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Názov programu: Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti 
učiteľa katolíckeho náboženstva 
 
Zdôvodnenie programu:  

1. Vysoká škola má akreditovaný študijný program druhého stupňa v neučiteľskom 
študijnom odbore katolícka teológia akreditačnou komisiou v súlade s § 82 ods. 2 
písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – katolícka teológia. 

2. V danom študijnom programe druhého stupňa priemerne ukončuje štúdium 70 
absolventov, z ktorých 90 % pôsobí alebo má záujem pôsobiť v regionálnom 
školstve. 

3. Vysoká škola prostredníctvom predkladaného programu umožňuje uplatniť sa v praxi  
ako učiteľ katolíckeho náboženstva.  

 

Forma štúdia: Denná forma 
 
Hlavný cieľ: Získať pedagogickú spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti učiteľa 
katolíckeho náboženstva.  
 
Špecifické ciele: 
- Didakticky spracovať obsah učiva katolíckeho náboženstva pre príslušný stupeň ZŠ 

a SŠ. 
- Vedieť motivovať žiakov.  
- Vedieť organizačne zabezpečovať a riadiť vyučovaciu hodinu. 
- Vedieť stanovovať kognitívne, afektívne a psychomotorické ciele v príslušnom obsahu 

na danej vyučovacej hodine. 
- Vedieť využívať aktivizujúce vyučovacie metódy, aj vzhľadom na implementovanie IKT. 

 
Obsah programu:  

I. Modul: Pedagogicko-psychologický    108 hodín 
II. Modul: Predmetovo-didaktický     52 hodín 

Pedagogická prax       40 hodín  
III. Modul: Predmetovo-odborový     32 hodín 

 

I. Modul: Pedagogicko-psychologický 
A. Téma: školský systém                            5 hodín  

Školský systém (2h), štátny vzdelávací program (2h), školský vzdelávací program (1h)   
B. Téma: teoretické modely učenia sa a vzdelávania                               20 hodín 

Didaktika ako nástroj učiteľa (2h), interakcia medzi učiteľom a žiakom (3h), biologické pohľady na 
učenie sa (3h), sociálne učenie sa (3h), systémová analýza (3h), kognitivizmus (3h), 
konštruktivizmus v didaktike (3h)     
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C. Téma: vzdelávanie žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami       10 hodín 
Základy špeciálnej pedagogiky (2h), nadaný žiak vo vyučovaní (3h), handicapovaný žiak vo 
vyučovaní (3h), problematika rómskych žiakov (2h) 

D. Téma: diagnostikovanie a hodnotenie žiakov                       10 hodín 
Diagnostika vnútorných podmienok vyučovania (3h), hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov 
(3h), hodnotenie klímy triedy (2h), hodnotenie učebníc (2h) 

E. Téma: psychologické aspekty vývinu žiakov                       20 hodín 
Vývin žiakov a jeho činitele (3h), vývinové obdobia žiakov (3h), mladší školský vek (3h), puberta 
(3h), adolescencia (3h), vývoj inteligencie (3h), emocionálnosť vo vzdelávaní (2h)  

F. Téma: psychologické aspekty vytvárania sociálnych vzťahov               10 hodín 
Trieda ako skupina (2h), teambuilding v triede (3h), riešenie konfliktov medzi žiakmi (3h), 
formovanie triednej klímy (2h) 

G. Téma: prevencia problémového správania žiakov                      10 hodín 
Agresivita v škole (3h), šikanovanie (2h), záškoláctvo (2h), preventívne programy na škole (3h)   

H. Téma: pedagogická komunikácia                          10 hodín 
Verbálna a neverbálna komunikácia (3h), zásady efektívnej komunikácie (3h), problémy 
v komunikácii (2h), komunikácia s rodičmi (2h)  

I. Téma: vzdelávanie dospelých               10 hodín 
Základy andragogiky (2h), sociálna mobilizácia (3h), celoživotné učenie sa (3h), samoučenie (2h)  

J. Téma: sebavzdelávanie a sebahodnotenie učiteľa              3 hodín  
Sebavzdelávanie a sebahodnotenie učiteľa(3h) 
 

II. Modul: Predmetovo-didaktický     
A. Téma: projektovanie a realizácia vyučovania katolíckeho náboženstva   16 hodín 

Projektovanie vyučovania (3h), kurikulum katolíckeho náboženstva (3h), tematické plány 
vyučovania katolíckeho náboženstva (3h), príprava na vyučovanie (3h), motivácia žiakov (2h), 
vedenie žiakov v priebehu vyučovania (2h) 

B. Téma: rozvoj kľúčových kompetencií žiakov katolíckeho náboženstva   10 hodín 
Kľúčové kompetencie (3h), náboženské kompetencie (3h), náboženská gramotnosť (2h), rozvoj 
kompetencií na hodinách NV (2h) 

C. Téma: adaptácia štátneho vzdelávacieho programu katolíckeho náboženstva na podmienky 
základnej a strednej školy                  10 hodín 
Rámcový vzdelávací program predmetu katolícke náboženstvo (3h), školské tematické výchovno-
vzdelávacie plány (3h), realizácia prierezových tém (3h), pastoračný program školy (1h) 

D. Téma: tvorba učebných prostriedkov a využívanie IKT vo vyučovaní katolíckeho 
náboženstva                                                   10 hodín 
Klasifikácia didaktických prostriedkov (3h), špeciálne pomôcky (2h), informačno-komunikačné 
technológie (2h), vizuálne pomôcky, Microsoft Power-Point a interaktívna tabuľa (3h) 

E. Téma: možnosti prepojenia katolíckeho náboženstva s katechézou          6 hodín 
Diverzifikácia školského vyučovania náboženstva a katechéza (3h), formy integrácie NV 
do katechézy (3h) 
 

Realizácia praxe: náčuvová a súvislá - výstupová                      40 hodín 
Pedagogická prax sa uskutočňuje na cvičných školách za účasti cvičných učiteľov. Je rozdelená na 
náčuvovú prax (20 hodín) a súvislú - výstupovú prax (20 hodín). Aktívna účasť na pedagogickom 
procese v súčasných podmienkach základných a stredných škôl umožňuje študentom 
doplňujúceho pedagogického štúdia bezprostrednú konfrontáciu teoretických, praktických a 
realizačných aspektov fungovania výchovno-vzdelávacieho procesu v reálnych podmienkach 
cvičných škôl. Účasť na pedagogickom procese cvičných učiteľov náboženskej výchovy im umožní 
sledovanie didaktických javov v triede, predovšetkým s akcentom na metodickú variantnosť výučby 
jednotlivých učiteľov, sledovanie klímy v triede a aktivity žiakov. Študenti si vedú pedagogický 
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denník z pedagogickej praxe, ktorý sa na konci praxe spolu s písomnou reflexiou vyhodnotí za 
účasti vedúceho pedagóga. 

III. Modul: Predmetovo-odborový  
A. Téma:  súčasné problémy vo výučbe katolíckeho náboženstva:               12 hodín 

Nové učebnice katolíckeho náboženstva (3h), korelácia vo výučbe katolíckeho náboženstva (3h), 
spolupráca s katechézou (3h), hodnotenie predmetu katolícke náboženstvo (3h),  

B. Téma: inovácie v oblasti katolíckeho náboženstva              20 hodín 
Inovácie v učebných textoch (3h), mobilné a internetové aplikácie katolíckeho náboženstva (3h), 
digitalizácia katolíckeho náboženstva (3h), katolícke náboženstvo a interkulturálne učenie sa 
(3h),e-learning (3h), inovatívne formy samostatného učenia (3h), evaluácia vyučovania 
náboženstva (2h)    

 

Profil absolventa: Absolvent vie v praxi didakticky spracovať obsah učiva katolíckeho 
náboženstva pre príslušný stupeň ZŠ a SŠ, vie motivovať žiakov a riešiť ich problémy, vie 
organizačne zabezpečovať a riadiť vyučovaciu hodinu predmetu katolíckeho náboženstva, 
stanovovať kognitívne, afektívne a psychomotorické ciele v príslušnom obsahu na danej 
vyučovacej hodine, využívať aktivizujúce vyučovacie metódy, aj vzhľadom na 
implementovanie IKT (napr. interaktívnu tabuľu a pod.). 
 

Rozsah programu a dĺžka trvania: 232 vyučovacích hodín, trvá 24 mesiacov 

 

Bližšie určená kategória: Študent 

Bližšie určená podkategória: Študent študijného programu katolícka teológia 

 

Podmienky pre zaradenie uchádzačov:  

Na doplňujúce pedagogické štúdium podľa § 8b ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z. 
možno prijať študenta prvého, druhého alebo spojeného prvého a druhého stupňa 
vysokoškolského štúdia neučiteľského študijného programu katolícka teológia. 

 

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie: 

Program doplňujúceho pedagogického štúdia sa ukončuje obhajobou záverečnej práce a 
úspešným vykonaním záverečnej skúšky z predmetov všeobecná pedagogika, psychológia, 
didaktika náboženskej výchovy. 

Obsahové zameranie písomnej záverečnej práce je orientované predmetovo-didakticky. 
Rozsah písomnej záverečnej práce na ukončenie programu doplňujúceho pedagogického 
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štúdia je 35 až 50 strán. Záverečnú prácu posudzuje jeden recenzent, obhajoba sa môže 
konať iba v prípade, že recenzent písomnú záverečnú prácu odporučí. 

 

Garant programu: 

Emília Fulková, doc. PhDr. CSc., Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka 
cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Katedra katechetiky a pedagogiky, funkčné miesto: 
docent (plný úväzok); titul kandidát pedagogických vied (CSc.) získala v roku 1980 z odboru 
pedagogika; 43 rokov pedagogickej praxe. 
 

Lektori programu: 

I. Modul: Pedagogicko-psychologický: 
Emília Fulková,  doc. PhDr. CSc. 
Patrícia Dobríková, doc. PhDr. Mgr. PhD. 

II. Modul: Predmetovo-didaktický  
Tibor Reimer, ThDr. PhD., prax 13 rokov 
Jozef Šelinga, ThDr. PhD., prax 15 rokov 

III. Modul: Predmetovo-odborový  
Marián Šuráb, prof. ThDr. PhD. 
Ján Kuneš, ThDr. PhD. 

 

Finančné, materiálne, technické a informačné zabezpečenie: 

Výška poplatku pre jedného účastníka programu doplňujúceho pedagogického štúdia je 
200,- EUR za semester. Účastníkom štúdia budú poskytnuté za úhradu jednotlivé študijné 
materiály a skriptá. Okrem toho účastníci štúdia majú k dispozícii fakultnú knižnicu 
s bezplatne dostupnými informačno-komunikačnými prostriedkami potrebnými na 
vzdelávanie. Účastníci štúdia budú mať k dispozícii koordinátora štúdia pre potrebné 
konzultácie a pre organizovanie pedagogickej praxe.  

 


