a o jej účasti na Kristovom 
vykupiteľskom diele. V druhej časti hovorí individuálna eschatológia o smrti, o živote medzi 
smrťou a vzkriesením, o osobitnom súde, očistci, pekle a nebi. Kolektívna eschatológia sa 
zaoberá témami parúzie, vzkriesenia mŕtvych a Posledného súdu. 

Stručná osnova predmetu:  
Pramene teologickej vedy o Panne Márii; individuálna eschatológia; univerzálna eschatológia. 

Literatúra:  
JÁN  PAVOL II., encyklika Matka Vykupiteľa, SÚSCM, Rím 1988; KRUPA J., Matka nášho Pána. Katolícka 
mariológia, Oto Németh, Bratislava 2001; KRUPA J., Pripravený veniec spravodlivosti. Katolícka eschatológia, 
Oto Németh, Bratislava 2001; KRUPA J., Starosť o pravú, katolícku a apoštolskú vieru. Aktuálne témy z úvodu 
do dogmatickej teológie, kreatológie, kristológie, soteriológie, mariológie, sakramentológie, Oto Németh, 
Bratislava 2001. 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT52026 Názov: EKUMENIZMUS (E)  

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
doc. ThDr. J. Krupa, PhD. 

Zabezpečuje:  
M. Vančo 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
5. rok  
letný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 5                           Za obdobie štúdia: 5 

Počet 
kreditov:  

4 

Podmieňujúce predmety:  
- Všeobecná pedagogika (E), 
- Cirkevné dejiny (E) - novovek 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 30:70 
 
Priebežné hodnotenie: účasť 
 
Záverečné hodnotenie: test 

Cieľ predmetu:  
Ekumenizmus - fenomén našej doby. Dôraz sa kladie na problematiku ekumenizmu v živote 
Cirkvi. Zohľadňuje sa život katolíckych laikov v ekumenickom duchu. 
 

Stručná osnova predmetu:  
Celkový pohľad na ekumenizmus z hľadiska Sv. písma a zásad dokumentov Magistéria. Sekty 
a nové náboženské hnutia. Miesto pre dialóg: rodina, farské spoločenstvo, škola a hnutia. 
Ekumenické dialógy: vyhlásenie o ospravodlivení medzi Katolíckou cirkvou a Svetovým 
luteránskym zväzom. Ťažkosti v súčasnom ekumenizme: vysviacka žien, sviatosti, 
ekleziológia, primát pápeža, dogmy, homosexualita, abortus, eutanázia, rozvod. 
 
Literatúra:  
Dokumenty II. vatikánskeho koncilu I. a II., Trnava 1993; JÁN PAVOL II., encyklika Ut unum sint, Trnava 1996; 
PÁPEŽSKÁ RADA PRE NAPOMÁHANIE JEDNOTY KRESŤANOV, Direktórium na vykonávanie princípov 
a noriem v ekumenizme, Trnava 1994; PÁPEŽSKÁ RADA PRE NAPOMÁHANIE JEDNOTY KRESŤANOV, 
Ekumenický rozmer formovania pastoračných pracovníkov, Trnava 1998. 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT5v009 Názov: SEMINÁR Z DOGMATIKY (E) (1)  

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
doc. ThDr. J. Krupa, PhD. 

Zabezpečuje:  
M. Vančo 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
3. rok  
zimný semester 

Forma výučby:  
konzultácie 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 1                           Za obdobie štúdia: 1 

Počet 
kreditov:  

1 

Podmieňujúce predmety:  
- Dogmatická teológia (E) – úvod (paralelne) 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 100:0 
 
Priebežné hodnotenie: seminárna práca 
 
Záverečné hodnotenie:  

Cieľ predmetu:  
Formou samoštúdia a referátov prehĺbiť poznatky z Úvodu do dogmatickej teológie a o Bohu  
jedinom a trojosobnom. 

Stručná osnova predmetu:  
Dogma a modernizmus; niektoré súčasné kontroverzné vieroučné názory o Božom zjavení, 
Magistériu a jedinom a trojosobnom Bohu podľa deklarácie Dominus Iesus. 

Literatúra:  
určí učiteľ, ktorý vedie seminár 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT5v010 Názov: SEMINÁR Z DOGMATIKY (E) (2)  

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
doc. ThDr. J. Krupa, PhD. 

Zabezpečuje:  
M. Vančo 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
3. rok  
letný semester 

Forma výučby:  
konzultácie 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 1                           Za obdobie štúdia: 1 

Počet 
kreditov:  

1 

Podmieňujúce predmety:  
- Dogmatická teológia (E) – O Bohu stvoriteľovi a povýšiteľovi 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 100:0 
 
Priebežné hodnotenie: seminárna práca 
 
Záverečné hodnotenie:  

Cieľ predmetu:  
Formou samoštúdia a referátov prehĺbiť poznatky v náuke o Bohu stvoriteľovi a povýšiteľovi. 

Stručná osnova predmetu:  
Pneumatológia encykliky Dominum et Vivificantem; feministická teológia vo svetle 
apoštolského listu Mulieris dignitatem. 

Literatúra:  
určí učiteľ, ktorý vedie seminár 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 



 44

Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT51027 Názov: SOCIÁLNA NÁUKA CIRKVI (E) (1) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
prof. ThDr. I. Kútny, PhD.  

Zabezpečuje:  
M. Krošlák 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
2. rok  
zimný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 5                           Za obdobie štúdia: 5 

Počet 
kreditov:  

3 

Podmieňujúce predmety: — 
 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 40:60 
 
Priebežné hodnotenie: účasť 
 
Záverečné hodnotenie: písomný test 

Cieľ predmetu:  
Obsah, metóda a pramene katolíckej sociálnej náuky. Kompetencia Cirkvi v sociálnych 
otázkach. Etické hodnotenie a základné princípy. Sociálna spravodlivosť a ľudské práva. 

Stručná osnova predmetu:  
Pojem a charakteristika sociálneho učenia Cirkvi; Sociálna starostlivosť o človeka za 
dvetisícročie života Cirkvi; Systematický rozvoj katolíckej sociálnej náuky počnúc 19. 
storočím; Základné princípy tejto náuky; Sociálna etika; prirodzený zákon a prirodzené právo 
človeka. 

Literatúra:  
Dokumenty II. vatikánskeho koncilu (Gaudium et spes, Dignitatis humanae); Sociálne encykliky, SSV, Trnava 
l997; Katechizmus katolíckej Cirkvi, SSV 1998; ŠKODA F, .Základy, katolíckej sociálnej náuky, Košice 1991; 
VRAGAŠ Š., Základné otázky sociálneho učenia Cirkvi, Bratislava l996 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT51028 Názov: SOCIÁLNA NÁUKA CIRKVI (E) (2) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
prof. ThDr. Ivan Kútny, PhD. 

Zabezpečuje:  
M. Krošlák, Š. Vojtek, J. Štrba 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
2. rok  
letný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 5                           Za obdobie štúdia: 5 

Počet 
kreditov:  

3 

Podmieňujúce predmety:  
- Sociálna náuka Cirkvi (E) (1) 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 40:60 
 
Priebežné hodnotenie: účasť 
 
Záverečné hodnotenie: písomný test 

Cieľ predmetu:  
Spoločenský život vo svetle cirkevných dokumentov. Rodina, štát, Cirkev, práca, ekonómia, 
kultúra a pokoj vo svete. 

Stručná osnova predmetu:  
Manželstvo a rodina ako základná bunka spoločnosti a Cirkvi; Práca a povolanie 
v katolíckom sociálnom učení; Otázka ekonómie a súkromného vlastníctva; Kultúra podľa 
kresťanskej koncepcie; Sociálne encykliky od pápeža Leva XIII. až po Jána Pavla II. 

Literatúra:  
Dokumenty II. vatikánskeho koncilu (Gaudium et spes, Dignitatis humanae); Sociálne encykliky, SSV, Trnava 
l997; Katechizmus katolíckej Cirkvi, SSV 1998; ŠKODA F, .Základy, katolíckej sociálnej náuky, Košice 1991; 
VRAGAŠ Š., Základné otázky sociálneho učenia Cirkvi, Bratislava l996 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT52017 Názov: VŠEOBECNÁ MORÁLNA TEOLÓGIA (E) (1) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
prof. ThDr. Ivan Kútny, PhD. 

Zabezpečuje:  
M. Orbán 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
4. rok  
zimný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 10                           Za obdobie štúdia: 10 

Počet 
kreditov:  

5 

Podmieňujúce predmety:  
- Filozofia náboženstva, Filozofická etika 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 30:70 
 
Priebežné hodnotenie: účasť 
 
Záverečné hodnotenie: skúška 

Cieľ predmetu:  
Dosahovanie nadprirodzeného cieľa ľudským skutkom. Normovanie ľudského skutku zo 
všeobených daností v Zjavení na jednotlivé konkrétne prípady, životné procesy. 

Stručná osnova predmetu:  
Zjavenie a Učiteľský úrad Cirkvi v spojitosti s prirodzeným svetlom rozumu ako podklad a 
požiadavka morálnej teológie; Ľudský skutok pri dosahovaní nadprirodzeného cieľa, norma 
mravnosti 

Literatúra:  
Dokumenty II. vatikánskeho koncilu; Encykliky: Veritatis splendor, Redemptor hominis; Katechizmus Katolíckej 
cirkvi, SSV, Trnava 1998; TONDRA F., Morálna teológia, I., Spišské Podhradie 1994; MINAROVIČ J., 
Morálna teológia, I., II., Bratislava 1996; GÜNTHÖR A., Morálna teológia, SÚSCM, Rím 1988 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT52018 Názov: VŠEOBECNÁ MORÁLNA TEOLÓGIA (E) (2) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
prof. ThDr. Ivan Kútny, PhD. 

Zabezpečuje:  
M. Orbán 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
4. rok  
letný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 10                           Za obdobie štúdia: 10 

Počet 
kreditov:  

5 

Podmieňujúce predmety:  
- Všeobecná morálna teológia (E) (1) 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 30:70 
 
Priebežné hodnotenie: účasť 
 
Záverečné hodnotenie: skúška 

Cieľ predmetu:  
Vyjadrovanie sa ľudským skutkom z pohľadu zákona večného, prirodzeného, zjaveného a 
ľudského. Spracovanie objektívnej požiadavky zo zákona cez svedomie ako subjektívnu 
normu mravnosti. Výzva k dokonalosti: jej budovanie - čnosti, ohrozenie - hriech. 

Stručná osnova predmetu:  
Božia vôľa cez zákon, jej naplnenie cez svedomie a čnosti; Hriech ako narušenie Božej vôle 

Literatúra:  
Dokumenty II. vatikánskeho koncilu; Encykliky: Veritatis splendor, Redemptor hominis; Katechizmus Katolíckej 
cirkvi, SSV, Trnava 1998; TONDRA F., Morálna teológia, I., Spišské Podhradie 1994; MINAROVIČ J., 
Morálna teológia, I., II., Bratislava 1996; GÜNTHÖR A., Morálna teológia, SÚSCM, Rím 1988 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT52019 Názov: ŠPECIÁLNA MORÁLNA TEOLÓGIA (E) (1) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
prof. ThDr. Ivan Kútny, PhD. 

Zabezpečuje:  
V. Thurzo 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
5. rok  
zimný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 10                           Za obdobie štúdia: 10 

Počet 
kreditov:  

6 

Podmieňujúce predmety:  
- Všeobecná morálna teológia (E) (2) 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 30:70 
 
Priebežné hodnotenie: účasť 
 
Záverečné hodnotenie: skúška 

Cieľ predmetu:  
Ľudský skutok v požiadavke Božích prikázaní - 1. až 5. prikázanie. 

Stručná osnova predmetu:  
Kresťan pred Bohom: 1. až 3. Božie prikázanie; Kresťan pred sebou samým a blížnym: 4. a 5. 
Božie prikázanie 

Literatúra:  
Dokumenty II. vatikánskeho koncilu; Encykliky: Pacem in terris, Mater et magistra, Centessimus annus, 
Evangelium vitae, Mediator Dei; Exhortácie: Familiaris consortio, Evangelii nuntiandi; Katechizmus Katolíckej 
cirkvi, SSV, Trnava 1998; TONDRA F., Morálna teológia, II., Spišské Podhradie 1994; MINAROVIČ J., 
Morálna teológia, špeciálna časť, I., Bratislava 1996; GÜNTHÖR A., Morálna teológia, SÚSCM, Rím 1988 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT52020 Názov: ŠPECIÁLNA MORÁLNA TEOLÓGIA (E) (2) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
prof. ThDr. Ivan Kútny, PhD. 

Zabezpečuje:  
V. Thurzo 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
5. rok  
letný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 10                           Za obdobie štúdia: 10 

Počet 
kreditov:  

6 

Podmieňujúce predmety:  
- Špeciálna morálna teológia (E) (1) 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 30:70 
 
Priebežné hodnotenie: účasť 
 
Záverečné hodnotenie: skúška 

Cieľ predmetu:  
Vyjadrovanie sa človeka cez dar určený k realizácii medziosobnej lásky v manželstve a 
vzniku nového života. Hmotné a duchovné hodnoty v požiadavke čnosti lásky a 
spravodlivosti. Cirkevné prikázania. 

Stručná osnova predmetu:  
Vyjadrovanie sa človeka cez dar určený k realizácii medziosobnej lásky v manželstve a 
vzniku nového života - 6. a 9. prikázanie; Hmotné a duchovné hodnoty v požiadavke čnosti 
lásky a spravodlivosti - 7., 8., 10. prikázanie; Rámcovite cirkevné prikázania 

Literatúra:  
Dokumenty II. vatikánskeho koncilu; Encykliky: Mater et magistra, Centessimus annus, Humanae vitae, 
Evangelium vitae; Exhortácie: Familiaris consortio, Evangelii nuntiandi; Katechizmus Katolíckej cirkvi, SSV, 
Trnava 1998; TONDRA F., Morálna teológia, II., Spišské Podhradie 1994; MINAROVIČ J., Morálna teológia, 
špeciálna časť, II., Bratislava 1996; GÜNTHÖR A., Morálna teológia, SÚSCM, Rím 1988 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT52009 Názov: KÁNONICKÉ PRÁVO (E) – ÚVOD, 1. KNIHA CIC 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
JCDr. T. Hajdu, PhD. 

Zabezpečuje:  
R. Bazala 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
3. rok  
zimný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 10                           Za obdobie štúdia: 10 

Počet 
kreditov:  

5 

Podmieňujúce predmety: — 
 

 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 40:60 
 
Priebežné hodnotenie: písomný test 
 
Záverečné hodnotenie: písomný test 

Cieľ predmetu:  
Po prednáškach o filozofii práva, o teológii práva a o dejinách kánonického práva hlavnou 
matériou sú všeobecné normy kánonického práva, ktoré predstavujú základné princípy a 
mechanizmy účinnosti cirkevného právneho poriadku. Ide o vymedzenie kánonického 
chápania pojmov zákon, zvyk, administratívne právo, fyzická osoba a právnická osoba. 
Zaoberajú sa normami o právnych úkonoch a systémom riadiacej moci v Cirkvi. 
Stručná osnova predmetu:  
Filozofia práva. Teológia práva. Dejiny kánonického práva. Cirkevné zákony. Zvyk. 
Všeobecné dekréty. Pokyny. Jednotlivé administratívne úkony. Fyzické osoby. Právnické 
osoby. Právne úkony. Riadiaca moc. Cirkevné úrady. Premlčanie. Počítanie času. 

Literatúra:  
Kódex kánonického práva, latinsko-slovenské vydanie, Bratislava 1996; FILO V., Kánonické právo. Úvod a 
prvá kniha, Bratislava 1997; DUDA J., Úvod do štúdia kánonického práva, Spišská Kapitula 1995; GORECKI 
E., Obecné normy kódexu kánonického práva Jána Pavla II, I-II, Olomouc 1993-1994 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT52010 Názov: KÁNONICKÉ PRÁVO (E) – 2. KNIHA CIC 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
JCDr. T. Hajdu, PhD. 

Zabezpečuje:  
R. Bazala 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
3. rok  
letný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 10                           Za obdobie štúdia: 10 

Počet 
kreditov:  

5 

Podmieňujúce predmety:  
 

 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 40:60 
 
Priebežné hodnotenie: písomný test 
 
Záverečné hodnotenie: ústna skúška 

Cieľ predmetu:  
Predmetom štúdia je 2. kniha CIC o Božom ľude, ktorá je vlastne ústavným systémom 
Katolíckej cirkvi. Zaoberá sa právnymi predpismi o laikoch, o združeniach veriacich. 
Podstatnú matériu predstavujú normy o klerikoch a o hierarchickom usporiadaní Cirkvi, o 
pápežovi, o biskupoch, o diecézach a o ich riadení. Samostatnú časť tvoria normy, ktoré 
vymedzujú formy a štruktúry zasväteného života. 
Stručná osnova predmetu:  
Povinnosti a práva všetkých veriacich. Povinnosti a práva klerikov. Združenia 
veriacich. Hierarchické usporiadanie Cirkvi. Rímsky veľkňaz. Kolégium 
biskupov. Partikulárne cirkvi. Inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského 
života. Rehoľné inštitúty. Sekulárne inštitúty. Spoločnosti apoštolského života. 

Literatúra:  
Kódex kánonického práva, latinsko-slovenské vydanie, Bratislava 1996; FILO V., Boží ľud, Bratislava 1993; 
DUDA J., Boží ľud, Spišská Kapitula 1995; ZUBERT B. W., Řeholní právo, Olomouc 1996; GÓRECKI E., 
Církev se uskutečňuje ve farnosti, Olomouc 1996; DUDA J., Farské spoločenstvo, Spišská Kapitula 1996 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT52011 Názov: KÁNONICKÉ PRÁVO (E) – 3.- 4. KNIHA CIC 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
JCDr. T. Hajdu, PhD. 

Zabezpečuje:  
R. Bazala 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
4. rok  
zimný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 10                           Za obdobie štúdia: 10 

Počet 
kreditov:  

5 

Podmieňujúce predmety:  
 

 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 40:60 
 
Priebežné hodnotenie: písomný test 
 
Záverečné hodnotenie: ústna skúška 

Cieľ predmetu:  
V prvej časti sa venuje pozornosť normám o hlásaní Božieho slova, ktoré sa uskutočňuje 
kázaním Božieho slova, katechetickou činnosťou a misijnou činnosťou. Druhá časť je 
zameraná na sviatosti a jednotlivo na normy vymedzujúce, čo je nutné k platnému vykonaniu 
sviatosti a čo je potrebné k dovolenému vykonaniu sviatostí ako aj na normy o spôsobilosti 
subjektu prijímateľa sviatostí. 
Stručná osnova predmetu:  
Služba Božieho slova. Misijná činnosť Cirkvi. Katolícka výchova. Spoločenské oznamovacie 
prostriedky. Krst. Sviatosť birmovania. Najsvätejšia Eucharistia. Sviatosť pokánia. Sviatosť 
pomazania chorých. Posvätný rád. Manželstvo. Zneplatňujúce prekážky. Manželský súhlas. 
Forma slávenia manželstva. Konvalidácia manželstva. Sväteniny. Liturgia hodín. Cirkevné 
pohrebné obrady. Sľub. Prísaha. Posvätné miesta. Posvätné obdobia. 
Literatúra:  
Kódex kánonického práva, latinsko-slovenské vydanie, Bratislava 1996; FILO V., Učiaca úloha Cirkvi, 
Bratislava 1994; FILO V., Posväcovacia úloha Cirkvi, Bratislava 1997; DUDA J., Katolícke manželské právo, 
Spišská Kapitula 1996; POMPEDDA M. F., Chápanie kánona 1095 kódexu vo svetle právnej náuky a 
jurisprudencie, v: Ius et iustitia IV (1994) 79-118; ZUBERT B. W., Omyl v osobe a vo vlastnosti osoby, v: Ius et 
iustitia IV (1994) 127-157; FALTÍN D., Nedostatok manželského súhlasu z dôvodu podvodu, v: Ius et iustitia IV 
(1994) 193-218 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT52012 Názov: KÁNONICKÉ PRÁVO (E) – 5.-7. KNIHA CIC 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
JCDr. T. Hajdu, PhD. 

Zabezpečuje:  
R. Bazala 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
4. rok  
letný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 10                           Za obdobie štúdia: 10 

Počet 
kreditov:  

5 

Podmieňujúce predmety:  
 

 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 40:60 
 
Priebežné hodnotenie: písomný test 
 
Záverečné hodnotenie: ústna skúška 

Cieľ predmetu:  
Pozornosť sa sústreďuje na vymedzenie pojmu cirkevného majetku, na spôsoby nadobúdania 
cirkevných majetkov, na spôsoby nakladania s cirkevným majetkom a na kompetentné cirkevné 
autority v tejto oblasti. V druhej časti sú predstavené mechanizmy, ktoré používa Cirkev vo svojom 
vnútri, aby bránila svoje poslanie. Pojednáva sa o subjekte podliehajúcom sankciám, o spôsoboch 
sankcií a konkrétnych sankciách za určité delikty. Posledná časť sa venuje procesom. 

Stručná osnova predmetu:  
Nadobúdanie majetkov. Správa majetkov. Nábožné odkazy. Trestanie deliktov. Subjekt podliehajúci 
trestným sankciám. Tresty a iné postihy. Uplatňovanie trestov. Zánik trestov. Tresty za jednotlivé 
delikty. Súdne konanie. Kompetentné fórum. Stránky v kauze. Sporové súdne konanie. Výroky sudcu. 
Napadnutie rozsudku. Manželské procesy. Trestný proces. 

Literatúra:  
Kódex kánonického práva, latinsko-slovenské vydanie, Bratislava 1996; FILO V., Časné majetky cirkvi, UK 
Bratislava 1994; FILO V., Sankcie v Cirkvi, UK Bratislava 1994; FILO V., Procesy, UK Bratislava 1994; 
GROCHOLEWSKI Z., Apelačné pokračovanie v kauzách manželskej nulity, v: Ius et iustitia III (1993) 173-204; 
HUBER J., Právo Cirkvi na nadobudnutie, vlastnenie, spravovanie a predaj cirkevného majetku, v: Ius et iustitia 
V (1995) 19-44 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT52029 Názov: KANCELARISTIKA (E) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
JCDr. T. Hajdu, PhD. 

Zabezpečuje:  
J. Adamus, F. Šútor, J. Pecha 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
4. rok  
zimný semester 

Forma výučby:  
prednáška, cvičenia 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový:  8                           Za obdobie štúdia: 8 

Počet 
kreditov:  

3 

Podmieňujúce predmety:  
- Kánonické právo (E) – 2. kniha CIC 

 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 100:0 
 
Priebežné hodnotenie: aktívna účasť 
 
Záverečné hodnotenie:  

Cieľ predmetu:  
Predmetom štúdia sú administratívne úkony právnických osôb farností. Osobitným spôsobom 
sa venuje pozornosť záznamom o prijatí sviatostí a dokumentom, ktoré potvrdzujú prijatie 
sviatostí. Patrí sem aj vyhotovovanie dokumentov o správe majetku farnosti. 

Stručná osnova predmetu:  
Administratívne právo. Administratíva farnosti. Záznam o prijatí krstu. Záznam o prijatí 
Eucharistie. Záznam o prijatí úmyslu sv. omše a milodaru. Záznam o prijatí 
birmovania. Záznam o prijatí posvätného stavu. Záznam o prijatí manželstva. Osobitné 
prípady v súvise s prijatím sviatosti manželstva. Záznamy o správe majetku. 

Literatúra:  
Kódex kánonického práva, latinsko-slovenské vydanie, Bratislava 1996; FILO V., Kánonické právo. Úvod a 
prvá kniha, Bratislava 1997; FILO V., Administratíva farnosti, v Ius et iustitia V (1995) 71-111 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT5v011 Názov: SEMINÁR Z KÁNONICKÉHO PRÁVA (E) (1) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
JCDr. T. Hajdu, PhD. 

Zabezpečuje:  
J. Kemp 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
3. rok  
zimný semester 

Forma výučby:  
seminár 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový:  1                           Za obdobie štúdia: 1 

Počet 
kreditov:  

1 

Podmieňujúce predmety: — 
 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 80:20 
 
Priebežné hodnotenie: seminárna práca 
 
Záverečné hodnotenie: účasť 

Cieľ predmetu:  
Seminár rozširuje a prehlbuje látku preberanú pri štúdiu kánonického práva, vedie študentov 
k práci s odbornou literatúrou a formou seminárnych prác ich učí samostatnej tvorivej práci. 

Stručná osnova predmetu:  
Vedúci seminára v čase stanovenom študijným programom zverejní tému a oboznámi 
študentov prihlásených na seminár so sylabami. 

Literatúra:  
Kódex kánonického práva, latinsko-slovenské vydanie, Bratislava 1996; Ďalšiu základnú literatúru určí vedúci 
seminára podľa témy seminára. 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT5v012 Názov: SEMINÁR Z KÁNONICKÉHO PRÁVA (E) (2) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
JCDr. T. Hajdu, PhD. 

Zabezpečuje:  
J. Kemp 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
3. rok  
letný semester 

Forma výučby:  
seminár 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový:  1                           Za obdobie štúdia: 1 

Počet 
kreditov:  

1 

Podmieňujúce predmety:  
- Kánonické právo (E) – úvod, 1. kniha alebo Vybrané kapitoly z kánonického práva 
(1) 

 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 80:20 
 
Priebežné hodnotenie: seminárna práca 
 
Záverečné hodnotenie: účasť 

Cieľ predmetu:  
Seminár rozširuje a prehlbuje látku preberanú pri štúdiu kánonického práva, vedie študentov 
k práci s odbornou literatúrou a formou seminárnych prác ich učí samostatnej tvorivej práci. 

Stručná osnova predmetu:  
Vedúci seminára v čase stanovenom študijným programom zverejní tému a oboznámi 
študentov prihlásených na seminár so sylabami. 

Literatúra:  
Kódex kánonického práva, latinsko-slovenské vydanie, Bratislava 1996; Ďalšiu základnú literatúru určí vedúci 
seminára podľa témy seminára. 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT51021 Názov: CIRKEVNÉ DEJINY – STAROVEK, STREDOVEK 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
prof. ThDr. V. Judák, PhD. 

Zabezpečuje:  
J. Haľko 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
1. rok  
zimný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 10                           Za obdobie štúdia: 10 

Počet 
kreditov:  

4 

Podmieňujúce predmety: — 
 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 30:70 
 
Priebežné hodnotenie: test 
 
Záverečné hodnotenie: písomný test 

Cieľ predmetu:  
Historické predstavenie počiatkov Cirkvi počas prenasledovania  aj po Milánskom edikte r. 
313 - základy novej kresťanskej kultúry, ktorú ponúkla novovznikajúcim etnikám a národom 
Európy. Zvláštna pozornosť sa venuje cyrilo-metodskému obdobiu. Dejinný pohľad na 
vrcholný stredovek ponúka zložitú situáciu v Cirkvi a jej vzťah k spoločnosti. 

Stručná osnova predmetu:  
Cirkev- Ježišovo dielo, prvotná misijná činnosť Cirkvi, jej postavenie v Impérium Romanum. 
Christiana tempora. Rím a východne patriarcháty; Prvé koncily; Pramene a počiatky 
monasticizmu. Kresťanská zbožnosť. Sťahovanie národov - nová úloha Cirkvi. Európa sa 
stáva kresťanskou. Šírenie kresťanstva na našom území; Pápež a cisár - piliere svetového 
poriadku 
Literatúra:  
FRANZEN A., Malé cirkevní dějiny, Praha 1992; JUDÁK V., Kristova Cirkev na ceste, Trnava 1998; KOREC 
J.CH., Cirkev v dejinách Slovenska, Bratislava 1994; VNUK F, Náčrt dejín katolíckej Cirkvi, Bratislava 1995, 
JUDÁK V., Dejiny mojej Cirkvi I., Trnava 2002 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT51022 Názov: CIRKEVNÉ DEJINY – NOVOVEK, 20. STOROČIE 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
prof. ThDr. V. Judák, PhD. 

Zabezpečuje:  
J. Haľko 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
1. rok  
letný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 10                           Za obdobie štúdia: 10 

Počet 
kreditov:  

4 

Podmieňujúce predmety:  
- Cirkevné dejiny – starovek, stredovek 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 30:70 
 
Priebežné hodnotenie: test 
 
Záverečné hodnotenie: písomný test 

Cieľ predmetu:  
Túžba po reforme caput et membris v Cirkvi v období vrcholného a neskorého stredoveku, 
reformácia rekatolizácia. Slovensko zohráva v tomto období dôležitú úlohu v rámci Rakúsko-
Uhorskej monarchie. Vývoj vzťahov medzi Cirkvou a štátom moderného typu. Pokusy o 
„znárodnenie“ Cirkvi. Postoje Cirkvi voči modernej spoločnosti a jej myšlienkovým prúdom. 
Cirkev v čase dvoch svetových vojen, v čase holokaustu a komunizmu. Cirkev u nás v období 
Slovenského štátu. Cirkev prenasledovaná komunistických režimom. 
Stručná osnova predmetu:  
Túžba po pravom kresťanstvev stredoveku, obrana a obnova Cirkvi. Kresťanský novovek, 
reformácia a rekatolízacia; M. Luther; Tridentský koncil). Náboženská situácia na území 
Slovenska v 16.-18. stor. Vonkajšia slabosť vnútorná sila - Francúzska revolúcia, Napoleon a 
Pius VII. Katolícka Cirkev v prvej pol. 20. storočia (rozpad Rakúsko-Uhorska; Modus 
vivendi; Slovenský štát), Cirkev po II. svetovej vojne v ČSR. Pápeži 20. storočia (riešenie 
aktuálnych problémov; II. vatikánsky koncil a jeho ovocie). 
Literatúra:  
FRANZEN A., Malé cirkevní dějiny, Praha 1992; JUDÁK V., Kristova Cirkev na ceste, Trnava 1998; KOREC 
J.CH., Cirkev v dejinách Slovenska, Bratislava 1994; VNUK F, Náčrt dejín katolíckej Cirkvi, Bratislava 1995, 
JUDÁK V., Dejiny mojej Cirkvi II., Trnava 2004 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT5v001 Názov: SEMINÁR Z CIRKEVNÝCH DEJÍN (E) (1) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
doc. ThDr. J. Haľko, PhD. 

Zabezpečuje:  
J. Haľko 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
2. rok  
zimný semester 

Forma výučby:  
seminár, konzultácia 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 1                           Za obdobie štúdia: 1 

Počet 
kreditov:  

1 

Podmieňujúce predmety: — 
 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 100:0 
 
Priebežné hodnotenie: konzultácie 
 
Záverečné hodnotenie: seminárna práca 

Cieľ predmetu:  
Seminár z cirkevných dejín rozširuje a prehlbuje látku preberanú v jednotlivých disciplínach, 
vedie študentov k práci s odbornou literatúrou a k samostatnej tvorivej práci formou 
seminárnych prác, ktoré prednesú a v diskusii obhája. 

Stručná osnova predmetu:  
Každý vedúci seminára v čase stanovenom študijným programom zverejní tému a oboznámi 
študentov prihlásených na daný seminár so sylabami. 

Literatúra:  
Určí vedúci seminára podľa aktuálnej témy. 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT5v002 Názov: SEMINÁR Z CIRKEVNÝCH DEJÍN (E) (2) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
doc. ThDr. J. Haľko, PhD.  

Zabezpečuje:  
J. Haľko 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
2. rok  
letný semester 

Forma výučby:  
seminár, konzultácia 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 1                           Za obdobie štúdia: 1 

Počet 
kreditov:  

1 

Podmieňujúce predmety: — 
 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 100:0 
 
Priebežné hodnotenie: konzultácie 
 
Záverečné hodnotenie: seminárna práca 

Cieľ predmetu:  
Seminár z cirkevných dejín rozširuje a prehlbuje látku preberanú v jednotlivých disciplínach, 
vedie študentov k práci s odbornou literatúrou a k samostatnej tvorivej práci formou 
seminárnych prác, ktoré prednesú a v diskusii obhája. 

Stručná osnova predmetu:  
Každý vedúci seminára v čase stanovenom študijným programom zverejní tému a oboznámi 
študentov prihlásených na daný seminár so sylabami. 

Literatúra:  
Určí vedúci seminára podľa aktuálnej témy. 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT52021 Názov: PASTORÁLNA TEOLÓGIA (E) (1) – ÚVOD A 
ZÁKLADNÁ 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
doc. ThDr. T. Galis, PhD. 

Zabezpečuje:  
R. Stachovič 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
4. rok  
zimný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 10                           Za obdobie štúdia: 10 

Počet 
kreditov:  

6 

Podmieňujúce predmety: — 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 30:70 
 
Priebežné hodnotenie: účasť 
 
Záverečné hodnotenie: písomná práca 

Cieľ predmetu:  
Prednášky uvádzajú poslucháča do problematiky praktickej, teda pastorálnej teológie. 
Poslucháča oboznamujú so základmi pastoračnej činnosti a služby Cirkvi pri budovaní 
Božieho kráľovstva. 

Stručná osnova predmetu:  
Študenti sa učia orientácii v základnej problematike pojmov – definícia, história a náplň 
predmetu. Sú oboznámení s podstatou svojho poslania vo svete, spoznávajú možnosti 
angažovania sa v apoštoláte a oboznamujú sa s podmienkami svojho apoštolátu a účasti na 
pastoračných aktivitách. 

Literatúra:  
SZENTMARTONI M.: Úvod do pastorálnej teológie, Trnava 1999, MRÁZ M.: Základná praktická teológia, 
Aloisianum, Bratislava 1997, Konštitúcia II. vat. koncilu: Radosť a nádej 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT52022 Názov: PASTORÁLNA TEOLÓGIA (E) (2) – TEOLÓGIA 
LAIKÁTU 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
doc. ThDr. T. Galis, PhD. 

Zabezpečuje:  
R. Stachovič 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
4. rok  
letný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 10                           Za obdobie štúdia: 10 

Počet 
kreditov:  

6 

Podmieňujúce predmety:  
- Pastorálna teológia (E) (1) – úvod a základná 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 30:70 
 
Priebežné hodnotenie: účasť 
 
Záverečné hodnotenie: písomná práca 

Cieľ predmetu:  
Prednášky uvádzajú poslucháča do základnej problematiky praktickej teológie v oblasti 
laikátu, farností a cirkevných hnutí. Poslucháča oboznamujú so základmi pastoračnej činnosti 
a služby laikov, hnutí a spoločenstiev pri budovaní Božieho kráľovstva. 

Stručná osnova predmetu:  
Zameranie na informácie o dôležitosti vlastnej duchovnej formácie, ako predpokladu účinnej 
spolupráce s duchovnými pastiermi. Nasleduje matéria o možnostiach, rôznych formách 
apoštolátu, kde majú laici svoje pole pôsobnosti. Nechýba stručná informácia o hnutiach 
a sektách, ako o dôležitých fenoménoch, ktoré priniesla doba. 

Literatúra:  
VRABLEC J., STANČEK Ľ., JARAB J., Choďte aj vy do mojej vinice I. II., SSV 1997, AUGUSTÍN J.: 
Pastorálna teológia – laikát, RKCMBF UK, Bratislava 2004, OPATRNÝ A.: Pastorace v postmoderní 
společnosti, Kostení Vydří 2001 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT52023 Názov: PASTORÁLNA TEOLÓGIA (E) (3) – SVIATOSTNÁ 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
doc. ThDr. T. Galis, PhD. 

Zabezpečuje:  
J. Augustín 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
5. rok  
zimný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 10                           Za obdobie štúdia: 10 

Počet 
kreditov:  

6 

Podmieňujúce predmety:  
- Pastorálna teológia (E) (2) – teológia laikátu 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 30:70 
 
Priebežné hodnotenie: účasť 
 
Záverečné hodnotenie: písomný test alebo písomná práca 

Cieľ predmetu:  
Pastorálna teológia sviatostná má podať poslucháčovi základné poznatky o pôsobení, 
príprave, prijatí a vysluhovaní sviatostí Cirkvi. Prednášky sú postavené tak, aby obsahovali 
praktické pokyny pre pôsobenie laikov v ich službe v príprave k prijatiu sviatostí.  

Stručná osnova predmetu:  
Matéria predmetu podáva informácie o sviatostiach Cirkvi. Matéria má ambíciu byť prínosom 
pre všetkých, lebo laikom umožňuje obnoviť pravý pohľad Cirkvi na sviatosti. Oboznámenie 
s praktickými zásadami vysluhovania a prijímania sviatostí.  

Literatúra:  
VRABLEC J., STANČEK Ľ., JARAB J., Choďte aj vy do mojej vinice I. II., SSV 1997, AUGUSTÍN J.: 
Pastorálna teológia – sviatosti, RKCMBF UK, Bratislava 2004, GIGLIONE P., Svátosti Krista a Církve, Kost. 
Vydří 1996 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT52024 Názov: PASTORÁLNA TEOLÓGIA (E) (4) – ŠPECIÁLNA 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
doc. ThDr. T. Galis, PhD. 

Zabezpečuje:  
J. Augustín 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
5. rok  
letný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 10                           Za obdobie štúdia: 10 

Počet 
kreditov:  

6 

Podmieňujúce predmety:  
- Pastorálna teológia (E) (2) – teológia laikátu 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 30:70 
 
Priebežné hodnotenie: účasť 
 
Záverečné hodnotenie: písomný test alebo písomná práca 

Cieľ predmetu:  
Prednášky špeciálnej pastorálnej teológie sa zaoberajú problematikou konkrétnej služby 
jedincovi či spoločenstvu v špeciálnych okolnostiach. 

Stručná osnova predmetu:  
Zvláštna pozornosť sa venuje príprave na sviatosť pokánia, starostlivosť o chorých a možnosti 
spolupráce pri katechizovaní v rámci prípravy na sviatosť manželstva. Zameranie pastorácie 
na zvláštne skupiny podľa pastoračného a evanjelizačného plánu. 

Literatúra:  
VRABLEC J., STANČEK Ľ., JARAB J., Choďte aj vy do mojej vinice I. II., SSV 1997, AUGUSTÍN J.: 
Pastorálna teológia – špeciálna, RKCMBF UK, Bratislava 2004, Pastoračný a evanjelizačný plán Katolíckej 
cirkvi na Slovensku 2001-2006, KBS 2001 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT52025 Názov: RÉTORIKA (E) (1) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
doc. ThDr. M. Šuráb, PhD.  

Zabezpečuje:  
A. Slaninka 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
5. rok  
zimný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 10                           Za obdobie štúdia: 10 

Počet 
kreditov:  

4 

Podmieňujúce predmety:  
- Všeobecná pedagogika 
- Kresťanská filozofia 
- Katechetika 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 60:40 
 
Priebežné hodnotenie: aktivita, písomný test 
 
Záverečné hodnotenie: písomný test 

Cieľ predmetu:  
Prednášky rétoriky na tomto obore sa prezentujú ako fenomén slova našej doby. Venuje sa pozornosť 
dejinám rétoriky a zameriava sa i na činnosť laikov – teológov v novom tisícročí. Prednášky 
sprostredkujú zásady, ako postupovať pri komunikácii slovom, písmom, v osobnom 
i masovokomunikačnom styku. 

Stručná osnova predmetu:  
Všeobecný pohľad na rétoriku. Potreba vedeckosti a odbornosti v rétorike ako aj pojem, význam 
a metodológia rétoriky. Základné a odborné otázky rétoriky: logické myslenie, štýl reči, zmysel pre 
konkrétnosť a fakty. Dejiny rétoriky: grécka, starorímska, antická a ich osobnosti. Dejiny kresťanskej 
rétoriky a jej osobnosti.  

Literatúra:  
GALLO J.: Rétorika v teórii a praxi, Prešov 1996; KOHOUT J., Rétorika, Management Press, Praha 1995; 
MISTRÍK J., Rétorika, SPN, Bratislava 1987; STANČEK. Ľ.: Kňaz rétor, Spišská Kapitula 2001; VRABLEC J., 
Homiletika, CMBF, Bratislava 1987, ŠURÁB M.: Aby nás radi počúvali, KS Nitra 2004, ŠURÁB M.: Radosť 
z rozprávania, KS Nitra 2004 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT52027 Názov: MISIOLÓGIA (E) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
doc. ThDr. T. Galis, PhD. 

Zabezpečuje:  
J. Krupa 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
5. rok  
letný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 5                           Za obdobie štúdia: 5 

Počet 
kreditov:  

4 

Podmieňujúce predmety:  
- Všeobecná pedagogika 
- Cirkevné dejiny - novovek 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 30:70 
 
Priebežné hodnotenie: účasť 
 
Záverečné hodnotenie: písomný test 

Cieľ predmetu:  
Pozornosť sa sústreďuje nielen na teoretickú, ale aj praktickú misijnú činnosť. Vychádza sa 
nielen z dokumentov Cirkvi o misiách, ale aj domácej i zahraničnej literatúry a tiež 
videozáznamov. 

Stručná osnova predmetu:  
Vstupný dotazník o informovanosti predmetu. Základné pojmy: misiológia, misie, misia, 
skúsenosti z misijnej oblasti, predstavenie literatúry misijnej práce v súčasnosti. Dokumenty 
Cirkvi o misijnej činnosti: Magistérium, Druhý vatikánsky koncil, encykliky, apoštolské listy, 
exhorácie pápežov. Orientácia v dokumentoch o misijnej činnosti. 

Literatúra:  
BOKA M. a kolektív: Nasledovanie Krista v misiách, Trnava 2000; BUČKO. L.: Misiológia I., Trnava 1999; 
BUČKO. L.: Misiológia II., Trnava 1999; STANČEK. Ľ.: Misiológia, Spišská Kapitula 1993; TOMEK. P.: 
Misiológia, Banská Bystrica 1998; Dokumenty II. vatikánskeho koncilu, Trnava 1993; JÁN PAVOL II.: 
Encyklika Redemptoris missio, Trnava 1997 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT5v023 Názov: RÉTORIKA (E) (2) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
doc. ThDr. M. Šuráb, PhD. 

Zabezpečuje:  
A. Slaninka 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
5. rok  
letný semester 

Forma výučby:  
prednáška, cvičenia 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 5                           Za obdobie štúdia: 5 

Počet 
kreditov:  

2 

Podmieňujúce predmety:  
- Rétorika (E) (1) 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 80:20 
 
Priebežné hodnotenie: aktivita, účasť 
 
Záverečné hodnotenie: prednes 

Cieľ predmetu:  
Prednášky budú pokračovať druhou časťou o základných pravidlách rečníckeho umenia. 
Rečník sa má usilovať o to, aby sa pravda stala jasnou, príjemnou a pritom aj schopnou 
priviesť poslucháča ku konaniu.  

Stručná osnova predmetu:  
Kritériá rétoriky: výber slov, jazykové prostriedky, štýl, téma a cieľ, pomôcky pre ústny 
prejav. Rétorické požiadavky: dialóg, axióma, pôsobivosť, city, vôľa, motívy, špecifické 
rečnícke prostriedky ako maľované partie, pôvab novosti, efekt zneznámenia, páčivá reč. 
Figúry rečníckej krásy a rétorické chyby. Kinetika: akcia, proxemika, gestikulácia, kinetické 
chyby, držanie tela, hlavy, mimika a posturika; Súčasné kritéria teórie komunikácie. Cvičenia 
z klasickej rétoriky. 
Literatúra:  
GALLO J.: Rétorika v teórii a praxi, Prešov 1996; KOHOUT J., Rétorika, Management Press, Praha 1995; 
MISTRÍK J., Rétorika, SPN, Bratislava 1987; STANČEK. Ľ.: Kňaz rétor, Spišská Kapitula 2001; VRABLEC J., 
Homiletika, CMBF, Bratislava 1987, ŠURÁB M.: Aby nás radi počúvali, KS Nitra 2004, ŠURÁB M.: Radosť 
z rozprávania, KS Nitra 2004 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT5v024 Názov: MASMEDIÁLNA KOMUNIKÁCIA (E) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
doc. ThDr. J. Spuchľák, PhD. 

Zabezpečuje:  
J. Kováčik 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
5. rok  
zimný semester 

Forma výučby:  
prednáška, exkurzia, cvičenie 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 3                           Za obdobie štúdia: 3 

Počet 
kreditov:  

2 

Podmieňujúce predmety:  
- Pastorálna teológia (E) (2) – teológia laikátu 
- Filozofia poznania 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 100:0 
 
Priebežné hodnotenie: účasť 
 
Záverečné hodnotenie: účasť 

Cieľ predmetu:  
Študent sa má naučiť sám seba ovládať pri využívaní spoločenských komunikačných 
prostriedkov, nadobudnúť schopnosť takto formovať iných a využívať tieto prostriedky pre 
evanjelizáciu. 

Stručná osnova predmetu:  
Teológia spoločenských komunikačných prostriedkov - trojičný princíp, dokumenty 
Magistéria, kritériá pre definovanie potrieb Katolíckej cirkvi, moráne aspekty vzhľadom na 
prijímateľov a tvorcov, kritériá Magistéria pre ochranu viery a mravov v tejto oblasti, etika 
internetu. 

Literatúra:  
komunikačné prostriedky. Trnava: SSV, 1999; Criteri di collaborazione ecumenica et interreligiosa nel campo 
delle comunicazioni sociali: smernica Pápežskej rady pre spoločenské komunikačné prostriedky. Rím 1989; 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/pccs/documents. 14.01.2000; 
SPUCHĽÁK, J.: Služba a úloha Katolíckej cirkvi v spoločenských komunikačných prostriedkoch. Spišské 
Podhradie: KS, 2000; FABIÁN, A.: Evanjelizácia v masmédiách. In: Duchovný pastier: Revue pre teológiu 
a duchovný život. Trnava: SSV, roč. LXXIX, 1998, č. 4 a č. 6; DIAN, D.: Médiá v našom živote. In: Duchovný 
pastier: Revue pre teológiu a duchovný život. Trnava: SSV, roč. LXXXIII, 2001, č. 5. 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT51023 Názov: ZÁKLADY PSYCHOLÓGIE A PEDAGOGIKY (E) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
doc. PhDr. A. Tisovičová, 
PhD. 

Zabezpečuje:  
T. Reimer 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
2. rok  
zimný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 10                           Za obdobie štúdia: 10 

Počet 
kreditov:  

4 

Podmieňujúce predmety: — 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 30:70 
 
Priebežné hodnotenie: účasť 
 
Záverečné hodnotenie: skúška 

Cieľ predmetu:  
Cieľom predmetu je pochopenie a osvojenie si základných súvislostí medzi psychológiou a 
pedagogikou a aplikácia týchto poznatkov do výchovnovzdelávacieho procesu. Študenti 
získavajú potrebné znalosti o psychických procesoch a vlastnostiach osobnosti v ich 
ontogenéze s následným uplatnením vo výchovnej praxi. 

Stručná osnova predmetu:  
Definícia pedagogiky a psychológie, sústava pedagogických a psychologických vied, vzťah 
psychológie a pedagogiky, charakteristika poznávacích procesov a ich význam vo výchove 
a vyučovaní; vývin psychiky v jednotlivých vekových obdobiach, význam psychologických 
poznatkov pre výchovnovzdelávaciu prax. 

Literatúra:  
ĎURIČ L. A KOL., Učiteľská psychológia,SPN, Bratislava 1992; HARINEKOVÁ M., ŠTEFANOVIČ J., 
Všeobecná a vývinová psychológia, Ped. fakulta, Nitra 1986; BLAŠKOVIČ O., JURČO M., PARDEL T., 
Psychologia v obrazoch a príkladoch, SPN, Bratislava 1962; LINHART J. A KOL., Základy obecné psychologie, 
SPN, Prah 1981 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
Slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT51024 Názov: VŠEOBECNÁ PEDAGOGIKA (E) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
doc. PhDr. E. Fulková, CSc. 

Zabezpečuje:  
A. Tisovičová 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
2. rok  
letný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 10                           Za obdobie štúdia: 10 

Počet 
kreditov:  

4 

Podmieňujúce predmety:  
- Základy psychológie a pedagogiky (E) 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 30:70 
 
Priebežné hodnotenie: účasť 
 
Záverečné hodnotenie: skúška 

Cieľ predmetu:  
Cieľom predmetu je osvojenie si poznatkov, obsahu a rozsahu základných pedagogických 
pojmov a kategórií, ich členenia a aplikácie v pedagogickej terminológii. Predmet poskytuje aj 
základné poznatky z organizácie školstva, komparatívnej pedagogiky a pedeutológie. 

Stručná osnova predmetu:  
Vymedzenie pedagogických vied, predmet skúmania pedagogických vied, vymedzenie 
výchovy ako zámernej činnosti formujúcej vzťah človeka k svetu, základné pedagogické 
pojmy, základy komparatívnej pedagogiky, náčrt dejín pedagogiky, zložky výchovy, základy 
pedagogického výskumu, činitele výchovy, podmienky výchovy, školské a mimoškolské 
zariadenia. 
Literatúra:  
BURIÁN R., ŠPÁNIK M., Náčrt kresťanskej pedagogiky, Trenčín 1994; KUTARŇA J., Pedagogika pre 
teológov, Bratislava 1995 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT52013 Názov: DIDAKTIKA A TEÓRIA VÝCHOVY (E) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
doc. PhDr. E. Fulková, CSc. 

Zabezpečuje:  
A. Tisovičová 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
3. rok  
zimný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 10                           Za obdobie štúdia: 10 

Počet 
kreditov:  

5 

Podmieňujúce predmety:  
- Všeobecná pedagogika (E) 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 30:70 
 
Priebežné hodnotenie: účasť 
 
Záverečné hodnotenie: skúška 

Cieľ predmetu:  
Cieľom predmetu je vysvetlenie podstaty vyučovacieho procesu a procesu výchovy, popis ich 
cieľov, obsahu, zásad, metód a organizačných foriem. Predmet poskytuje poznatky 
o základných didaktických a edukačných kategóriách a výchovnovzdelávacích systémoch 
vybratých rehoľných spoločenstiev. 

Stručná osnova predmetu:  
Pojem a úloha didaktiky, podstata vyučovacieho procesu, koncepcia vyučovania, základy 
a priebeh vyučovacieho procesu, obsah vzdelávania, didaktické zásady, didaktické formy, 
didaktické metódy a prostriedky. Pojem, predmet a cieľ teórie výchovy, teoretická podstata 
výchovy, pojem a podstata výchovných zásad, výchovné metódy, formy a prostriedky, 
obsahová stránka výchovného procesu, výchovné systémy niektorých rehoľných 
spoločenstiev. 
Literatúra:  
BURIÁN R. – ŠPÁNIK M., Didaktika pre kresťanské školy, Trenčín 1993; BURIÁN R. – ŠPÁNIK M., Teória 
výchovy pre kresťanské školy, Trenčín 1994; KUTARŇA J., Pedagogika pre teológov, Bratislava 1995; 
BARTKO D., Moderná psychohygiena, Martin 1990; KUTARŇA J., Pedagogika, Bratislava 1994; 
OBDRŽÁLEK Z., Didaktika pre študentov učiteľstva, Bratislava 1992; PETLÁK E., Všeobecná didaktika, 
Bratislava 1997 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT52014 Názov: ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA (E) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
doc. PhDr. A. Tisovičová, 
PhD. 

Zabezpečuje:  
A. Tisovičová 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
3. rok  
letný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 10                           Za obdobie štúdia: 10 

Počet 
kreditov:  

5 

Podmieňujúce predmety:  
Didaktika a teória výchovy (E) 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 30:70 
 
Priebežné hodnotenie: účasť 
 
Záverečné hodnotenie: skúška 

Cieľ predmetu:  
Poskytnúť študentom základné poznatky zo špeciálnej pedagogiky,  ktoré sú dôležitým predpokladom 
adekvátneho pôsobenia vo výchovnom procese s postihnutými a narušenými jedincami v špeciálnych 
školách a zariadeniach, ako aj v podmienkach integrovaného vzdelávania v bežných základných 
a stredných školách 

Stručná osnova predmetu:  
Pojem, predmet a cieľ špeciálnej pedagogiky (ďalej ŠP); Systém  ŠP; Vývin a anomálie vývinu v ŠP; 
Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika; Sústava špeciálnych škôl a zariadení; Segregácia 
a integrácia osôb so špeciálnymi výchovnými potrebami; Preventívna a poradenská 
špeciálnopedagogická starostlivosť; Začleňovanie jedincov so špeciálnymi výchovnými potrebami do 
spoločnosti; Pedagogika mentálne postihnutých; Pedagogika zrakovo postihnutých; Pedagogika 
sluchovo postihnutých; Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených; Pedagogika 
osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou; Pedagogika psychosociálne narušených; Pedagogika 
viacnásobne postinutých 
Literatúra:  
VAŠEK, Š.: Špeciálna pedagogika.  Bratislava, Sapientia 1996; VAŠEK, Š. A KOL.: Špeciálna pedagogika 
(terminologický a výkladový slovník). Bratislava, SPN 1994; VANČOVÁ, A.: Edukácia viacnásobne 
postihnutých. Bratislava, Sapientia 2001; NOVOTNÁ, M.,KREMNIČKOVÁ, M. : Kapitoly ze speciální 
pedagogiky pro učitele.Praha, SPN 1997 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT52015 Názov: KATECHETIKA (E) (1) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
ThDr. PaedLic. T. Reimer, 
PhD. 

Zabezpečuje:  
T. Reimer 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
3. rok  
zimný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 10                           Za obdobie štúdia: 10 

Počet 
kreditov:  

5 

Podmieňujúce predmety:  
- Všeobecná pedagogika (E) 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 30:70 
 
Priebežné hodnotenie: účasť 
 
Záverečné hodnotenie: skúška 

Cieľ predmetu:  
Voviesť do problematiky súčasnej katechézy Cirkvi a vyučovania náboženstva na školách, 
poznať dokumenty Magistéria o katechéze. 

Stručná osnova predmetu:  
Vovedenie do základnej terminológie; kerygma a katechéza, evanjelizácia, farská katechéza, 
vyučovanie náboženstva, katechumenát; stručne dejiny katechézy, dokumenty Magistéria pre 
katechézu a vyučovanie náboženstva, ciele a úlohy katechézy, pramene katechézy, katechéza 
a kultúra. 

Literatúra:  
PAVOL VI., Evangelii nuntiandi, Zvolen 1992; JÁN PAVOL II., Catechesi tradendae, Bratislava 1993; 
KUTARŇA J., Iďte a ohlasujte, Bratislava 1994; Všeobecné katechetické direktórium, Bratislava 1992; 
Všeobecné direktórium pre katechézu, Bratislava 1997 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT52016 Názov: KATECHETIKA (E) (2) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
ThDr. PaedLic. T. Reimer, 
PhD. 

Zabezpečuje:  
T. Reimer 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
3. rok  
letný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 10                           Za obdobie štúdia: 10 

Počet 
kreditov:  

5 

Podmieňujúce predmety:  
- Katechetika (E) (1) 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 30:70 
 
Priebežné hodnotenie: účasť 
 
Záverečné hodnotenie: skúška 

Cieľ predmetu:  
Voviesť do problematiky súčasnej katechézy Cirkvi a vyučovania náboženstva na školách, 
poznať dokumenty Magistéria o katechéze. 

Stručná osnova predmetu:  
Princípy katechézy, vzťahy medzi Cirkvou, katechézou a sviatosťami, katechéza v kontexte 
pastoračnej činnosti miestnej cirkvi: koinonia, diakonia, liturgia, martyria, vykonávatelia 
katechézy a osobnosť katechétu, metodické postupy v katechéze, metodické pomôcky 
v katechéze. 

Literatúra:  
PAVOL VI., Evangelii nuntiandi, Zvolen 1992;JÁN PAVOL II., Catechesi tradendae, Bratislava 1993; 
KUTARŇA J., Iďte a ohlasujte, Bratislava 1994; Všeobecné katechetické direktórium, Bratislava 1992; 
Všeobecné direktórium pre katechézu, Bratislava 1997 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT52028 Názov: METODOLÓGIA VEDECKEJ PRÁCE (E) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
ThDr. PaedLic. T. Reimer, 
PhD. 

Zabezpečuje:  
T. Reimer 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
3. rok  
zimný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 2                           Za obdobie štúdia: 2 

Počet 
kreditov:  

1 

Podmieňujúce predmety: — 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 60:40 
 
Priebežné hodnotenie: účasť 
 
Záverečné hodnotenie: test 

Cieľ predmetu:  
Voviesť poslucháčov do správneho poznania stavu odbornej a vedeckej teologickej literatúry, 
naučiť ich správne citovať, naštudovať a napísať odbornú alebo vedeckú prácu. 

Stručná osnova predmetu:  
Faktory podmieňujúce štúdium a vedecké bádanie v teologických vedách, štúdium v skupine – 
seminár, aktuálne poznanie stavu daného argumentu, etapy vedeckej práce, bibliografia, 
citovanie všetkých druhov vedeckej literatúry, opakované citácie 

Literatúra:  
KUTARŇA, JANÁČ, SPUCHĽÁK, ZELINA, Metodológia písania diplomovej práce a príručka pre 
pedagogický prieskum, výskum, experiment a diplomovú prácu z pedagogiky a pedagogickej psychológie, Spišské 
Podhradie 1997; KATUŠČÁK D., Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce, Bratislava 1998; FARINA R., 
Metodologia, LAS, Roma 1986 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT52030 Názov: KATECHETICKÁ PRAX (E) (1) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
doc. PhDr. A. Tisovičová, 
PhD. 

Zabezpečuje:  
A. Tisovičová 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
3. rok  
zimný semester 

Forma výučby (prednáška, seminár, lab. cvičenia…):  
prax 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 20                           Za obdobie štúdia: 80 

Počet 
kreditov:  

2 

Podmieňujúce predmety:  
- Všeobecná pedagogika (E) 
- Katechetika (E) (1) (paralelne) 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 80:20 
 
Priebežné hodnotenie: praktické vyučovanie náboženskej výchovy na ZŠ alebo SŠ 
 
Záverečné hodnotenie: referát alebo samostatná práca 

Cieľ predmetu:  
Uvedenie do praktík evanjelizačných a katechetických metód. 

Stručná osnova predmetu:  
Cvičenia katechetických metód: psychologicko – didaktické metódy, biblické metódy, 
liturgické metódy; špeciálna katechéza mentálne retardovaných v ÚSS a v Reedukačnom 
domove mládeže, náčuvy v prítomnosti inštruktora. 

Literatúra:  
Určí pedagóg v priebehu praxe. 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT52031 Názov: KATECHETICKÁ PRAX (E) (2) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
doc. PhDr. A. Tisovičová, 
PhD. 

Zabezpečuje:  
A. Tisovičová  

Obdobie štúdia 
predmetu:  
3. rok  
letný semester 

Forma výučby:  
prax 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 20                           Za obdobie štúdia: 80 

Počet 
kreditov:  

2 

Podmieňujúce predmety:  
- Katechetika (E) (1) 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 80:20 
 
Priebežné hodnotenie: praktické vyučovanie náboženskej výchovy na ZŠ alebo SŠ 
 
Záverečné hodnotenie: referát alebo samostatná práca 

Cieľ predmetu:  
Uvedenie do praktík evanjelizačných a katechetických metód. 

Stručná osnova predmetu:  
Cvičenia stratégii didaktickej katechézy; pozorovanie katechetického procesu v praxi: na 
základnej a na strednej škole; špeciálna katechéza mentálne retardovaných v ÚSS a v 
Reedukačnom domove mládeže, náčuvy a samostatné výstupy v prítomnosti inštruktora. 

Literatúra:  
Určí pedagóg v priebehu praxe. 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT52032 Názov: KATECHETICKÁ PRAX (E) (3) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
doc. PhDr. A. Tisovičová, 
PhD. 

Zabezpečuje:  
A. Tisovičová 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
4. rok  
zimný semester 

Forma výučby:  
prax 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 20                           Za obdobie štúdia: 80 

Počet 
kreditov:  

2 

Podmieňujúce predmety:  
- Katechetika (E) (2) 
- Katechetická prax (E) (2) 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 80:20 
 
Priebežné hodnotenie: praktické vyučovanie náboženskej výchovy 
 
Záverečné hodnotenie: referát alebo samostatná práca 

Cieľ predmetu:  
Uvedenie do praktík evanjelizačných a katechetických metód. 

Stručná osnova predmetu:  
Vykonávanie katechetickej praxe na základných a stredných školách: konzultácie praktikanta 
s inštruktorom, samostatný výstup pred žiakmi - za prítomnosti inštruktora. Cvičenia 
pastorálnej katechézy: farskej, katechézy dospelých, predsviatostnej katechézy. Špeciálna 
katechéza mentálne retardovaných v ÚSS a v Reedukačnom domove mládeže, náčuvy a 
samostatné výstupy v prítomnosti inštruktora. 
Literatúra:  
Určí pedagóg v priebehu praxe. 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT52033 Názov: KATECHETICKÁ PRAX (E) (4) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
doc. PhDr. A. Tisovičová, 
PhD. 

Zabezpečuje:  
A, Tisovičová 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
4. rok  
letný semester 

Forma výučby:  
prax 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 20                           Za obdobie štúdia: 80 

Počet 
kreditov:  

2 

Podmieňujúce predmety:  
- Katechetika (E) (2) 
- Katechetická prax (E) (2) 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 80:20 
 
Priebežné hodnotenie: praktické vyučovanie náboženskej výchovy 
 
Záverečné hodnotenie: referát alebo samostatná práca 

Cieľ predmetu:  
Uvedenie do praktík evanjelizačných a katechetických metód. 

Stručná osnova predmetu:  
Katechetická prax vo farnosti; príprava na sviatosti; duchovné obnovy pre miništrantov; 
katechéza diferencovaná podľa veku a stavu; stavovské katechézy; príležitostné katechézy; 
príprava katechumenov na prijatie kresťanských iniciácií; misijné katechézy. 

Literatúra:  
Určí pedagóg v priebehu praxe. 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT5v007 Názov: SEMINÁR Z PEDAGOGIKY (E) (1) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
doc. PhDr. A. Tisovičová, 
PhD. 

Zabezpečuje:  
T. Reimer 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
2. rok  
zimný semester 

Forma výučby:  
konzultácie 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 1                           Za obdobie štúdia: 1 

Počet 
kreditov:  

1 

Podmieňujúce predmety:  
- Základy psychológie a pedagogiky (E) (paralelne) 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 80:20 
 
Priebežné hodnotenie: konzultácie  
 
Záverečné hodnotenie: referát alebo samostatná práca 

Cieľ predmetu:  
Seminár z pedagogiky rozširuje a prehlbuje látku preberanú v jednotlivých disciplínach, vedie 
študentov k práci s odbornou literatúrou a vedie ich k samostatnej tvorivej práci formou 
seminárnych prác, ktoré prednesú a v diskusii budú obhajovať. 

Stručná osnova predmetu:  
Každý vedúci seminára v čase stanovenom študijným programom zverejní tému a oboznámi 
študentov prihlásených na daný seminár so sylabami. 

Literatúra:  
Určí vedúci seminára podľa aktuálnej témy. 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT5v008 Názov: SEMINÁR Z PEDAGOGIKY (E) (2) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
doc. PhDr. A. Tisovičová, 
PhD. 

Zabezpečuje:  
A. Tisovičová 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
2. rok  
letný semester 

Forma výučby:  
konzultácie 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 1                           Za obdobie štúdia: 1 

Počet 
kreditov:  

1 

Podmieňujúce predmety:  
- Základy psychológie a pedagogiky (E) 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 80:20 
 
Priebežné hodnotenie: konzultácie 
 
Záverečné hodnotenie: referát alebo samostatná práca 

Cieľ predmetu:  
Seminár z pedagogiky rozširuje a prehlbuje látku preberanú v jednotlivých disciplínach, vedie 
študentov k práci s odbornou literatúrou a vedie ich k samostatnej tvorivej práci formou 
seminárnych prác, ktoré prednesú a v diskusii budú obhajovať. 

Stručná osnova predmetu:  
Každý vedúci seminára v čase stanovenom študijným programom zverejní tému a oboznámi 
študentov prihlásených na daný seminár so sylabami. 

Literatúra:  
Určí vedúci seminára podľa aktuálnej témy. 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT5v013 Názov: SEMINÁR Z KATECHETIKY (E) (1) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
ThDr. PaedLic. T. Reimer, 
PhD. 

Zabezpečuje:  
T. Reimer 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
3. rok  
zimný semester 

Forma výučby:  
konzultácie 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 1                           Za obdobie štúdia: 1 

Počet 
kreditov:  

1 

Podmieňujúce predmety:  
- Katechetika (E) (1) (paralelne) 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 80:20 
 
Priebežné hodnotenie: konzultácie 
 
Záverečné hodnotenie: referát alebo samostatná práca 

Cieľ predmetu:  
Seminár z katechetiky rozširuje a prehlbujú látku preberanú v Katechetike I., vedie študentov 
k práci s odbornou literatúrou a vedie ich k samostatnej tvorivej práci formou seminárnej 
práce, ktorú prednesú a v diskusii obhája. 

Stručná osnova predmetu:  
Každý vedúci seminára v čase stanovenom študijným programom zverejní tému a oboznámi 
študentov prihlásených na daný seminár so sylabami. 

Literatúra:  
Určí vedúci seminára podľa aktuálnej témy. 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT5v014 Názov: SEMINÁR Z KATECHETIKY (E) (2) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
ThDr. PaedLic. T. Reimer, 
PhD. 

Zabezpečuje:  
T. Reimer 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
3. rok  
letný semester 

Forma výučby:  
konzultácie 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 1                           Za obdobie štúdia: 1 

Počet 
kreditov:  

1 

Podmieňujúce predmety:  
- Katechetika (E) (1)  

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 80:20 
 
Priebežné hodnotenie: konzultácie 
 
Záverečné hodnotenie: referát alebo samostatná práca 

Cieľ predmetu:  
Seminár z katechetiky rozširuje a prehlbujú látku preberanú v Katechetike I. a II., vedie 
študentov k práci s odbornou literatúrou a vedie ich k samostatnej tvorivej práci formou 
seminárnej práce, ktorú prednesú a v diskusii obhája. 

Stručná osnova predmetu:  
Každý vedúci seminára v čase stanovenom študijným programom zverejní tému a oboznámi 
študentov prihlásených na daný seminár so sylabami. 

Literatúra:  
Určí vedúci seminára podľa aktuálnej témy. 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT51025 Názov: LITURGIKA (1) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
ThDr. V. Nepšinský, PhD. 

Zabezpečuje:  
R. Stachovič 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
2. rok  
zimný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 10                           Za obdobie štúdia: 10 

Počet 
kreditov:  

5 

Podmieňujúce predmety: — 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 30:70 
 
Priebežné hodnotenie : účasť a aktivita 
 
Záverečné hodnotenie: ústna skúška  

Cieľ predmetu:  
Oboznámiť s vývinom od prvopočiakov liturgie, informovať študentov o liturgických 
predpisoch, voviesť do slávenia liturgických slávností a pochopiť prínos liturgie pre život 
kresťana. 

Stručná osnova predmetu:  
Základné pojmy – princípy. Teológia liturgie. Dejiny liturgie 

Literatúra:  
BEITL J.: Liturgika I., Bratislava, CMBF 1993; BRADÁČ J.: Všeobecní úvod do liturgie, Olomouc 1972; 
POKORNÝL.: Liturgika III., Litoměřice 1978; NADOLSKI B.: Liturgika I., Poznan 1989 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT51026 Názov: LITURGIKA (2) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
ThDr. V. Nepšinský, PhD. 

Zabezpečuje:  
R. Stachovič 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
2. rok  
letný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 10                           Za obdobie štúdia: 10 

Počet 
kreditov:  

5 

Podmieňujúce predmety:  
- Liturgika (1) 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 30:70 
 
Priebežné hodnotenie: aktivita  
 
Záverečné hodnotenie: písomný test  

Cieľ predmetu:  
Voviesť študentov do slávenia liturgických slávností, aby chápali význam jednotlivých 
sviatostí. 

Stručná osnova predmetu:  
Litugické hnutie a Sacrosanctum concilium. Liturgický rok. Liturgia hodín. 

Literatúra:  
BEITL J.: Liturgika I., Bratislava, CMBF 1993; BRADÁČ J.: Všeobecní úvod do liturgie, Olomouc 
1972; POKORNÝL.: Liturgika III., Litoměřice 1978; NADOLSKI B.: Liturgika I., Poznan 1989; Ján 
Pavol II.: Deň Pána, Bratislava 1998; MALÝV.: Liturgia hodín, rukopis CMBF, Bratislava 1996; 
NADOLSKI B.: Liturgika II., Poznan 1991; Liturgia hodín I. – IV., Vatikán 1986-1992 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT5v017 Názov: LITURGIA SVIATOSTÍ (E) (1) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
ThDr. V. Nepšinský, PhD. 

Zabezpečuje:  
M. Valábek 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
3. rok  
zimný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 2                           Za obdobie štúdia: 2 

Počet 
kreditov:  

2 

Podmieňujúce predmety:  
- Liturgika (2) 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 60:40 
 
Priebežné hodnotenie: účasť  
 
Záverečné hodnotenie: písomná práca 

Cieľ predmetu:  
Poslucháči sa oboznámia s vývojom praxe vysluhovania sviatostí kresťanskej iniciácie a so 
základnou teológiou textov obradu. Ďalej poslucháči získajú obraz o penitenciálnej praxi 
západnej Cirkvi v priebehu storočí. Pohľad Druhého vatikánskeho koncilu na vysluhovanie 
sviatosti zmierenia zavŕši analýza formuly rozhrešenia z roku 1973. 

Stručná osnova predmetu:  
Sviatosti kresťanskej iniciácie. Krst detí. Sviatosť pokánia. Sviatosť pomazania chorých. 

Literatúra:  
AKIMJAK A., Liturgika IV. Liturgia sviatostí a svätenín, Spišská Kapitula 1998; POKORNÝL., 
Obnovená liturgia Litoměřice 1990; BRADÁČ J.: Liturgie svátosí podle Rituálu, Olomouc 1991; 
POKORNÝJ.: Obnovená liturgie, Litoměřice 1990; NADOLSKI B.: Liturgika III., Poznaň 1992; 
BOGUNIOWSKIJ. W.: Liturgické knihy, Krakov 1995 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT5v018 Názov: LITURGIA SVIATOSTÍ (E) (2) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
ThDr. V. Nepšinský, PhD. 

Zabezpečuje:  
M. Valábek 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
3. rok  
letný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 2                           Za obdobie štúdia: 2 

Počet 
kreditov:  

2 

Podmieňujúce predmety:  
- Liturgika (2) 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 60:40 
 
Priebežné hodnotenie: účasť  
 
Záverečné hodnotenie: písomná práca 

Cieľ predmetu:  
Poslucháči sa oboznámia s vývojom obradu sviatosti manželstva a kňazstva od slávení 
kresťanov v kultúre grécko-rímskej až po reformu Druhého vatikánskeho koncilu. 

Stručná osnova predmetu:  
Sviatosť manželstva. Sviatosť posvätného rádu. Sväteniny 

Literatúra:  
AKIMJAKA., Liturgika IV. Liturgia sviatostí a svätenín, Spišská Kapitula 1998; POKORNÝL., Obnovená 
liturgia Litoměřice 1990; BRADÁČ J.: Liturgie svátosí podle Rituálu, Olomouc 1991; POKORNÝJ.: Obnovená 
liturgie, Litoměřice 1990; NADOLSKI B.: Liturgika III., Poznaň 1992; BOGUNIOWSKIJ. W.: Liturgické 
knihy, Krakov 1995 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT5v019 Názov: LITURGIA EUCHARISTIE (E) (1) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
ThDr. V. Nepšinský, PhD. 

Zabezpečuje:  
M. Valábek 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
4. rok  
zimný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 2                           Za obdobie štúdia: 2 

Počet 
kreditov:  

2 

Podmieňujúce predmety:  
- Liturgika (2) 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 60:40 
 
Priebežné hodnotenie: účasť  
 
Záverečné hodnotenie: písomná práca 

Cieľ predmetu:  
Oboznámiť študentov s vývojom slávenia sv. omše 

Stručná osnova predmetu:  
Veľkonočné slávenie Večere Pána. Dejinný vývoj svätej omše do vzniku liturgických kníh. 
Sväté omše v stredoveku. 

Literatúra:  
AKIMJAKA.: Liturgika IV., Spišská Kapitula 1998; BRADÁČ V.: Všeobecný úvod do liturgie svätej omše, 
Olomouc 1991; MALÝV.: Slávenie svätej omše, Košice 1998; PARSCHP.: Výklad svätej omše, Trenčín 1948; 
SWIERZAWSKI V.: Msza swieta, Krakow 1993; NADOLSKI B.: Liturgika IV., Poznan 1992; POKORNÝ J.: 
Liturgia V., Litoměřice 1972; CANTALAMESA R.: Pascha naszego zbawienia, Krakow 1998; NEPŠINSKÝ 
V.: 
Eucharistická úcta mimo svätej omše, Badín – Xaver 2005 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT5v020 Názov: LITURGIA EUCHARISTIE (E) (2) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia  

Garantuje:  
ThDr. V. Nepšinský, PhD. 

Zabezpečuje:  
M. Valábek 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
4. rok  
letný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 2                           Za obdobie štúdia: 2 

Počet 
kreditov:  

2 

Podmieňujúce predmety:  
- Liturgika (2) 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 60:40 
 
Priebežné hodnotenie: účasť  
 
Záverečné hodnotenie: písomná práca 

Cieľ predmetu:  
Oboznámiť študentov s eucharistickou úctou mimo sv. omše. 

Stručná osnova predmetu:  
Genetický výklad svätej omše – bohoslužba slova. Genetický výklad svätej omše – 
bohoslužba eucharistie. Úcta Eucharistie mimo svätej omše 

Literatúra:  
AKIMJAKA.: Liturgika IV., Spišská Kapitula 1998; BRADÁČ V.: Všeobecný úvod do liturgie svätej omše, 
Olomouc 1991; MALÝ V.: Slávenie svätej omše, Košice 1998; PARSCH P.: Výklad svätej omše, Trenčín 1948; 
SWIERZAWSKI V.: Msza swieta, Krakow 1993; NADOLSKI B.: Liturgika IV., Poznan 1992; POKORNÝ J.: 
Liturgia V., Litoměřice 1972; NEPŠINSKY V.: Eucharistická úcta mimo sv. omše, Badín – Xaver 2005  

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT5v021 Názov: LITURGICKÝ SPEV (E) (1) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
ThDr. P. Caban, PhD. 

Zabezpečuje:  
S. Podpera 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
3. rok  
zimný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 2                           Za obdobie štúdia: 2 

Počet 
kreditov:  

1 

Podmieňujúce predmety:  
- Liturgika (2) 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 80:20 
 
Priebežné hodnotenie: aktivita  
 
Záverečné hodnotenie: písomná práca  

Cieľ predmetu:  
Na podklade liturgických prameňov latinskej tradície sa poslucháči pokúsia vniknúť do 
hudobnej dimenzie kresťanských modlitieb, pričom budú upozornení na jej bohatstvo 
i aktuálne problémy, čo sa týka prevedenia v pastorácii. Cieľom kurzu je zvládnuť základné 
spevy používané pri liturgických sláveniach. 

Stručná osnova predmetu:  
Teória: Antropologické a teologické základy liturgickej hudby; Praktické cvičenia: 
Medzispevy. 

Literatúra:  
LEXMANN J., Liturgický spevník I, SLK-TPV, Rím 1990; LEXMANN J., Liturgický spevník III, 
SLK - Cantate, Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 1993; LEXMANN J. A KOLEKTÍV, 
Liturgický spevník II, SLK, Bratislava, 1999 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT5v022 Názov: LITURGICKÝ SPEV (E) (2) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
ThDr. P. Caban, PhD. 

Zabezpečuje:  
S. Podpera 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
3. rok  
letný semester 

Forma výučby:  
prednáška 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semestrový: 2                           Za obdobie štúdia: 2 

Počet 
kreditov:  

1 

Podmieňujúce predmety:  
- Liturgika (2) 
 

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 80:20 
 
Priebežné hodnotenie: aktivita 
 
Záverečné hodnotenie: písomná práca 

Cieľ predmetu:  
Vysvetlenie antropologických a teologických základov duchovnej hudby. Spev základných 
omšových spevov podľa nôt. 

Stručná osnova predmetu:  
Zásady liturgickej hudby (funkčnosť, triezvosť, komunikatívnosť, objektivita, otvorenosť; 
podmienky: dokonalosť, interpretovanie, logickosť); Praktické cvičenia: Prosby veriacich. 

Literatúra:  
LEXMANN J., Liturgický spevník I, SLK-TPV, Rím 1990; LEXMANN J., Liturgický spevník III, SLK - 
Cantate, Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 1993; LEXMANN J. A KOLEKTÍV, Liturgický spevník II, SLK, 
Bratislava, 1999 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT52034 Názov: DIPLMOVÝ SEMINÁR (E) (1) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
ThDr. Ing. V. Thurzo, PhD. 

Zabezpečuje:  
školiteľ diplomovej práce 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
4. rok  
zimný semester 

Forma výučby:  
seminár, konzultácie 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semester: 3                             Za obdobie štúdia: 3 

Počet 
kreditov:  

2 

Podmieňujúce predmety:  
- ukončená prvá etapa štúdia, povinné predmety 3. roka štúdia 
 

 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 100:0 
 
Priebežné hodnotenie: orientácia v základnej literatúre 
 
Záverečné hodnotenie: prezentácia už prečítaných titulov základnej literatúry 

Cieľ predmetu:  
Na diplomovom seminári diplomanti pod vedením školiteľa spracúvajú tému svojej 
diplomovej práce. Spôsob vedenia seminára a formy práce závisia od charakteru jednotlivých 
tém diplomových prác. 

Stručná osnova predmetu:  
Určí školiteľ diplomovej práce. 

Literatúra:  
Určí vedúci seminára podľa aktuálnej témy. 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT52035 Názov: DIPLMOVÝ SEMINÁR (E) (2) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
ThDr. Ing. V. Thurzo, PhD. 

Zabezpečuje:  
školiteľ diplomovej práce 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
4. rok  
letný semester 

Forma výučby:  
seminár, konzultácie 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semester: 3                             Za obdobie štúdia: 3 

Počet 
kreditov:  

2 

Podmieňujúce predmety:  
- Diplomový seminár (E) (1) 
 

 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 100:0 
 
Priebežné hodnotenie: detailná osnova diplomovej práce 
 
Záverečné hodnotenie: spracovanie základných otázok témy diplomovej práce 

Cieľ predmetu:  
Na diplomovom seminári diplomanti pod vedením školiteľa spracúvajú tému svojej 
diplomovej práce. Spôsob vedenia seminára a formy práce závisia od charakteru jednotlivých 
tém diplomových prác. 

Stručná osnova predmetu:  
Určí školiteľ diplomovej práce. 

Literatúra:  
Určí vedúci seminára podľa aktuálnej témy. 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT52036 Názov: DIPLMOVÝ SEMINÁR (E) (3) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
ThDr. Ing. V. Thurzo, PhD. 

Zabezpečuje:  
školiteľ diplomovej práce 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
5. rok  
zimný semester 

Forma výučby:  
seminár, konzultácie 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semester: 3                             Za obdobie štúdia: 3 

Počet 
kreditov:  

3 

Podmieňujúce predmety:  
- Diplomový seminár (E) (2) 
 

 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 100:0 
 
Priebežné hodnotenie: podrobné rozpracovanie problematiky diplomovej práce 
 
Záverečné hodnotenie: vypracovanie podstatnej časti diplomovej práce 

Cieľ predmetu:  
Na diplomovom seminári diplomanti pod vedením školiteľa spracúvajú tému svojej 
diplomovej práce. Spôsob vedenia seminára a formy práce závisia od charakteru jednotlivých 
tém diplomových prác. 

Stručná osnova predmetu:  
Určí školiteľ diplomovej práce. 

Literatúra:  
Určí vedúci seminára podľa aktuálnej témy. 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 
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Názov vysokej školy, názov fakulty: 

Univerzita Komenského v Bratislave  
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta 

 

Informačný list predmetu 

 

Kód: KKT52037 Názov: DIPLMOVÝ SEMINÁR (E) (4) 

Študijný odbor: 2.1.13. katolícka teológia 
Študijný program:  katolícka teológia 

Garantuje:  
ThDr. Ing. V. Thurzo, PhD. 

Zabezpečuje:  
školiteľ diplomovej práce 

Obdobie štúdia 
predmetu:  
5. rok  
letný semester 

Forma výučby:  
seminár, konzultácie 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Semester: 1                             Za obdobie štúdia: 1 

Počet 
kreditov:  

2 

Podmieňujúce predmety:  
- Diplomový seminár (E) (3) 
 

 
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: 100:0 
 
Priebežné hodnotenie: konečná úprava textu diplomovej práce 
 
Záverečné hodnotenie: odovzdanie diplomovej práce na obhajobu 

Cieľ predmetu:  
Na diplomovom seminári diplomanti pod vedením školiteľa pracujú na poslednej etape 
spracovania diplomovej práce. Ukončenie diplomovej práce a odovzdanie na obhajobu. 

Stručná osnova predmetu:  
Určí školiteľ diplomovej práce. 

Literatúra:  
Určí vedúci seminára podľa aktuálnej témy. 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
slovenčina 

Podpis garanta a dátum poslednej  
úpravy listu:  
29.2.2008 

 


