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1. ročník ZS 

 

Starý zákon 1 - Pentateuch (P) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YBHA001  Názov predmetu: Starý zákon 1 – Pentateuch  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: seminár 

Rozsah: 0/2/0/týždeň  

Metóda: prezenčná spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Záverečné hodnotenie: Študent získa kredity za : 60 bodov aktívna účasť na seminári a 40 

bodov záverečný písomný  test. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý za niektorú z týchto 

častí získa 0 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 95 bodov, na 

získanie hodnotenia B najmenej 85 bodov, na získanie hodnotenia C najmenej 75 bodov, na 

získanie hodnotenia D najmenej 70 bodov, na získanie hodnotenia E najmenej 65 bodov.  

Výsledky vzdelávania:  

Študent bude schopný:  

1. Definovať texty Pentatechu na základe kľúčových tém a pojmov. 

2. Vysvetliť tematické súvislosti Pentatechu v širšom kontexte biblickej literatúry a 

Starovekého blízkeho orientu.  

3. Demonštrovať rôzne metódy prístupu pri štúdiu Pentatechu. 

4. Analyzovať texty Pentatechu a na základe toho špecifikovať ich posolstvo v dobovom 

kontexte. 

5. Zhrnúť výsledky biblického bádania v danej oblasti. 

6. Zhodnotiť význam odkazu Pentatechu pre súčasnosť.  

Stručná osnova predmetu:  

- Kritické štúdium Pentateuchu 

- Literárny charakter Pentateuchu 

- Historiografický model pre Gn 1-11 

- Exegéza Gn 1 

- Exegéza Gn 2-3 

- Príbeh o potope a babylonskej veži 

- Reflexia patriarchov v prorockých knihách a otázka historičnosti 

- Exegéza vybraných textov z Gn 12-50 

- Exodus 

- Levitikus 

- Numeri 

- Deuteronómium  

Odporúčaná literatúra:  

Poznámky k prednáškam od prednášajúceho  

TIŇO J. ed.: Exodus. KZS 3. 2012. Trnava. 

DUBOVSKÝ P ed..: Genezis. KSZ 1. 2008. Trnava. 
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MURPHY, R. E.: Tóra: 101 otázok a odpovedí. Trnava : Dobrá kniha, 2001. 

RENDTORFF, R.: Hebrejská bible a dějiny. Praha, 1996. 

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

Poznámky: celková časová záťaž študenta: 75 hodín; prezenčné vyučovanie: 24 hodín; 

samoštúdium a záverečný test: 51 hodín.  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: doc. Jozef Tiňo, PhD 

Dátum poslednej zmeny: 30.11.2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th.  
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Nový zákon 2 - Synoptické evanjeliá (P) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YBHA005 Názov predmetu: Nový zákon 2 – Synoptické 

evanjeliá 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár 

Rozsah: 1/1 týždeň 

Metóda: prezenčná spolu 24 hodín  

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Záverečné hodnotenie: písomný test zo všeobecného prehľadu 50 bodov a ústna skúška 

z exegézy zvoleného textu 50 bodov.  

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia B 

najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 bodov 

a na hodnotenie E najmenej 51 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z písomného 

testu alebo z ústnej skúšky získa menej ako 25 bodov.  

Výsledky vzdelávania:  

Štúdium ponúka orientáciu a pochopenie novozákonných textov synoptických evanjelií na 

pozadí súčasných poznatkov exegézy. 

VV1 Definovať odborné pojmy modernej exegézy v oblasti synoptických evanjelií 

VV2 Aplikovať teoretické poznatky vo vzťahu k textom synoptických evanjelií  

VV3 Demonštrovať použitie exegetických metód na analýzu konkrétnych synoptických textov 

VV4 Identifikovať kritické miesta štúdia synoptických evanjelií 

VV5 Zhodnotiť aktuálne výsledky bádania v oblasti synoptických evanjelií 

Stručná osnova predmetu:  

- Evanjelium a evanjeliá. Charakteristika literárneho druhu. 

- Synoptická otázka a jej riešenie 

- Evanjelium podľa Marka: autor, doba vzniku, adresáti, literárna kompozícia 

a teologické línie 

- Exegetická analýza Mk 8,27–10,52  

- Evanjelium podľa Matúša: autor, doba vzniku, adresáti, literárna kompozícia a 

teologické línie 

- Exegetická analýza Mt 1–2 

- Exegetická analýza Mt 5–7 

- Exegetická analýza Modlitby Pána 

- Evanjelium podľa Lukáša: autor, doba vzniku, adresáti, literárna kompozícia a 

teologické línie 

- Exegetická analýza podobenstiev a konkrétne Lk 15 

- Exegetická analýza Lk 24 

- Súhrnný prehľad 

Odporúčaná literatúra:  

Dubovský, P. et al.: Marek. Komentáre k Novému zákonu 1. Bratislava, 2013.  

Grilli, M.: Evanjelium pocestného. Lukášovo dielo 1. Ružomberok, 2016. 
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Grilli, M.: „Paradox“ a „tajomstvo“. Markovo evanjelium. Ružomberok, 2014. 

Grilli, M.: Reč na vrchu – Utópia alebo každodenná prax? Ružomberok, 2020. 

Grilli, M.: Zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva. Matúšovo evanjelium. 

Ružomberok, 2015. 

Lapko, R., ed.: Lukášovo evanjelium. Nový preklad a krátky komentár. Bratislava, 2021. 

McBride, D.: Where Does the Jesus Story Begin? Reflections on the Beginning of the 

Gospels. Cambridge, 2006. 

Novum Testamentum Graece. Greek-English New Testament. Parallel Edition. 28. vyd. 

Stuttgart, 2013. 

Trstenský, F.: Ježišove podobenstvá. Biblicko-spirituálny pohľad. Ružomberok, 2015. 

Aktuálne články budú komunikované počas výučbového procesu. 

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

odporúčaný anglický jazyk, základy biblickej gréčtiny 

Poznámky: popri účasti na prednáškach, príprava študenta asi 1 h. týždenne  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: ThDr. Marek Vaňuš, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 13.12.2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 

 



 

8 

 

 

Dejiny Cirkvi 1 - Starovek (P) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YBHA010 Názov predmetu: Dejiny Cirkvi 1 - Starovek 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah: 2/0/0 týždeň  

Metóda: prezenčná  

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Záverečné hodnotenie: Spôsob ukončenia:  

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia 

B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 

bodov, na hodnotenie E najmenej 51 bodov. 

Výsledky vzdelávania (VV):  

VV1 Poznať metódy spracovávania špecifického (cirkevné dejiny) odborného materiálu  

VV2 Pochopiť význam informácií zo svojho ako aj hraničných odborov (lingvistika, teológia, 

história …) pre svoju špecifickú tému.  

VV3  Aplikovať získané informácie z bodu 2. špecifickou metódou daného odboru   

VV4. Analyzovať jednotlivé komponenty aby mohol vystavať organizačnú štruktúru svojho 

poznania  

VV5. Evaluovať - schopnosť študovať a vyhodnotiť rôzne názory v danej téme.    

VV6. Syntetizovať- samotné  písanie písomnej práce na základe predošlých informácií 

Stručná osnova predmetu:  

- Založenie, propagácia a rozšírenie Cirkvi 

-  Prenasledovanie Cirkvi 

- Cirkevná organizácia 

- Kult, disciplína a zvyky 

- Vývoj kresťanskej náuky, herézy a schizmy do roku 313 

- Cirkevná literatúra a posvätné vedy 

- Rozšírenie kresťanstva a jeho ohraničenie 

- Písomný test 

- Vývoj kresťanskej náuky, teologické kontroverzie, herézy a schizmy po roku 313 

- Herézy 5. Storočia 

- Cirkevné zriadenie 

- Kult, disciplína a zvyky 

- Literatúra a posvätné vedy 

Odporúčaná literatúra:  

DOLINSKÝ, J.: Dejiny Cirkvi. Kresťanský starovek. Bratislava : DK, 1996, 329 s. ISBN 80-

7141-114-0 

VOGUA, F.: Dejiny raného křesťanství. Praha : Vyšehrad, CDK, 1997, 267 s. ISBN 80-7021-

231-4 

JOHNSON, P.: Dejiny křesťanství. Brno : CDK, 1999, 541 s. ISBN 80-85859-41-0 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  
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Poznámky: hodinová záťaž študenta – koľko hodín sa má pripravovať -  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 
 

Vyučujúci: Mgr. PhDr. Peter Hunčaga, PhD, prednášky 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Dogmatická teológia 3 - Kristológia (P) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YSTA004 Názov predmetu: Dogmatika 3 - Kristológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Druh: prednáška 

Rozsah: 3/ týždeň 

Metóda: prezenčná 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Referát a aktivita študenta: 20 bodov 

Záverečná práca: 80 bodov 

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na získanie hodnotenia B 

najmenej 85 bodov, na hodnotenie C najmenej 77 bodov, na hodnotenie D najmenej 69 bodov 

a na hodnotenie E najmenej 61 bodov. 

Výsledky vzdelávania: 

Cieľom predmetu je uvedenie do kristológie ako centrálneho teologického traktátu kresťanskej 

teológie.  

Študent bude schopný: 

- Vymenovať základné smery kristologické formulácie 

- Vysvetliť problematiku kristológie 

- Usporiadať teologické smery v kristológie 

- Rozčleniť teologické smery v kristológie 

- Kategorizovať teologické prúdy kristológie 

- Zdôvodniť argumetáciu dogmatickej kristológie 

 Stručná osnova predmetu: 

- Ježiš Kristus – mesianizmus v Starom zákone 

- Slovo, ktoré sa stalo telom; on je Nazaretský, Učiteľ, Prorok, Svätý muž 

- Syn človeka, Mesiáš, Syn Boží 

- Trpiaci Služobník, Ukrižovaný, Vzkriesený Pán, Darca Ducha Svätého, Kráľ a Kňaz 

- Úvod do patristickej kristológie 

- Prvý Nicejský koncil a najstrašia kristologická dogma; Arianizmus 

- Nestorianizmus; monofyzitizmus a koncil v Efeze (431) 

- Koncil v Chalcedone (451): hypostatická únia v Kristovej osobe 

- Monotheletizmus; neskoršia stredoveká kristológia 

- Úvod do novej kristologickej koncepcia 

- Kristologické koncepty (prehľad u Rahnera, Moltmanna a iných) 

- Kristológia u Benedikta XVI.: Ježiš z Nazaretu 

Odporúčaná literatúra: 

MUELLER, G. L.: Zjevení Ježíše jako "Syna Otce" a jako prostředníka Boží vlády. 

Christologie/ Soteriologie. In: Dogmatika pro studium i pastoraci. Kostelní Vydří: 

Karmelitánske nakladatelství, 2010, str. 254-392 

POSPÍŠIL, C. V.: Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. Kostelní Vydří : Karmelitánske 

nakladatelství, 2006. 
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NICOLAS, J.-H.: Syntéza dogmatické teologie. II. část. Vtělení Slova, Praha 2007. 

FITZMYER, J. A.: Ježiš Kristus. Otázky a odpovede. Trnava : Dobrá kniha, 1998. 

SCHMAUS, M.: Ježiš Kristus. Rím 1987. 

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

Poznámky: Prezenčné štúdium. Odporúčaná kontaktná výučba.  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: ThDr. Cyril Šesták PhD., prednášky 

Dátum poslednej zmeny: 13.12. 2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Dogmatická teológia 7 - Eucharistia (P) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YSTA010 Názov predmetu: Dogmatická teológia 7 - 

Eucharistia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah: 2/0/0/týždeň  

Metóda: prezenčná spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 3  

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Predmet pozostáva z prednáškovej časti. Podmienkou absolvovanie predmetu je aj realizácia 

nekontaktnej časti predmetu – samoštúdiom. Táto časť je realizovaná najmä: štúdiom 

odporúčanej literatúry, prípravou na vyučovaciu hodinu a prípravou na záverečnú skúšku. 

Záverečné hodnotenie:  ústne skúšanie,  

Spôsob ukončenia: ústna skúška 

Kurz bude ukončený ústnou skúškou .Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 

bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na 

hodnotenie D najmenej 61 bodov, na hodnotenie E najmenej 51 bodov. 

Výsledky vzdelávania (VV):  

Umožniť čo najlepšie poznanie náuky o sviatostiach, ktoré sú prameňom Božieho života v 

človekovi.  

VV1 Definovať Eucharistiu ako sviatosť Cirkvi. 

VV2 vyjadriť vlastnými slovami aký má mať vzťah veriaci človek k Eucharistii 

VV3 preukázať schopnosť argumentovať prečo je v náboženskom živote potrebné prijímať 

Eucharistiu 

VV4 zaujať správny postoj k rozličným názorom o potrebe pravidelnej účasti na 

eucharistickej obete. 

VV5 Demonštrovať pochopenie a vyvodiť závery predovšetkým v konfrontácii so samým 

sebou, či sa sám osobne stotožňuje s ponukou, akú mu dáva Boh prostredníctvom Cirkvi. 

VV6 vedieť argumentovať o účinnosti sviatostných znakov. 

Stručná osnova predmetu: 

- Začlenenie náuky o Eucharistii do celku dogmatickej teológie; rôzne mená 

Eucharistie; Eucharistia v teologickej diskusii; eucharistická katechéza. 
- Biblické svedectvo: Stará zmluva – predobrazy Eucharistie 
- Nová zmluva: evanjeliá, Skutky apoštolov, Prvý list Korinťanom 10 – 11. hlava. 
- Dejinný vývoj: poapoštolské obdobie (východní a západní Otcovia), stredovek. 

Obdobie reformácie, Tridentský koncil. 
- Novoscholastická teológia Eucharistie  
- Obnovenie náuky o Eucharistii v 20. stor. (pápežské encykliky, II. Vatikánsky 

koncil). 
- Druhý vatikánsky koncil a recepcia jeho akcentov. 
- Systematická reflexia: Eucharistia ako reálna prítomnosť Ježiša Krista, ako Kristova 

obeta. 
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- Pokračovanie: Eucharistia ako anamnéza, sviatostná hostina, vzdávanie vďaky 

Otcovi. 
- Pokračovanie: Eucharistia – jej centrálne miesto v živote Cirkvi, Eucharistia a jednota 

kresťanov (koinonia), pneumatologický aspekt Eucharistie, záloh večného života 

(eschatologický charakter). 
- Najnovšie pápežské dokumenty o Eucharistii: List sv. Otca Jána Pavla II. všetkým 

biskupom Cirkvi „O eucharistickom tajomstve a kulte“, Listy kňazom z príležitosti 

Zeleného štvrtku, „Deň Pána“ – Apoštolský list o svätení nedele. 
- Ekumenické snahy: katolíci, pravoslávni, protestanti. 

 

Odporúčaná literatúra:  

Schmaus, M.: Sviatosti, Bratislava, RK CMBF UK, 1992. 

Katechizmus katolíckej Cirkvi. SSV Trnava, 1998. 

Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu I., II., SSV Trnava, 1993. 

Fiorenza, F. S. - Galvin, J. P.: Systematická teologie III., Vyšehrad. Brno, 2000. 

Krapka, E.: Tajomstvá svätej omše. Dobrá kniha, Trnava 1998 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: doc. ThDr. Andrej Filipek, PhD., prednášajúci, skúšajúci 

Dátum poslednej zmeny: 12.12.2021 

Schválil: Prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 



 

14 

 

 

Morálna teológia 1 (P) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YSTA012 Názov predmetu: Morálna teológia 1 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:2/0/0/týždeň  

Metóda: prezenčná spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 3  

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Predmet pozostáva z prednáškovej časti. Podmienkou absolvovanie predmetu je aj realizácia 

nekontaktnej časti predmetu – samoštúdiom. Táto časť je realizovaná najmä: štúdiom 

odporúčanej literatúry, prípravou na vyučovaciu hodinu a prípravou na záverečné hodnotenie. 

Záverečné hodnotenie: ústne skúšanie 

Spôsob ukončenia: ústna skúška 

Kurz bude ukončený ústnou skúškou .Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 

91 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, 

na hodnotenie D najmenej 61 bodov, na hodnotenie E najmenej 51 bodov 

Výsledky vzdelávania (VV):  

VV1 Kriticky definovať morálnu teológiu, vymenovať jej pramene a ciele a opísať jej metódy 

VV2 Identifikovať a Objasniť morálnu teológiu ako dialóg iniciovaný Bohom a ako 

odhaľovanie Božieho projektu. 

VV3 Na základe poznatkov aplikovať rozlišovanie aspektov, prostredníctvom ktorých 

náležitejšie objavuje pravdu a robí svoj život ľudskejším 

VV4 Rozpoznať a rozlíšiť Božie volanie a jeho povahu vo Svätom písme, v Zákone a vo 

svedomí. 

VV5 Zhrnúť a špecifikovať vzťah svedomia a zákona 

VV6 Vysvetliť spojenie medzi všeobecnou normou a požiadavkami konkrétnej situácie a 

argumentačne oponovať radikálnej forme situačnej etiky 

Stručná osnova predmetu:  

- Úvodná impostácia a dejinné definície morálnej teológie. Pramene, ciele a metódy 

morálnej teológie. 

- Sebadarovanie Boha cez tri pramene: Sväté písmo, tradícia, učiteľský úrad Cirkvi. 

Druhotné pramene – teológia a rozumové poznanie.  

- Morálna teológia – jej dejinný vývoj. Obdobie prvotnej cirkvi, poapoštolské obdobie, 

stredovek, Tridentský koncil. Novovek.  

- Morálna teológia ako Božie volanie, ako dialóg iniciovaný Bohom, ako výzva k 

odpovedi. 

Božie volanie vo Svätom písme. Starý zákon a zmluva. Nový zákon a Ježiš Kristus. 

Synoptici, Ján, Pavol. 

- Božie volanie v Zákone. Človek zaradený do Božieho poriadku. Poznanie tohto 

poriadku sprostredkované Božím zákonom. Boží zákon ako norma ľudských skutkov. 

Podstata zákona. Povinnosti vyplývajúce zo zákona. Zvláštnosti zákona. 

- Večný zákon, zákon milosti, prirodzený mravný zákon a vzťah medzi nimi. 
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- Pozitívny Boží zákon. Mravné príkazy Svätého písma. Miesto ľudského zákona v 

hierarchii zákonov. Zákony cirkevné a občianske, ich pramene a ciele.  

- Pohľad Druhého vatikánskeho koncilu a encykliky Veritatis splendor. 

- Obdobie po Druhom vatikánskom koncile. 

- Božie volanie vo svedomí. Pojem svedomia vo Svätom písme a v chápaní Druhého 

vatikánskeho koncilu.  

- Vzťah zákona a svedomia. 

- Situačná etika. 

Odporúčaná literatúra:  

KÚTNY, I.: Morálna teológia I. Pre študentov náboženskej výchovy. Trnava: Dobrá kniha, 

2013 

KÚTNY, I.: Teologický rozmer etiky I. Pre študentov náuky o rodine a sociálnej práce. Dobrá 

kniha, 2013 

KÚTNY, I.: Svedomie v Dominum et Vivificantem. Tridsať rokov encykliky. Trnava: Dobrá 

kniha, 2016 

GÜNTHÖR, A.: Morálna teológia 1/a. Rím : SÚCM, 1991. 

GÜNTHÖR, A.: Morálna teológia 1/b. Rím : SÚCM, 1989. 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  ThDr. Ing. Milan Urbančok, PhD., prednášajúci, skúšajúci 

Dátum poslednej zmeny: 12.12.2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner D.Th. 
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Pastorálna teológia (P) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YPTA006 Názov predmetu: Pastorálna teológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár  

Rozsah:1/1/0/týždeň  

Metóda: prezenčná spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Záverečné hodnotenie:  

Predmet bude ukončený skúškou 100 bodov.  

Spôsob ukončenia: 

- Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia 

B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 

bodov, na hodnotenie E najmenej 51 bodov 

Výsledky vzdelávania:  

Cieľom predmetu je získať základné vedomosti o pastorálnej teológii, o jej východiskách, 

metódach a prístupoch.  

Študent bude schopný: 

- Kriticky analyzovať trendy v religiozite a ich prejavoch v súčasnej spoločnosti 

- Rozpoznať kľúčové indikátory „znamení čias“  

- Pomenovať oblasti, ktoré tvoria napätie medzi kresťanskou náukou a životnými 

príbehmi jednotlivcov 

- Kategorizovať individuálne „radosti a starosti ľudí“ pre navrhnutie vhodných modelov 

pastoračnej pomoci 

- Kriticky vyhodnotiť efektivitu existujúcich pastoračných prístupov 

- - Aplikovať v praxi teologické východiská 

kresťanstva pre potreby 

jednotlivcov a spoločnosti 

Stručná osnova predmetu:  

- Teoretické východiská pastorálnej teológie 

- Metódy pastorálnej teológie 

- Kairológia – identifikácia znakov čias 

- Kriteriológia – Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu, vybraných synod 

a encykliky 

- Praxeológia – predstavenie pastoračných modelov v praxi pre rôzne cieľové skupiny 

Odporúčaná literatúra:  

Jozef Žuffa, Kairológia v pastorálnej teológii, Warszawa : Rhetos, 2015. 

Lukáš Jeník, Miroslav Karaba, Jozef Žuffa, Veda, spoločnosť a náboženstvo v dialógu, 

Bratislava : Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 2021. 

KBS, Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku 2007-2013.Trnava : SSV, 2007. 

Gaudium et Spes. In : Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu. Trnava : SSV, 2019. 

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

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: doc. Dr. theol. Jozef  Žuffa 

Dátum poslednej zmeny: 9.12. 2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner D.Th. 
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Liturgika 1 (P) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YPTA004 Názov predmetu: Liturgika 1 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška, seminár 

Rozsah: 1/2/0 týždeň  

Metóda: prezenčná, spolu 36 hodín 

Počet kreditov: 3  

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester (1. roč., ZS) 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Priebežné hodnotenie  

- Predmet pozostáva z prednáškovej časti, ktorá sa týka dejín liturgie a zo seminárnej časti, 

ktorá je zameraná na liturgickú teológiu. V priebehu semestra študent vypracuje témy z oblasti 

liturgickej teológie. Cieľ seminára z liturgickej teológie nespočíva iba v prezentovaní danej 

témy, ale aj vo formulovaní otázok a moderovaní krátkej diskusie a reflexie so študentami. 

Seminár bude hodnotený na základe spracovania danej témy a jej prezentácie (25 bodov) 

a schopnosti viesť diskusiu na danú tému (10 bodov). Hodnotená bude aj aktívna účasť 

študentov na seminári (15 bodov).  

- Kurz bude ukončený ústnou skúškou s maximálnym hodnotením 50 bodov. 

Spôsob ukončenia: 

- Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia 

B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 

bodov, na hodnotenie E najmenej 51 bodov. 

 

Výsledky vzdelávania:  

Študent bude schopný:  

- definovať pojem liturgie a osvojí si dôležité etapy z dejín liturgie; taktiež sa oboznámi 

s jednotlivými prvkami z oblasti liturgickej teológie;  

- vysvetliť súvislosti medzi vývojom liturgie a historicko-kultúrnym kontextom 

a jednotlivými prvkami liturgickej teológie;  

- demonštrovať a využiť vedomosti pre ďalšie štúdium teológie a pre pastoračno-

liturgickú prax; 

- analyzovať jednotlivé fázy dejín liturgie a určiť tie prvky liturgie, ktoré sa v liturgii 

menili z dôvodu historických a teologických okolností;  

- zhrnúť a klasifikovať jednotlivé prvky liturgie; 

- zhodnotiť a objasniť zákonitosti vývoja liturgie vo svetle dejín a liturgickej teológie.  

Stručná osnova predmetu:  

- Úvod do štúdia liturgie. 

- Liturgia – slávnosť nášho vykúpenia. 

- „Lex orandi – lex credendi“ 

- Termín „liturgia“ a pojem kultu vo Svätom Písme. 

- Dejiny liturgie: liturgia prvých štyroch storočí. 

- Liturgické rodiny. 

- Západná liturgia v stredoveku. Obdobie fransko-karolínske. 

- Gregorova reforma a liturgický život na konci stredoveku.  
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- Slovanská liturgia a evanjelizácia svätých Cyrila a Metoda. 

- Dejiny liturgie od Tridentského koncilu po Druhý vatikánsky koncil. 

- Druhý vatikánsky koncil.  

- Konštitúcia o posvätnej liturgii Sacrosanctum concilium. 

Odporúčaná literatúra: 

- ADAM, A.: Liturgika. Křesťanská bohoslužba a její vývoj. Praha : Vyšehrad, 2001. 471 s. 

ISBN 80-7021-420-1. 

- AUGÉ, M.: Liturgia:  dejiny, slávenie, teológia, spiritualita. Praha : Paulínky, 2011. 303 s. 

ISBN 978-80-7450-014-5. 

- KOPEČEK, P.: Fundamentální liturgika. Křesťanské slavení: teologie, historie a pastorace. 

Olomouc : Univerzita Palackého, Cyrilometodějská teologická fakulta, 2020. ISBN 978-80-

244-5906-6. 

- KUNETKA, F.: Slavnost našeho vykoupení. Nástin liturgické teologie. Kostelní Vydří : 

Karmelitánské nakladatelství, 1997, 112 s. ISBN 80-7192-184-X.  

- Sacrosanctum concilium, konštitúcia o posvätnej liturgii. In: Dokumenty Druhého 

Vatikánskeho koncilu. Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2008, s. 159-201.  

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: Mgr. Vlastimil Dufka SJ, SL.D 

Dátum poslednej zmeny: 10.12.2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner D.Th. 
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Kánonické právo 1 (P) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YPTA001 Názov predmetu: Kánonické právo 1 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška, seminár 

Rozsah: 1/1 týždeň  

Metóda: prezenčná spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Priebežné hodnotenie 

- V priebehu semestra študent vypracuje referát týkajúci sa vybranej témy. Témy budú 

zvolené tak, aby príprava referátu bola súčasťou prípravy na záverečné hodnotenie. Za 

referát bude možno získať 30 bodov.  

- Prvá časť písomnej skúšky z dejín práva sa uskutoční vo forme testu s maximálnym 

hodnotením 40 bodov. 

- Druhá ústna časť skúšky pozostáva z otvorených otázok s maximálnym hodnotením 30 

bodov. 

- Spôsob ukončenia: 

- Na získanie hodnotenia A je potrebné po sčítaní oboch častí skúšky a referátu získať 

najmenej 91 bodov; na získanie hodnotenia B je potrebné získať najmenej 81 bodov; 

na získanie hodnotenia C je potrebné získať najmenej 71 bodov; na získanie 

hodnotenia D je potrebné získať najmenej 61 bodov; na získanie hodnotenia E je 

potrebné získať najmenej 51 bodov. 

Výsledky vzdelávania:  

Študent získa teoretické a praktické znalosti z oblasti kánonického práva. 

Študent bude schopný: 

- definovať základné pojmy týkajúce sa kánonického práva; 

- disponovať komplexným prehľadom v oblasti kánonického práva; 

- argumentovať právnickými argumentmi na vymedzené okruhy právnych otázok; 

- analyzovať dôvody existencie konkrétnych inštitútov kánonického práva a spôsoby ich 

uplatňovania v praxi; 

- vyvodiť relevantné závery k predmetným spoločenským vzťahom, týkajúcich sa 

predovšetkým funkcie práva v živote Katolíckej cirkvi; 

- argumentovať v predmetnej problematike právnickými argumentmi, za súčasného 

vyvodzovania syntetických záverov a úvah „de lege ferenda“. 

Stručná osnova predmetu:  

- Úvod do kánonického práva. 

- Pramene kánonického práva. 

- Obdobie kodifikovaného práva a Kódex kánonického práva z roku 1917. 

- Kódex kanonického práva z roku 1983 a Kódex kánonov východných cirkví z roku 

1990. 

- Jednotlivé administratívne úkony. 

- Fyzické a právnické osoby. 

- Radiaca moc v Katolíckej cirkvi. 
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- Cirkevné úrady: obsadzovanie a uprázdnenie. 

- Hierarchické zriadenie cirkvi: Najvyššia autorita cirkvi. 

- Partikulárne cirkvi a v nich ustanovená autorita. 

- Územná štruktúra Katolíckej cirkvi. 

- Práva veriacich v Katolíckej cirkvi. 

Odporúčaná literatúra:  

DUDA, J.: Úvod do štúdia kanonického práva. Spišská Kapitula : Kňazský seminár biskupa 

Jána Vojtaššáka, 1995; 

FILO, V.: Kánonické právo. Úvod a prvá kniha. Bratislava : Rímskokatolícka Cyrilometodská 

bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, 1997; 

GÓRECKI, E.: Obecné normy Kódexu kanonického práva Jana Pavla II. Olomouc : Matice 

cyrilometodějská, 1993; 

HRDINA, A.: Kanonické právo. Praha : Eurolex Bohemia, 2002; 

NEMEC, M.: Základy kánonického práva. Druhé, doplnené a prepracované vydanie. 

Bratislava – Trnava : Iura Edition, 2006; 

TRETERA, J. R.: Církevní právo. Praha : Jan Krigl, 1993; 

VLADÁR, V.: Dejiny cirkevného práva. Praha : Leges, 2017. 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e fx 
 

Vyučujúci: prednášky: ThDr. ICDr. Remigiusz Piotr Górski 

Dátum poslednej zmeny: 13.12. 2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner D.Th. 
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Boží ľud, Cirkev a Izrael (PV) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YBHA037 Názov predmetu: Boží ľud, Cirkev a Izrael 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah: 1/1/0 týždeň  

Metóda: prezenčná, spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 3 

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

Stupeň štúdia: 2. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: 

V priebehu semestra si študenti pripravia na základe naštudovanej literatúry tri krátke dialógy 

na vybrané témy, za čo získajú zakaždým najviac 25 bodov, spolu 75% z celkového 

hodnotenia. Náhradou a voliteľnou alternatívou k najviac dvom z troch dialógov je test, alebo 

esej za 25 bodov. Zvyšných 25 bodov získajú študenti na základe aktívnej účasti na seminári. 

Podmienkou absolvovania predmetu je aj nekontaktná časť výučby. Uskutočňuje sa formou 

samoštúdia odporúčanej literatúry a prípravou na semináre. 

Spôsob ukončenia: tri dialógy počas semestra 

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať za priebežné hodnotenie spolu najmenej 93 

bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 85 bodov, na hodnotenie C najmenej 77 bodov, na 

hodnotenie D najmenej 69 bodov a na hodnotenie E najmenej 61 bodov. Kredity nebudú 

udelené študentovi, ktorý za priebežné hodnotenie získa 60 a menej bodov. 

Výsledky vzdelávania:  

Priblížiť študentom základy židovsko-kresťanských vzťahov, postoj Cirkvi k židom 

a judaizmu, učenie a kľúčové dokumenty na túto tému. Študent bude vedieť: 

VV1 pomenovať a opísať základné princípy, dokumenty a osobnosti dialógu medzi židmi a 

kresťanmi 

VV2 vysvetliť vývoj vzájomných vzťahov v historickom kontexte, najmä od polovice 20. 

storočia doteraz 

VV3 zdôvodniť učenie Katolíckej cirkvi o židoch a judaizme 

VV4 rozlišovať v rámci veľkej pestrosti súčasného judaizmu jeho najdôležitejšie prúdy 

VV5 preukázať schopnosť zhrnúť poznatky do väčšieho celku 

VV6 aplikovať poznatky a použiť argumenty z jednotlivo preberaných tém 

Stručná osnova predmetu:  

- Úvod do štúdia, prečo potrebujeme dialóg, základné pojmy 

- Čo spája a rozdeľuje židov a kresťanov, židovský Ježiš v textoch Nového zákona 

- Počiatky kresťanstva a rozchod s judaizmom, literatúra adversus Iudeos, Toledot Ješu 

- Postavenie židov v stredovekej Európe, Synagóga a Ecclesia, verejné dišputy, otázka 

kontinuity 

- Dokument Pamätáme (1998) a šoa 

- Druný vatikánsky koncil a Nostra aetate (4), Selisberg a konferencia v 1947 

- Komisie a dokumenty (1974 a 1985) 

- Dejiny židovsko-kresťanských vzahov v 20. storočí 

- Dokument Pápežskej biblickej komisie, Židovský ľud a jeho Sväté písma 

v kresťanskej Biblii (2001) 
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- Dokument „Lebo Božie dary a povolanie sú neodvolateľné“ (Rim 11,29) (2015) 

- Dokumenty Dabru emet (2000), Plniť vôľu nášho Otca, ktorý je na nebesiach (2015), 

Medzi Jeruzalemom a Rímom 

- Hlavné výzvy dialógu dnes a jeho perspektívy 

Odporúčaná literatúra:  

HIDVÉGHYOVÁ, L. (ed.): Od Seelisbergu po Jeruzalem a Rím. Dokumenty židovsko-

kresťanského dialógu. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2018. 

Fryová, H. P.: Čítanka Židovsko-křesťanského dialogu. Praha : Kalich/ Vyšehrad, 2003. 

Kuschel, K.-J.: Spor o Abrahama. Co židy, křesťany a muslimy roděluje a co je spojuje. Praha 

: Vyšehrad, 1997. 

Prudký, M.: Zvláštní lid Páně, křesťané a židé. Brno : CDK, 2000. 

Schubert, K.: Dějiny Židů. Praha : NS Svoboda, 2003. 

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

nie nutnosťou, je anglický jazyk) 

Poznámky: študent sa má pripravovať v priebehu semestra priemerne 3 hodiny týždenne na 

semináre (30 hodín) a asi 40 hodín na dialógy  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: ThDr., Mgr. Lucia Hidvéghyová, PhD., semináre 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Základy súčasného judaizmu (PV) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YBHA040 Názov predmetu: Základy súčasného judaizmu 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah: 1/1/0 týždeň  

Metóda: prezenčná, spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 3 

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

Stupeň štúdia: 2. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: 

V priebehu semestra si študenti pripravia na základe naštudovanej literatúry tri krátke dialógy 

na vybrané témy, za čo získajú zakaždým najviac 25 bodov, spolu 75% z celkového 

hodnotenia. Náhradou a voliteľnou alternatívou k najviac dvom z troch dialógov je test, alebo 

esej za 25 bodov. Zvyšných 25 bodov získajú študenti na základe aktívnej účasti na seminári. 

Podmienkou absolvovania predmetu je aj nekontaktná časť výučby. Uskutočňuje sa formou 

samoštúdia odporúčanej literatúry a prípravou na semináre. 

Spôsob ukončenia: tri dialógy počas semestra 

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať za priebežné hodnotenie spolu najmenej 93 

bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 85 bodov, na hodnotenie C najmenej 77 bodov, na 

hodnotenie D najmenej 69 bodov a na hodnotenie E najmenej 61 bodov. Kredity nebudú 

udelené študentovi, ktorý za priebežné hodnotenie získa 60 a menej bodov. 

Výsledky vzdelávania:  

Priblížiť študentom základy súčasného judaizmu a zdôvodniť potrebu jeho poznania pre 

kresťanov. Študent bude vedieť: 

VV1 identifikovať a opísať kľúčové pojmy, predstavy a témy súčasného judaizmu a židovstva 

VV2 vysvetliť súvislosti v rámci jednotlivých tém a oblastí judaizmu 

VV3 zdôvodniť hlavné učenie a tradície judaizmu, aj prečo je potrebné ich vziať do úvahy ako 

súčasti celku 

VV4 rozlišovať v rámci veľkej pestrosti súčasného judaizmu jeho najdôležitejšie prúdy 

VV5 preukázať schopnosť zhrnúť poznatky do väčšieho celku 

VV6 aplikovať poznatky a použiť argumenty z jednotlivo preberaných tém 

Stručná osnova predmetu:  

- Úvod do štúdia judaizmu, učenie a postoj Cirkvi k židom a judaizmu 

- Kto sú židia / Židia a čo je judaizmus, rozmanitosť súčasného židovstva 

- Dejiny Židov a judaizmus v staroveku 

- Dejiny Židov a judaizmus v stredoveku 

- Haskala, antisemitizmus, sionizmus, šoa 

- Ústna a Písaná Tóra 

- Midraš a rabínska literatúra 

- Kalendár a ročný cyklus sviatkov 

- Rituálna čistota a kašrut, domácnosť 

- Obrady životného cyklu a rodina 

- Synagóga a židovská komunita, modlitba, náboženské hodnoty judaizmu 

- Židia vo svete a na Slovensku, významné osobnosti 
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Odporúčaná literatúra:  

HIDVÉGHYOVÁ, L. (ed.): Od Seelisbergu po Jeruzalem a Rím. Dokumenty židovsko-

kresťanského dialógu. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2018. 

DE VRIES, S. P.: Židovské obřady a symboly. Praha: Vyšehrad, 2008. 

SCHUBERT, K.: Židovské náboženství v proměnách věků. Zdroje, teologie, filosofie, 

mystika. Praha: Vyšehrad, 1999. 

SLÁMA, P.: Tanu Rabanan. Antologie rabínské literatury. Praha : Vyšehrad, 2010. 

STEMBERGER, G.: Úvod do judaistiky. Praha: Vyšehrad, 2010. 

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

nie nutnosťou, je anglický jazyk) 

Poznámky: študent sa má pripravovať v priebehu semestra priemerne 3 hodiny týždenne na 

semináre (30 hodín) a asi 40 hodín na dialógy  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: ThDr., Mgr. Lucia Hidvéghyová, PhD., semináre 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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1. ročník LS  

 

Starý zákon 2 - Dejepisné knihy (P) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YBHA002  Názov predmetu: Starý zákon 2 – Dejepisné knihy   

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: seminár 

Rozsah: 0/2/0/týždeň  

Metóda: prezenčná, spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Záverečné hodnotenie: Študent získa kredity za : 60 bodov aktívna účasť na seminári a 40 

bodov záverečný písomný  test. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý za niektorú z týchto 

častí získa 0 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 95 bodov, na 

získanie hodnotenia B najmenej 85 bodov, na získanie hodnotenia C najmenej 75 bodov, na 

získanie hodnotenia D najmenej 70 bodov, na získanie hodnotenia E najmenej 65 bodov.  

Výsledky vzdelávania:  

Študent bude schopný:  

- Definovať texty Dejepisných kníh na základe kľúčových tém a pojmov. 

- Vysvetliť tematické súvislosti Dejepisných kníh v širšom kontexte Starovekého 

blízkeho orientu.  

- Demonštrovať rôzne metódy prístupu pri štúdiu Dejepisných kníh. 

- Analyzovať texty Dejepisných kníh a na základe toho špecifikovať ich posolstvo 

v dobovom kontexte. 

- Zhrnúť výsledky biblického bádania v danej oblasti. 

- Zhodnotiť význam odkazu Dejepisných kníh pre súčasnosť.  

Stručná osnova predmetu:  

- Status quaestionis skúmania tzv. Deuternomistickej histórie  

- Kniha Jozue 

- Kniha Sudcov 

- Kniha Rút 

- 1 Samuel 

- 2 Samuel  

- 1 Kráľov   

- 2 Kráľov 

- Knihy kroník 

- Ezdráš, Nehemiáš 

- 1 Makabejcov 

- 2 Makabejcov 

Odporúčaná literatúra:  

Poznámky k prednáškam od prednášajúceho  

TIŇO, J.: King and Temple in Chronicles. Göttingen. 2010.  
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ČAPEK, F.: Archeologie, dějiny a utváření identity starověkého Izraele. Praha. 2018. 

GRABBE, L. L..: Can a "History of Israel" Be Written? London/New York. 2004. 

KILLEBREW, A. N.: The  Oxford Handbook of the Archaeology of the Levant : c. 8000 - 

332 BCE. Oxford. 2014.  

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

Poznámky: celková časová záťaž študenta: 75 hodín; prezenčné vyučovanie: 24 hodín; 

samoštúdium a záverečný test: 51 hodín.  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: doc. Jozef Tiňo, PhD 

Dátum poslednej zmeny: 30.11.2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Nový zákon 3 - Jánovo evanjelium, Jánove listy (P) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YBHA006 Názov predmetu: Nový zákon 3 – Jánovo 

evanjelium a listy 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár 

Rozsah: 1/1 týždeň 

Metóda: prezenčná spolu 24 hodín  

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Záverečné hodnotenie: písomný test zo všeobecného prehľadu 50 bodov a ústna skúška 

z exegézy zvoleného textu 50 bodov.  

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia B 

najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 bodov 

a na hodnotenie E najmenej 51 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z písomného 

testu alebo z ústnej skúšky získa menej ako 25 bodov.  

Výsledky vzdelávania:  

Priblíženie charakteru a kľúčových línii posolstva Evanjelia podľa Jána, ďalej troch listov 

uvedených pod Jánovým menom a Knihy zjavenia. 

- VV1 Definovať odborné pojmy modernej exegézy tzv. Jánovho korpusu 

- VV2 Popísať problematiku štúdia spisov pripisovaných postave Jána 

- VV3 Aplikovať exegetickú metódu na vybrané texty Jánovho evanjelia  

- VV4 Identifikovať kritické miesta štúdia Jánovho evanjelia a Knihy Zjavenia  

- VV5 Zhodnotiť aktuálne výsledky bádania v oblasti tzv. Jánovho korpusu. 

Stručná osnova predmetu:  

- Pozadie vzniku Evanjelia podľa Jána a literárne charakteristiky 

- Základné prvky kompozície Jn a hlavné teologické línie 

- Exegéza Jn 1,1-18 

- Exegetické čítanie Jn 1,19-51 

- Exegéza Jn 2,1-11 

- Exegéza Jn 6 

- Exegéza Jn 13,1-20 

- Exegetické čítanie kľúčových pasáží Jn 18–19 

- Exegéza Jn 20,1-18 

- Všeobecný literárny úvod do Jánových listov 

- Kniha zjavenia – úvod  

- Exegéza Zjv 12,1-18  

Odporúčaná literatúra:  

Grilli, M.: Evanjelium podľa Jána. Úvod a teológia. Ružomberok, 2017. 

Harrington, W.J.: Kniha Zjevení. Sacra pagina 5. Kostelní Vydří, 2012. 

Iskrová, D., Exegeticko-teologický komentár k Prvému Jánovmu listu. Ružomberok, 2008. 

Lapko, R., ed.: Jánovo evanjelium. Nový preklad a krátky komentár. Bratislava, 2019. 

Moloney, F.J., Evangelium podle Jana. Sacra pagina 4. Kostelní Vydří, 2009. 
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Novum Testamentum Graece. Greek-English New Testament. Parallel Edition. 28. vyd. 

Stuttgart, 2013. 

Aktuálne články budú komunikované počas výučbového procesu. 

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

odporúčaný anglický jazyk, základy biblickej gréčtiny 

Poznámky: popri účasti na prednáškach, príprava študenta asi 1 h. týždenne  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: ThDr. Marek Vaňuš, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 13.12.2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Dejiny Cirkvi 2 - Stredovek (P) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YBHA011 Názov predmetu: Dejiny Cirkvi 2 - Stredovek 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah: 2/0/0 týždeň  

Metóda: prezenčná  

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Záverečné hodnotenie: Spôsob ukončenia:  

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia 

B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 

bodov, na hodnotenie E najmenej 51 bodov. 

Výsledky vzdelávania (VV):  

VV1 Porozumieť dejinnému vývoju Cirkvi 

VV2 Rozlíšiť jednotlivé vývojové fázy Cirkvi 

VV3 Predstaviť vývoj kresťanskej náuky v danom období 

VV4 Pochopiť problematiku dejín Cirkvi vo svetle Božieho zjavenia 

VV5 Vysvetliť vývoj kultu a zvykov v príslušnom dejinnom období 

VV6 Rozpoznať význam konkrétneho dejinného obdobia pre Cirkev v súčasnosti 

Stručná osnova predmetu:  

- Misie medzi Germánmi a Slovanmi 

- Pápežstvo a jeho vzťahy s politickými mocnosťami do prvej polovice 11. Storočia 

- Kultúra a cirkevná veda 

- Kult, disciplína a zvyky Cirkvi 

- Pápežstvo a cisárstvo v 12. Storočí 

- Misie, križiacke výpravy, test 

- Vláda a správa Cirkvi, herezy 

- Rehoľný a cirkevný život. 

- Pápežstvo a svetské mocnosti 

- Nové rehole, veda a kultúra 

- Problém reformy a konciliarizmu 

- Rozvoj posvätných vied 

- Cirkev v dobe renesancie 

Odporúčaná literatúra:  

DOLINSKÝ, J.: Dejiny Cirkvi. Stredovek. Bratislava : Dobrá kniha, 1997, 299 s. ISBN 80-

7141-152-3 

DOLINSKÝ, J.: Dejiny Cirkvi. Obdobie reforiem. Bratislava : Dobrá kniha, 1995, 288 s. 

ISBN 80-7141-087-X 

JOHNSON, P.: Dejiny křesťanství. Brno : CDK, 1999, 541 s. ISBN 80-85859-41-0 

KADLEC, J.: Dějiny katolícke církve. 2 zv. Olomouc : Univerzita Palackého, 1993, 209 s. 

ISBN 80-7067-285-4 

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

Poznámky: hodinová záťaž študenta – koľko hodín sa má pripravovať -  
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Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 
 

Vyučujúci: Mgr. PhDr. Peter Hunčaga, PhD, prednášky 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Dogmatická teológia 4 - Pneumatológia, o milosti (P) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YSTA005 Názov predmetu: Dogmatická teológia 4 – 

Pneumatológia, o milosti 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška 

Rozsah:2/0/0/týždeň  

Metóda: prezenčná spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 3  

Odporúčaný semester štúdia: 2. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Záverečné hodnotenie:  

Študent získa kredity za skúšku (80 bodov) a za aktívnu účasť na prednáškach (20 bodov). Na 

získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 95 bodov, na získanie hodnotenia B 

najmenej 85 bodov, na získanie hodnotenia C najmenej 75 bodov, na získanie hodnotenia D 

najmenej 70 bodov, na získanie hodnotenia E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú udelené 

študentovi, ktorý za časť hodnotenia skúšky získa 0 bodov. 

Výsledky vzdelávania:  

Študent bude schopný: 

- Definovať základné pojmy a témy Pneumatológie a teológie Milosti 

- Vysvetliť súvislosti medzi Duchom Svätým a Božou milosťou 

- Demonštrovať schopnosť reflexie o pôsobení Ducha Svätého a milosti v človeku 

- Analyzovať charakter milosti ospravedlnenia 

- Zhrnúť rôzne momenty milosti v Božej personálnej milosti 

- Zhodnotiť tajomstvo ľudskej slobody v spolupráci s milosťou  

Stručná osnova predmetu: 

- Úvod. Biblický pohľad na Ducha Svätého. 

- Dogmatický vývin. 

- Systematická reflexia. 

- Súčasné pneumatologické náčrty. 

- Dominum et Vivificantem. 

- Duch Svätý ako personálna milosť.  

- Biblické základy náuky o milosti; chápanie milosti v Starom a Novom Zákone. 

- Historický vývoj náuky o milosti; učenie patristiky – Pelagius; Augustín; synody v 

Kartágu a Orange. 

- Učenie o milosti v stredoveku. 

- Učenie o milosti v novoveku: Luther; učenie Tridentského koncilu; obdobie od 

polovice 16. st. až po základné tendencie tohto učenia v 19. a v 20. storočí. 

- Systematická reflexia: podstata a trinitárny pôvod milosti, kristocentrické 

sprostredkovanie milosti; personálny charakter a gratuita milosti; zákon, prirodzenosť, 

sloboda a milosť, všeobecná spásna vôľa; predestinácia ako univerzálny spásny plán 

Boha. 

- Teologálne cnosti – Viera, nádej, láska. Obnovená teológia Ducha a Milosti. 

Odporúčaná literatúra:  

MÜLLER, G. L.: Dogmatika pro studium i pastoraci. Kostelní Vydří: Karmelitánské 
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nakladatelství, 2010. 

POSPÍŠIL, C. V.: Dar Otce i Syna. Základy systematické pneumatogie. Olomouc, 2003. 

KRAPKA, E.: Verbum fidei VIII.Verím v Ducha Svätého, Pána a oživovateľa. Bratislava, 

1993. 

KARĽA - LICHNER: O milosti a teologálne čnosti: Náuka sv. Augustína o milosti. Bratislava 

: TFTU, 2001.                                

CANTALAMESSA, R.: Tajomstvo Turíc. Bratislava, 2004. 

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

Poznámky: Odporúčaná kontaktná výučba  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a B C d E F 
 

Vyučujúci: Prof. Dr. theol. Gloria Braunsteiner, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 1.12.2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D. Th. 
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Dogmatická teológia 5 - Mariológia (P) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YSTA006 Názov predmetu: Dogmatika 5 - Mariológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška 

Rozsah:2/0/0/týždeň  

Metóda: prezenčná spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Záverečné hodnotenie: Študent získa kredity za skúšku (80 bodov) a za aktívnu účasť na 

prednáškach (20 bodov). Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 95 bodov, na 

získanie hodnotenia B najmenej 85 bodov, na získanie hodnotenia C najmenej 75 bodov, na 

získanie hodnotenia D najmenej 70 bodov, na získanie hodnotenia E najmenej 65 bodov. 

Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý za časť hodnotenia skúšky získa 0 bodov. 

Výsledky vzdelávania:  

Študent bude schopný: 

- Definovať základné pojmy a témy Mariológie 

- Vysvetliť súvislosti medzi materstvom a panenstvom Márie 

- Demonštrovať schopnosť reflexie o obnovenej Mariológii Druhého vatikánskeho 

koncilu 

- Analyzovať konštitúciu Lumen gentium vzhľadom na Máriu, typ Cirkvi, vzťah úcty 

a dogmy 

- Zhrnúť biblické svedectvo a dogmatický vývin v Mariológii 

- Zhodnotiť význam Mariológie pre súčasnú teológiu  

Stručná osnova predmetu:  

- Úvod do Mariológie: jej miesto v dogmatickej teológii. 

- Príprava Máriinho tajomstva v SZ: viera a svätosť. Proroci. 

- Mária v dejinách spásy: Gal 4,4; chválospevy v Evanjeliu podľa Lukáša. 

- Mária v evanjeliách. Mariánska úcta v prvotnej Cirkvi. 

- Patristické obdobie: Eva – Mária – Cirkev. Mária – Panna a Matka. Theotokos. 

- Mariánska úcta a teológia v stredoveku, v barokovom období. Mária Panna vo vyznaní 

viery a v liturgii Cirkvi. Mariológia privilégií 

- Mariánske dogmy: ich miesto v živote a učení Cirkvi. 

- Mária – panenská Bohorodička – Theotokos. (Efezský koncil 431) 

- Panna Mária – nepoškvrnene počatá. (Pius IX. 1854) 

- Panna Mária – Bohorodička nanebovzatá. (Pius XII. 1950) 

- Panna Mária v tajomstve Krista a Cirkvi. (Druhý vatikánsky koncil, LG 52–69) 

- Kristotypická a ekleziotypická Mariológia, obnovená pokoncilová Mariológia 

Odporúčaná literatúra: 

Müller, G.L.: Dogmatika pro studium pastoraci. Kostolni Vydri 2010. 

Schmaus, M.: Život milosti a milostiplná. Rím 1978. 

Lumen gentium. Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu. Trnava 2008. 

Rahner, K.: Mária, Matka Pána. Bratislava 1996. 

Braunsteiner, G.: Úvahy k rozlišovaniu súkromných zjavení. In: Mária - Matka v každej dobe. 
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Žiar nad Hronom: Aprint 2017, 76-96.  

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

Poznámky: Odporúčaná kontaktná výučba  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a B C d e f 
 

Vyučujúci: Prof. Dr. theol. Gloria Braunsteiner, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 1.12.2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D. Th. 
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Morálna teológia 2 (P) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YSTA013 Názov predmetu: Morálna teológia 2 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:2/1/0/týždeň  

Metóda: prezenčná spolu 36 hodín 

Počet kreditov: 3  

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Predmet pozostáva z prednáškovej časti a seminára. Podmienkou absolvovanie predmetu je aj 

realizácia nekontaktnej časti predmetu – samoštúdiom. Táto časť je realizovaná najmä: 

štúdiom odporúčanej literatúry, čo neskôr predstaví prezentovaním seminárnej práce  v rozsahu 

3000 slov na zvolenú tému, a realizuje v príprave na skúšku. Za seminárnu prácu a jej 

prezentáciu bude možno získať 50 bodov. Pre absolvovanie kurzu je potrebné získať za 

seminárnu prácu min. 25 bodov 

Záverečné hodnotenie: ústne skúšanie 

Spôsob ukončenia: ústna skúška 

Kurz bude ukončený ústnou skúškou .Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 

91 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, 

na hodnotenie D najmenej 61 bodov, na hodnotenie E najmenej 51 bodov 

Výsledky vzdelávania (VV):  

VV1 Zadefinovať základné prvky konania človeka ako odpovede Bohu. 

VV2 Objasniť povahu a podmienky ľudského skutku a skutku s dvojakým účinkom. 

VV3 Zhodnotiť ľudský skutok s prihliadnutím na jeho podmienenosti, ako aj aktuálne a 

habituálne prekážky. 

VV4 Rozobrať podstatu cnosti podľa Svätého písma, tradície a novších teologických úvah. 

VV5 Na základe biblických a koncilových výrokov o hriechu vytvoriť kritickú platformu jeho 

pochopenia v súvislostiach. 

VV6 Zdôvodniť aspekt neodpustiteľnosti rúhania proti Duchu Svätému 

Stručná osnova predmetu:  

- Odpoveď človeka Bohu. Ľudský čin a čin človeka. Podmienky ľudského činu ako 

morálneho činu. Poznanie a sloboda. Predmet, okolnosti. 

- Rozhodnutie a zodpovednosť. Úmysel základný a osobitný. Intenzita chcenia a 

konania. Vnútorný a vonkajší čin. 

- Účinok a zodpovednosť. Činnosť s dvojakým účinkom. 

- Podmienenosti ľudského skutku. Človek ako duch v tele. Zdravie a choroba. 

Konštitučné typy. 

- Aktuálne prekážky ľudských skutkov. Nevedomosť. Vášne. Násilie. Strach a úzkosť. 

- Habituálne prekážky ľudských skutkov. Prirodzené náklonnosti. Falošné názory. 

Nadobudnuté zvyky. Duševné choroby. 

- Cnosť všeobecne. 

- Podstata cnosti. Cnosti získané a vliate. Rast cnosti. Zmena cností. 

- Ľudské „áno“ Bohu v mravne dobrom čine. Ľudský čin ako mravne dobrý, 
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nadprirodzený a záslužný. 

- Ľudské „nie“ povedané Bohu hriechom. Hriech v pohľade biblickej antropológie. 

Starý a Nový zákon o hriechu. Hriech podľa sv. Pavla. 

- Rozdelenie hriechov. Teologické rozdelenie hriechov. 

- Neodpustiteľnosť rúhania proti Duchu Svätému. 

Odporúčaná literatúra:  

KÚTNY, I.: Morálna teológia I. Pre študentov náboženskej výchovy. Trnava: Dobrá kniha, 

2013 

KÚTNY, I.: Svedomie v Dominum et Vivificantem. Tridsať rokov encykliky. Trnava: Dobrá 

kniha, 2016 

PÁPEŽSKÁ BIBLICKÁ KOMISIA: Biblia a morálka, Trnava : SSV, 2009 

GÜNTHÖR, A.: Morálna teológia 1/a. Rím : SÚCM, 1991. 

GÜNTHÖR, A.: Morálna teológia 1/b. Rím : SÚCM, 1989. 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  ThDr. Ing. Milan Urbančok, PhD., prednášajúci, skúšajúci 

Dátum poslednej zmeny: 12.12.2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D. Th. 
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Liturgika 2 (P) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YPTA005 Názov predmetu: Liturgika 2 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška, seminár 

Rozsah: 1/2/0 týždeň  

Metóda: prezenčná, spolu 36 hodín 

Počet kreditov: 3  

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Priebežné hodnotenie  

- Predmet pozostáva z prednáškovej časti a zo seminárnej časti, ktorá tematický dopĺňa 

prednáškovú časť predmetu. V priebehu semestra študent vypracuje a odprezentuje dané 

liturgické témy. Cieľ seminárnej časti predmetu nespočíva iba v prezentovaní danej témy, ale 

aj vo formulovaní otázok a moderovaní krátkej diskusie a reflexie so študentami. Seminár 

bude hodnotený na základe spracovania danej témy a jej prezentácie (25 bodov) a schopnosti 

viesť diskusiu na danú tému (10 bodov). Hodnotená bude aj aktívna účasť študentov na 

seminári (15 bodov).  

- Kurz bude ukončený ústnou skúškou s maximálnym hodnotením 50 bodov. 

Spôsob ukončenia: 

- Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia 

B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 

bodov, na hodnotenie E najmenej 51 bodov. 

Výsledky vzdelávania:  

Študent bude schopný:  

- definovať znaky a symboly v liturgii, pojem rítu, charakterizovať gestá a symboliku 

prirodzených znakov v liturgii, ako aj aspekty liturgie hodín a liturgického roku;  

- vysvetliť súvislosti vo vývoji liturgie hodín a liturgického roku;  

- využiť vedomosti pre lepšie porozumenie modlitby Cirkvi a jej konkrétnych sláveniach 

liturgie hodín a v kontexte liturgického roka; 

- analyzovať jednotlivé znaky a symboly v liturgii;  

- zhrnúť výsledky vývoja dejín liturgie hodín a liturgického roka; 

- zhodnotiť význam symbolov, liturgie hodín a liturgického roka pre život jednotlivca 

i Cirkvi.  

Stručná osnova predmetu:  

- Znaky a symboly v liturgii. 

- Rítus a jeho charakteristické znaky.  

- Gestá a postoje v liturgii. 

- Symbolika prirodzených znakov v liturgii.  

- Pôvod a dejinný vývoj Liturgie hodín. 

- Liturgia hodín po Druhom vatikánskom koncile. 

- Organická štruktúra liturgického roka. 

- Sviatok a jeho antropologický rozmer. Slávenie nedele. 

- Dejiny vytvárania liturgického roka.  

- Veľkonočný a vianočný cyklus liturgického roka.  

- Sanktorál – sviatky svätých v liturgickom roku.  
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- Liturgická spiritualita.  

Odporúčaná literatúra: 

ADAM, A.: Liturgický rok. Historický vývoj a současná praxe. Praha : Vyšehrad, 1998. ISBN 

80-7021-269-1. 

ADAM, A.: Liturgika. Křesťanská bohoslužba a její vývoj. Praha : Vyšehrad, 2001. ISBN 80-

7021-420-1. 

AUGÉ, M.: Liturgia:  dejiny, slávenie, teológia, spiritualita. Praha : Paulínky, 2011. ISBN 

978-80-7450-014-5. 

KOPEČEK, P.: Fundamentální liturgika. Křesťanské slavení: teologie, historie a pastorace. 

Olomouc : Univerzita Palackého, Cyrilometodějská teologická fakulta, 2020. ISBN 978-80-

244-5906-6. 

RICHTER K.: Liturgie a život. Praha - Vyšehrad, 2003. ISBN 80-7021-575-5.  

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: Mgr. Vlastimil Dufka, SL.D 

Dátum poslednej zmeny: 10.12.2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Kánonické právo 2 (P) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YPTA002 Názov predmetu: Kánonické právo 2 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška 

Rozsah: 1/1 týždeň  

Metóda: prezenčná spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester (1.rok LS) 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie:  

- V priebehu semestra študent vypracuje referát týkajúci sa vybranej témy, čo bude súčasťou 

prípravy na záverečné hodnotenie. Za referát bude možno získať 30 bodov.  

- Prvá časť písomnej skúšky zo sviatosti sa uskutoční vo forme testu s maximálnym 

hodnotením 40 bodov. 

- Druhá časť ústnej skúšky z kánonického manželského práva pozostáva z otvorených otázok 

s maximálnym hodnotením 30 bodov. 

Spôsob ukončenia: 

- Na získanie hodnotenia A je potrebné po sčítaní oboch častí skúšky a referátu získať 

najmenej 91 bodov; na získanie hodnotenia B je potrebné získať najmenej 81 bodov; na 

získanie hodnotenia C je potrebné získať najmenej 71 bodov; na získanie hodnotenia D je 

potrebné získať najmenej 61 bodov; na získanie hodnotenia E je potrebné získať najmenej 51 

bodov. 

Výsledky vzdelávania:  

Študent získa teoretické a praktické znalosti z oblasti kánonického práva. 

Študent bude schopný: 

- definovať základné pojmy týkajúce sa sviatostného kánonického práva; 

- argumentovať právnickými argumentmi na vymedzené okruhy právnych otázok; 

- analyzovať dôvody konkrétnych zneplatňujúcich prekážok vo sviatostnom práve; 

- vyvodiť relevantné závery k predmetným spoločenským vzťahom, týkajúcich sa 

predovšetkým funkcie práva v živote Katolíckej cirkvi. 

Stručná osnova predmetu:  

- Krst: slávenie a vysluhovateľ krstu, krstenci a krstní rodičia. 

- Birmovka: slávenie a vysluhovateľ birmovania, birmovanci a birmovní rodičia. 

- Eucharistia: vysluhovateľ, účasť na Eucharistii, čas, miesto a uchovávanie Eucharistie. 

- Spoveď a pomazanie chorých: vysluhovateľ, kajúcnik, prijímatelia pomazania. 

- Kňazstvo: vysluhovateľ, svätenci, požiadavky na svätencov a na vysviacku, iregularity 

a iné prekážky. 

- Manželstvo: typológie podľa kánonického práva. 

- Manželské prekážky. 

- Manželský súhlas. 

- Kánonická forma uzavierania manželstva. 

- Manželstva miešane. 

- Odlúčenie manželov. 

- Konvalidácia manželstva. 
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Odporúčaná literatúra:  

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA z roku 1983, https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/ 

dokumenty-a-vyhlasenia/p/kodex-kanonickeho-prava; 

DUDA, J.: Katolícke manželské právo. Spišské Podhradie : Kňazský seminár biskupa Jána 

Vojtaššáka, 1996;  

GÓRECKI, E.: Obecné normy Kodexu kanonického práva Jana Pavla II. Olomouc : Matice 

cyrilometodějská, 1993; 

KRAJČI, J.: Veľké tajomstvo. Bratislava : Vydavateľstvo TA SR Pressfoto, 1993; 

TRETERA, J. R.: Církevní právo. Praha : Jan Krigl, 1993. 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e fx 
 

Vyučujúci: prednášky: ThDr. ICDr. Remigiusz Piotr Górski 

Dátum poslednej zmeny: 14.12. 2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th. 
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Biblické sviatky (PV) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YBHA039 Názov predmetu: Biblické sviatky 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah: 1/1/0 týždeň  

Metóda: prezenčná, spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 3 

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

Stupeň štúdia: 2. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: 

V priebehu semestra si študenti pripravia na základe naštudovanej literatúry dva krátke a jeden 

dlhší dialóg na vybrané témy, za čo získajú zakaždým najviac spolu najviac 75% z celkového 

hodnotenia (za dlhší dialóg 35 bodov, za dva kratšie po 20 bodov). Náhradou a voliteľnou 

alternatívou k dvom kratším dialógom je test, alebo esej za 20 bodov. Zvyšných 25 bodov 

získajú študenti na základe aktívnej účasti na seminári. Podmienkou absolvovania predmetu je 

aj nekontaktná časť výučby. Uskutočňuje sa formou samoštúdia odporúčanej literatúry a 

prípravou na semináre. 

Spôsob ukončenia: tri dialógy počas semestra 

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať za priebežné hodnotenie spolu najmenej 93 

bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 85 bodov, na hodnotenie C najmenej 77 bodov, na 

hodnotenie D najmenej 69 bodov a na hodnotenie E najmenej 61 bodov. Kredity nebudú 

udelené študentovi, ktorý za priebežné hodnotenie získa 60 a menej bodov. 

Výsledky vzdelávania:  

Študent sa oboznámi s biblickým kalendárom a židovským chápaním času, s hlavnými 

sviatkami a ich podobou v súčasnom liturgickom cykle, židovskom aj kresťanskom. Budú 

vedieť hlbšie chápať SZ a NZ texty, ako aj korene kresťanskej liturgie. Po absolvovaní 

predmetu bude študent vedieť: 

VV1 identifikovať a opísať kalendár a hlavné sviatky v rámci ročného cyklu 

VV2 vysvetliť ich pôvod a súvis s biblickými textami, ako aj vysvetliť v rámci vývoja ich 

súčasnú podobu 

VV3 zdôvodniť obsah a formy zachovávania hlavných sviatkov 

VV4 rozlišovať v rámci dlhého vývoja jednotlivé etapy vo vývoji sviatkov 

VV5 preukázať schopnosť zhrnúť poznatky do väčšieho celku 

VV6 aplikovať poznatky a použiť argumenty z jednotlivo preberaných tém 

Stručná osnova predmetu:  

- Úvod do štúdia biblických sviatkov 

- Biblický kalendár a staroveké koncepcie času 

- Sobota v knihách SZ 

- Sobota v judaizme židovskej tradícii, rabínsky výklad 

- Ježiš a sobota v NZ, kresťanské slávenie dňa odpočinku 

- Pútnické sviatky, Pesach a sviatok nekvasených chlebov, biblické súvislosti 

- Pesach a sederová večera v židovskej tradícii 

- Slávenie veľkonočnej večere v NZ a kresťanské slávenie Veľkej noci 
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- Šavuot, dar Tóry a Turíce v NZ 

- Sukkot, sviatok stánkov v biblickej a židovskej tradícii 

- Roš hašana, začiatok kajúcich dní 

- Jom Kippur, pokánie, zmierenie a odpustenie 

Odporúčaná literatúra:  

Nosek, B. – Damohorská, P.: Židovské tradice a zvyky. Praha : Karolinum 2011. 

Kunetka, F.: Židovský rok a jeho svátky. Olomouc, 1993. 

Stern, M.: Svátky v životě Židů. Praha : Vyšehrad, 2002. 

Vries, S. P. de: Židovské obřady a symboly. Praha : Vyšehrad, 2008. 

Vybrané texty na jednotlivé semináre. 

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

nie nutnosťou, je anglický jazyk) 

Poznámky: študent sa má pripravovať v priebehu semestra priemerne 3 hodiny týždenne na 

semináre (30 hodín) a asi 40 hodín na dialógy 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: ThDr., Mgr. Lucia Hidvéghyová, PhD., semináre 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Kánonické manželské procesy (PV) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YPTA030 Názov predmetu: Kánonické manželské procesy 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: seminár 

Rozsah: 0/2 týždeň  

Metóda: prezenčná, spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 3 

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

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie:  

- Študent bude v priebehu semestra čítať Kódexové normy z procesného práva. Za aktívnu 

participáciu na seminári môže študent získať max. 30 bodov. 

- V priebehu semestra študent vypracuje referát týkajúci sa strán, ktoré účinkujú v procese: 

stránok, sudcu, obhajcu manželstva, promótora spravodlivosti, advokáta, notára. Túto prácu 

prezentuje počas seminára a preukáže tak, že pochopil Kódexové normy a správne ju 

analyzoval. Za seminárnu prácu a jej prezentáciu bude možno získať 70 bodov. Pre 

absolvovanie kurzu je potrebné získať za seminárnu prácu min. 35 bodov. 

Spôsob ukončenia: 

- Kurz bude ukončený celkovým vyhodnotením aktivity študenta, jeho seminárnej práce a 

prezentácie ako aj jeho priebežnej prípravy.  

- Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia B 

najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 bodov, 

na hodnotenie E najmenej 51 bodov. 

Výsledky vzdelávania:  

Študent získa teoretické a praktické znalosti z oblasti procesného kánonického práva a 

štruktúru cirkevného Tribunálu. 

Študent bude schopný: 

- definovať základné pojmy týkajúce sa procesného kánonického práva; 

- porozumieť procesné úkony; 

- zdôvodniť právnickými argumentmi vymedzené okruhy právnych otázok; 

- analyzovať konkrétne zneplatňujúce manželské prekážky. 

- vyvodiť záver zo študovaných procesných úkonov 

- zhodnotiť dané normy z procesného práva 

Stručná osnova predmetu:  

- Kompetencia, stupne a druhy Tribunálov. Štruktúra diecézneho Tribunálu (2 týždne). 

- Riadne sporové súdne konanie (4 týždne). 

- Ústny sporový proces (2 týždne). 

- Skrátený manželský proces pred biskupom (2 týždne). 

- Kazuistika-manželské kauzy (2 týždne). 

Odporúčaná literatúra:  

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA z roku 1983, https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/ 

dokumenty-a-vyhlasenia/p/kodex-kanonickeho-prava; 

MITIS IUDEX DOMINUS IESUS, https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-
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vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/mitis-iudex-dominus-iesus; 

DUDA, J.: Katolícke manželské právo. Spišské Podhradie : Kňazský seminár biskupa Jána 

Vojtaššáka, 1996;  

TRETERA, J. R.: Církevní právo. Praha : Jan Krigl, 1993. 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: Semináre: ThDr. ICDr. Remigiusz Piotr Górski  

Dátum poslednej zmeny: 14.12. 2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Seminár z kristológie (PV) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YSTA032 Názov predmetu: Seminár z kristológie 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Druh: seminár 

Rozsah: 2/ týždeň 

Metóda: prezenčná 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Referát a aktivita študenta: 50 bodov 

Záverečná práca: 50 bodov 

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na získanie hodnotenia B 

najmenej 85 bodov, na hodnotenie C najmenej 77 bodov, na hodnotenie D najmenej 69 bodov 

a na hodnotenie E najmenej 61 bodov. 

Výsledky vzdelávania: 

Cieľom seminára z kristológie je čítanie biblický, apokryfných textov ako aj textov 

z intertestamentárnej literatúry (výber z Qumránskych textov), aby sa poukázalo na pojmový 

a teologický vývoj kristológie.  

Ide o hermenutické čitanie a výklad textov.  

1. Vymenovať základné mery kristológie tak biblickej ako aj patristickej literatúry 

2. Vysvetliť problematiku kristológie na podklade vybraných textov 

3. Usporiadať teologické smery v kristológie 

4. Rozčleniť teologické smery v kristológie 

5. Kategorizovať teologické prúdy kristológie 

6. Zdôvodniť argumetáciu dogmatickej kristológie 

 Stručná osnova predmetu: 

- Ježiš Kristus – mesianizmus v Starom zákone 

- Slovo, ktoré sa stalo telom; on je Nazaretský, Učiteľ, Prorok, Svätý muž 

- Syn človeka, Mesiáš, Syn Boží 

- Trpiaci Služobník, Ukrižovaný, Vzkriesený Pán, Darca Ducha Svätého, Kráľ a Kňaz 

- Úvod do patristickej kristológie 

- Prvý Nicejský koncil a najstrašia kristologická dogma; Arianizmus 

- Nestorianizmus; monofyzitizmus a koncil v Efeze (431) 

- Koncil v Chalcedone (451): hypostatická únia v Kristovej osobe 

- Monotheletizmus; neskoršia stredoveká kristológia 

- Úvod do novej kristologickej koncepcia 

- Kristologické koncepty (prehľad u Rahnera, Moltmanna a iných) 

- Kristológia u Benedikta XVI.: Ježiš z Nazaretu 

Odporúčaná literatúra: 

MUELLER, G. L.: Zjevení Ježíše jako "Syna Otce" a jako prostředníka Boží vlády. 

Christologie/ Soteriologie. In: Dogmatika pro studium i pastoraci. Kostelní Vydří: 

Karmelitánske nakladatelství, 2010, str. 254-392 

POSPÍŠIL, C. V.: Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. Kostelní Vydří : Karmelitánske 

nakladatelství, 2006. 
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NICOLAS, J.-H.: Syntéza dogmatické teologie. II. část. Vtělení Slova, Praha 2007. 

FITZMYER, J. A.: Ježiš Kristus. Otázky a odpovede. Trnava : Dobrá kniha, 1998. 

SCHMAUS, M.: Ježiš Kristus. Rím 1987. 

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

Poznámky: Seminár z kristológie predpokladá prípravu študenta na seminár. 

Hodnotenie predmetov 

 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: ThDr. Cyril Šesták PhD., prednášky 

Dátum poslednej zmeny: 13.12. 2021 

Schválil: Prof. ThLic. Miloš Lichner, D. Th. 
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Misiológia (PV) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YPTA0031 Názov predmetu: Misiológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah: 2 týždeň  

Metóda: prezenčná spolu 26 hodín 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Predmet pozostáva z prednáškovej časti. Podmienkou absolvovanie predmetu je aj realizácia 

nekontaktnej časti predmetu – samoštúdiom. Táto časť je realizovaná najmä: štúdiom 

odporúčanej literatúry, prípravou na vyučovaciu hodinu a prípravou na záverečnú skúšku. 

Záverečné hodnotenie:  ústne skúšanie,  

Spôsob ukončenia: ústna skúška 

Kurz bude ukončený ústnou skúškou .Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 

91 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, 

na hodnotenie D najmenej 61 bodov, na hodnotenie E najmenej 51 bodov. 

Výsledky vzdelávania:  

Cieľom predmetu je získať teoretické a praktické návody ako správne misionársky pôsobiť. 

Študent bude schopný: 

VV1. Študent má byť schopný definovať základné pojmy týkajúce sa misiológie. 

VV2. Ako budúci možný misionár je študent schopný rozlíšiť základné prvky misionárskej 

práce od dobových vplyvov. 

VV3. Študent má preukázať schopnosť argumentovať prečo je misionárska práca dôležitá. 

VV4. Vie rozoznať pravé a nesprávne vzťahy počas misionárskeho pôsobenia. 

VV5. Po ukončení predmetu študent má vyvodiť závery predovšetkým v konfrontácii so 

samým sebou, či sa sám osobne stotožňuje s ponukou stať sa misionárom v cudzej krajine. 

VV6. Má vedieť argumentovať či je presvedčený o nevyhnutnosti misionárskej práce v 

súčasnosti. 

Stručná osnova predmetu:  

- vybrané aspekty misie v Starom Zákone 

- vybrané aspekty misie v Novom Zákone - evanjeliá 

- vybrané aspekty misie v Novom Zákone - Pavolova teológia misie 

- vybrané misijné modely v ranej Cirkvi 

- vybrané misijné modely v období stredoveku 

- kontextuálna interpretácia križiackých výprav 

- protestantské modely misie 

- kontextuálne chápanie misií v novo objavených krajinách Ameriky a Ázie 

- kolonializmus a misie 

- rehole a misijné kongregácie 

- Druhý Vatikánsky koncil a misie 

- súčasné chápanie misií v ekumenickom a medzináboženskom dialógu 

- misie a teológia spásy v nekresťanských náboženstvách 

Odporúčaná literatúra:  
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STANČEK, L.; NOVÁKOVÁ, I.: Misijný fenomén. Spišská Kapitula-Spišské Podhradie, 

2002. 

STANČEK, L.: Porozumieť misiológii.Spišská Kapitula-Spišské Podhradie, 2003. 

BUČKO, L.: Misiológia I. Trnava : Trnavská univerzita, 2000, 111 s. ISBN 80-88908-66-3.  

BUČKO, L.: Misiológia II.. Trnava : Trnavská Univerzita, 2000, 111 s. ISBN 80-88908-66-3.  

Katechizmus Katolíckej cirkvi. Trnava : SSV, 1998, 918 s. ISBN 80- 7162-253-2.  

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

Dátum poslednej zmeny: 13.11.2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Hebrejčina 1 (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YBHA050  Názov predmetu: Hebrejčina 1  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: seminár 

Rozsah: 0/2/0/týždeň  

Metóda: prezenčná spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester  

Stupeň štúdia: 1.-2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: žiadne 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: Študent získa kredity za : 50 bodov aktívna účasť na seminári, 25 

bodov písomný test v priebehu semestra a 25 za záverečný test. Kredity nebudú udelené 

študentovi, ktorý za niektorú z týchto častí získa 0 bodov. Na získanie hodnotenia A je 

potrebné získať najmenej 95 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 85 bodov, na získanie 

hodnotenia C najmenej 75 bodov, na získanie hodnotenia D najmenej 70 bodov, na získanie 

hodnotenia E najmenej 65 bodov. 

Výsledky vzdelávania:  

Študent bude schopný:  

1. Definovať špecifiká hebrejčiny ako semitského jazyka. 

2. Vysvetliť základné gramatické kategórie hebrejčiny.  

3. Demonštrovať gramatické kategórie na príkladoch. 

4. Analyzovať gramatiku hebrejských slov na základnej úrovni.  

5. Zhrnúť výsledky základného štúdia hebrejčiny. 

6. Zhodnotiť význam získaných znalostí pre čítanie a analyzovanie biblických textov.    

Stručná osnova predmetu:  

- Abeceda 

- Čítanie samohlások 

- Podstatné a prídavné meno v singulári (samostatný a viazaný stav) 

- Podstatné a prídavné meno v pluráli (samostatný a viazaný stav)  

- Pravidelné sloveso, Qal 

- Nifal 

- Piel 

- Pual 

- Hifil 

- Hofal 

- Hitpael 

- Zámenné prípony perfekta a imperfekta 

Odporúčaná literatúra:  

Materiály poskytnuté vyučujúcim 

ELLIGER, K. - RUDOLPH, W. (vyd.): Biblia Hebraica Stuttgartensia. Stuttgart, 1967-1977. 

LAMBDIN, T. O.: Introduction to Biblical Hebrew. London. 1996. 

TYROL, A.: Základy biblickej hebrejčiny. Ružomberok. 2012. 

WEINGREEN, J.: Učebnice Biblické Hebrejčiny. Praha, 1997. 

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

Poznámky: Prezenčné štúdium. Celková časová záťaž študenta: 75 hodín, z toho prezenčné 
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vyučovanie: 24 hodín, samoštúdium a príprava na seminár: 51 hodín.   

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b C d e f 
 

Vyučujúci: doc. Jozef Tiňo, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 30.11.2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Úvod do rabínskej literatúry (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YBHA053 Názov predmetu: Úvod do rabínskej literatúry 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah: 1/1/0 týždeň  

Metóda: prezenčná, spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 3 

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

Stupeň štúdia: 2. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: 

V priebehu semestra si študenti pripravia na základe naštudovanej odbornej a rabínskej 

literatúry esej, vypracovanú v dvojici, za čo získajú najviac najviac 70% z celkového 

hodnotenia. Zvyšných 30 bodov získajú študenti na základe aktívnej účasti na seminári. 

Podmienkou absolvovania predmetu je nekontaktná časť výučby. Uskutočňuje sa formou 

samoštúdia odporúčanej literatúry a prípravou na semináre. 

Spôsob ukončenia: tri dialógy počas semestra 

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať za priebežné hodnotenie spolu najmenej 93 

bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 85 bodov, na hodnotenie C najmenej 77 bodov, na 

hodnotenie D najmenej 69 bodov a na hodnotenie E najmenej 61 bodov. Kredity nebudú 

udelené študentovi, ktorý za priebežné hodnotenie získa 60 a menej bodov. 

Výsledky vzdelávania:  

Študent sa oboznámi so základmi rabínskeho chápania Tóry, s metódami jej výkladu 

(teoreticky, aj na konkrétnych príkladoch z biblických textov). Odkryje intelektuálne 

a duchovné bohatstvo, ktoré ponúkajú biblické čítania a tradícia, ktorá ich vysvetľuje. Bude 

vedieť: 

VV1 pomenovať hlavné východiská rabínskej exegézy, s ňou spojené významné diela 

a osobnosti 

VV2 vysvetliť používané princípy a metódy v rabínskej exegéze 

VV3 zdôvodniť význam rabínskej exegézy pre dnešných kresťanov a súčasný postoj Cirkvi 

k rabínskej exegéze 

VV4 rozlišovať v rámci rabínskej exegézy jednotlivé prístupy k biblickému textu 

VV5 preukázať schopnosť zhrnúť poznatky z jednotlivo preberaných tém a do nového, 

zmysluplného celku 

VV6 aplikovať poznatky rabínskej exegézy a použiť ich pri vlastnom štúdiu biblických textov 

Stručná osnova predmetu:  

- Židovský výklad Písma a kresťania. Úvod do rabínskeho spôsobu štúdia Tóry 

- Tóra a jej miesto v rámci rabínskej exegézy, základné princípy 

- Veľké osobnosti a základné diela rabínskej literatúry 

- midraš ako priestor pre tvorivé myslenie 

- Abrahám búra modly svojho otca – midraš ku Gn 12, mašal 

- Odíď zo svojej krajiny – povolanie Abraháma  

- Lech lecha (Gn 12,1) – midraše a rabínske komentáre 

- Poviazanie Izáka – textové problémy a ich riešenie v komentároch, midraše 

- Poviazanie Izáka a smrť Sáry – feministický pohľad 
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- Midraše a rabínske komentáre k vybraným žalmom – podľa vybranej témy 

- Hebrejčina a rabínska exegéza Žalmu 119 

- Prezentácia záverečných esejí študentov 

Odporúčaná literatúra:  

HIDVÉGHYOVÁ, L. (ed.): Od Seelisbergu po Jeruzalem a Rím. Dokumenty židovsko-

kresťanského dialógu. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2018. 

Dubovský, P. (ed.): Genezis. Komentáre k Starému zákonu. Trnava: Dobrá kniha, 2008. 

Varšo, M. (ed.): Žalm 119. Komentáre k Starému zákonu. Trnava: Dobrá kniha, 2019. 

Stemberger, G.: Talmud a midraš. Úvod do rabínské literatury. Praha: Vyšehrad, 1999. 

Sláma, P.: Tanu Rabanan. Antologie rabínské literatury. Praha: Vyšehrad, 2010. 

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

nie nutnosťou, je anglický jazyk) 

Poznámky: študent sa má pripravovať v priebehu semestra priemerne 3 hodiny týždenne na 

semináre (36 hodín) a asi 40 hodín na dialógy 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: ThDr., Mgr. Lucia Hidvéghyová, PhD., semináre 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Duchovné cvičenia 3 (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YPTA050 Názov predmetu: Duchovné cvičenia 3 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: cvičenie 

Rozsah: 0/0/2 týždeň  

Metóda: prezenčná, spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 1  

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu: záverečné hodnotenie  

Cieľom duchovných cvičení je:  

- usporiadanie si svojho života (poradie hodnôt a vzťahov) a prehĺbenie duchovného rastu vo 

svetle daných biblických impulzov, osobnej meditácie, reflexie, modlitby a cez zdieľanie 

svojich skúseností s exercitátorom a v skupine; 

- integrovanie a reflektovanie poznatkov teológie, jednotlivých študijných matérií a skúseností 

pre svoj osobný a praktický život.  

Hodnotenie:  

Aktívna účasť a absolvovanie daných meditácií: 50 bodov;  

Osobný rozhovor (alebo reflexia v skupine) 50 bodov. 

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia 

B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 

bodov, na hodnotenie E najmenej 51 bodov. 

Výsledky vzdelávania:  

Študent bude schopný:  

- analyzovať biblické texty a podnety v kontexte duchovných cvičení;  

- porozumieť a rozoznať základné súvislosti medzi biblickými východiskami a praktickým 

životom;  

- usporiadať svoje postoje a lepšie ich aplikovať vo svojom každodennom živote;   

- analyzovať svoje túžby a uvedomelejšie robiť jednotlivé voľby a rozhodnutia 

v každodennom živote;  

- zhrnúť poznatky a vyvodiť závery pre svoj život a zdokonaľovať sa v rozlišovaní hodnôt; 

- zhodnotiť a tvorivo rozvíjať vlastný duchovný potenciál a lepšie posudzovať svoje postoje 

a vzťahy.  

Stručná osnova predmetu:  

- Príprava a vstup do duchovných cvičení.  

- Rozdaj to, čo máš a poď za mnou... (Mk 10,17-22) 

- Nebuďte ustarostení... hľadajte najprv... (Lk 12,22-34) 

- Čo hľadám, čo predávam a čo kupujem? (Mt 13,44-46) 

- Čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a seba samého by stratil... ? (Lk 9,24-25) 

- Hriech – obrátenie – odpustenie – milosrdenstvo (DC 55-61) 

- Ježiš a cudzoložnica (Jn 8, 1-11) 

- Boh nám ponúka voľbu: život alebo smrť (Dt 30,11-20) 

- Uzdravenie – povolanie. Volanie Kráľa (DC 91-100)    

- Uzdravenie slepého. Bol som slepý...a teraz vidím (Jn 9,1-41) 
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- Ježiš videl vieru štyroch a uzdravil ochrnutého (Mk 2,1-12) 

- Nazeranie na dosiahnutie lásky (DC 230-237) 

Odporúčaná literatúra: 

AUGUSTYN, J.: Duchovný život a modlitba. Trnava : Dobrá kniha, 2010. ISBN 978-80-

7141-699-9. 

BUJKO, P.: Bože, ty si môj Boh... Duchovné cvičenia v každodennom živote. Trnava : Dobrá 

kniha, 2013, ISBN 978-80-7141-764-4. 

SVÄTÝ IGNÁC Z LOYOLY, Duchovné cvičenia. Trnava : Dobrá kniha, 2021. ISBN 978-80-

8191-311-2. 

Sväté písmo. Jeruzalemská Biblia. Trnava : Dobrá kniha, 2020. ISBN 978-80-8191-251-1. 

ŠUPPA, J.: Modliť sa Božím slovom. Trnava : Dobrá kniha, 2016, ISBN 978-80-8191-002-9.  

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: Mgr. Vlastimil Dufka SJ, SL.D 

Dátum poslednej zmeny: 10.12.2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th. 
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2. ročník ZS 

 

Starý zákon 3 - Proroci (P) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YBHA003 Názov predmetu: Starý zákon 3 – Proroci 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: seminár 

Rozsah:1/1/0/týždeň  

Metóda: prezenčná, spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Záverečné hodnotenie: Študent získa kredity za : 20 bodov aktívna účasť na prednáškach, 40 

bodov aktívna účasť na seminári a 40 bodov záverečný písomný  test. Kredity nebudú udelené 

študentovi, ktorý za niektorú z týchto častí získa 0 bodov. Na získanie hodnotenia A je 

potrebné získať najmenej 95 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 85 bodov, na získanie 

hodnotenia C najmenej 75 bodov, na získanie hodnotenia D najmenej 70 bodov, na získanie 

hodnotenia E najmenej 65 bodov.  

Výsledky vzdelávania:  

Študent bude schopný:  

1. Definovať texty prorockej literatúry na základe kľúčových tém a pojmov. 

2. Vysvetliť tematické súvislosti prorockých kníh SZ v širšom kontexte Starovekého blízkeho 

orientu.  

3. Demonštrovať rôzne metódy prístupu pri štúdiu prorockých kníh SZ. 

4. Analyzovať prorocké texty a na základe toho špecifikovať ich posolstvo v dobovom 

kontexte. 

5. Zhrnúť výsledky biblického bádania v danej oblasti. 

6. Zhodnotiť význam odkazu prorockej literatúry pre súčasnosť.  

Stručná osnova predmetu:  

• Úvod do prorockého fenoménu  

• Ozeáš 

• Ámos 

• Izaiáš 1-39  

• Micheáš 

• Nahum, Sofoniáš Abdiáš, Habakuk 

• Jeremiáš  

• Ezechiel 

• Izaiáš 40-55 

• Aggeus, Zachariáš 

• Jonáš, Joel, Malachiáš  

• Izaiáš 56-66   

Odporúčaná literatúra:  

Poznámky k prednáškam od prednášajúceho  
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BRAULIK, G. – LOHFINK, N.: Kde sú dnes proroci? Katolícke biblické dielo, 1997. 

SWEENEY, M.: The Twelve Prophets I a II. Collegeville. 2002.  

VARŠO, M.: Abdiáš, Jonáš, Micheáš. Trnava. 2010.  

VARŠO, M.: Ozeáš, Joel, Amos. Kežmarok. 2015.  

Niektorý z komentárov z rady: Hermeneia; International Critical Commentary (ICC); 

Eerdmans Critical Commentary (ECC); New International Commentary to the Old Testament 

(NICOT); Anchor Bible Commentary (AB); Herders Theologischer Kommentar zum Alten 

Testament (HThKAT).  

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

Poznámky: celková časová záťaž študenta: 75 hodín; prezenčné vyučovanie: 24 hodín (12 

hodín prednáška a 12 hodín seminár); samoštúdium a záverečný test: 51 hodín. 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: doc. Jozef Tiňo, PhD 

Dátum poslednej zmeny: 30.11.2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Nový zákon 4 - Pavlove listy (P) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YBHA007 Názov predmetu: Nový zákon 4 – Pavlove listy 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár 

Rozsah: 2/1 týždeň 

Metóda: prezenčná spolu 36 hodín  

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Záverečné hodnotenie: písomný test zo všeobecného prehľadu 50 bodov a ústna skúška 

z exegézy zvoleného textu 50 bodov.  

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia B 

najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 bodov 

a na hodnotenie E najmenej 51 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z písomného 

testu alebo z ústnej skúšky získa menej ako 25 bodov.  

Výsledky vzdelávania:  

Poznanie určujúcich momentov Pavlovho života, nakoľko ich je možné stanoviť z 

historických dát. Ďalej orientácia v Pavlovom epistolári a priblíženie vybraných textov z 

protopavlovských spisov. 

VV1 Definovať odborné pojmy modernej exegézy Pavlovho epistoláru 

VV2 Popísať problematiku štúdia Pavlových listov 

VV3 Demonštrovať exegetickú metódu pre štúdium textov z Pavlových listov 

VV4 Identifikovať kritické miesta štúdia Pavlových listov  

VV5 Zhodnotiť aktuálne výsledky bádania v oblasti postavy a diela Pavla 

Stručná osnova predmetu:  

- Biblické pramene poznania postavy Pavla 

- Chronológia Pavlovho života na pozadí svetových dejín 

- Pavol – muž troch kultúr 

- Rozhodujúci obrat v Pavlovom živote – skúsenosť pred bránami Damasku 

- Pavol, misionár a pisateľ; všeobecná literárna charakteristika „epistolárnej formy“ 

- 1Sol – úvod a exegetické čítanie 1Sol 4,13-18; 2Sol – úvod; eschatológia 

- Gal – úvod a exegetické čítanie Gal 4,1-7; vykúpenie a sloboda 

- Flp – úvod a exegetické čítanie Flp 2,6-11 

- Flm – úvod a exegéza Flm 10-11 

- Listy Korinťanom – úvod a exegetické čítanie 1Kor 1,18-31; 6,12-20; 15,1-11; 2Kor 

3,1-18 

- Rim – úvod a exegetické čítanie Rim 3,21-31 

- Úvod do deuteropavlovských listov 

Odporúčaná literatúra:  

Dunn, J.D.G.: The Theology of Paul the Apostle. Cambridge, 1998. 

Novum Testamentum Graece. Greek-English New Testament. Parallel Edition. 28. vyd. 

Stuttgart, 2013. 

Pitta, A.: Synopsa Listov sv. Pavla. Kapušany, 2001. 
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Trstenský, F.: Na ceste do Damasku. Svit, 2006. 

Trstenský, F.: Pavlove listy z väzenia. Exegeticko-teologická analýza. Svit, 2012. 

Trstenský, F.: Prvý a Druhý list Solúnčanom. Exegeticko-teologická analýza. Ružomberok, 

2013. 

Komentáre k jednotlivým spisom a aktuálne články budú komunikované počas výučbového 

procesu. 

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

odporúčaný anglický jazyk, základy biblickej gréčtiny 

Poznámky: popri účasti na prednáškach, príprava študenta asi 1 h. týždenne  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: ThDr. Marek Vaňuš, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 13.12.2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Dejiny Cirkvi 3 – Novovek (P) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YBHA012 Názov predmetu: Dejiny Cirkvi 3 - Novovek 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah: 2/0/0 týždeň  

Metóda: prezenčná  

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Záverečné hodnotenie: Na záver študent absolvuje ústnu skúšku s maximálnym hodnotením 

60 bodov. 

Spôsob ukončenia:  

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia 

B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 

bodov, na hodnotenie E najmenej 51 bodov. 

Výsledky vzdelávania (VV):  

VV1 Porozumieť dejinnému vývoju Cirkvi 

VV2 Rozlíšiť jednotlivé vývojové fázy Cirkvi 

VV3 Predstaviť vývoj kresťanskej náuky v danom období 

VV4 Pochopiť problematiku dejín Cirkvi vo svetle Božieho zjavenia 

VV5 Vysvetliť vývoj kultu a zvykov v príslušnom dejinom období 

VV6 Rozpoznať význam konkrétneho dejinného obdobia pre Cirkev v súčasnosti 

Stručná osnova predmetu:  

- Protestantská reformácia v Nemecku a v ďalších krajinách v polovici 16. Storočia 

- Obnova katolíckej Cirkvi 

- Zápas medzi reformáciou a protireformáciou 

- Pápežstvo a katolicizmus 

- Osvietenstvo a protestantizmus 

- Katolícka Cirkev v dobe osvietenstva 

- Katolícka Cirkev a Veľká francúzska revolúcia 

- Protestantizmus, nové sekty 

- Cirkev po roku 1850 a Prvý vatikánsky koncil 

- Ideologický a sociálny rozvoj 

- Prvá svetová vojna 

- Cirkev v prvej polovici 20. Storočia 

- Druhý vatikánsky koncil 

Odporúčaná literatúra:  

DOLINSKÝ, J.: Dejiny Cirkvi. Obdobie reforiem.Bratislava : Dobrá kniha, 1995, 288 s. ISBN 

80-7141-087-X 

DOLINSKÝ, J.: Dejiny Cirkvi. Novovek.. Bratislava : Dobrá kniha,  1997, 336 s. ISBN 80-

7141-160-4 

JOHNSON, P.: Dejiny křesťanství.  Brno : CDK, 1999, 541 s. ISBN 80-85859-41-0 

KADLEC, J.: Dějiny katolícke církve. 3 zv. Olomouc : Univerzita Palackého, 1993, 302 s. 
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ISBN 80-7067-285-4 

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

Poznámky: hodinová záťaž študenta – koľko hodín sa má pripravovať -  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: Mgr. PhDr. Peter Hunčaga, PhD, prednášky 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Patrológia 1 (P) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YBHA008 Názov predmetu: Patrológia 1 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Druh: prednáška 

Rozsah: 2/0 týždeň 

Metóda: prezenčná 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Seminárna práca a aktivita študentov: 30 bodov 

Záverečná práca: 70 bodov 

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na získanie hodnotenia B 

najmenej 85 bodov, na hodnotenie C najmenej 77 bodov, na hodnotenie D najmenej 69 bodov 

a na hodnotenie E najmenej 61 bodov. 

Výsledky vzdelávania: 

Oboznámiť študentov so životom, dielami a učením cirkevných otcov a starokresťanských 

spisovateľov. 

Študent bude schopný: 

1. Vymenovať základné osoby smery starokresťanskej literatúry 

2. Vysvetliť problematiku patristickej teológie 

3. Usporiadať teologické smery v patristickej teológii 

4. Rozčleniť teologické smery v patristickej teológii 

5. Kategorizovať teologické prúdy patristickej teológie 

6. Zdôvodniť argumentáciu patristickej teológie 

 Stručná osnova predmetu: 

- Úvod do patrológie, zoznámenie sa s literatúrou 

- Spisy apoštolských otcov: sv. Ignác Antiochijský: List Rimanom 

- Čítanie a analýza spisu Didache 

- Mučenícka literatúra - Úvod; Acta martyrum Scillitanorum 

- Mučenícka literatúra- Passio Perpetuae et Fellicitatis 

- Apologetická literatúra - úvod; Justín Mučeník 

- Irenej z Lyonu; gnostická literatúra (Spisy z Nag Hammadi) 

- Hippolyt Rímsky; 

- Klement Alexandrijský (všeobecný úvod) 

- Klement Alexandrijský: Protreptikos (čítanie a analýza textu) 

- Tertullianus (úvod k autorovi a dielu) De spectaculis 

Odporúčaná literatúra: 

KRAFT, H.: Slovník starokresťanskej literatúry. Trnava : Dobrá kniha, 1994. 

DATTRINO, L.: Patrologie. Praha : Karlova Univerzita, 1997. 

ALTANER, B. - STUIBER, A.: Patrologie. Freiburg i. Br.etc. 8. vydanie. 1978. 

QUASTEN, J.: Patrology I.- III. Utrecht, 2. vydanie. 1962-1964. 

DROBNER, H. R.: Lehrbuch der Patrologie. Freiburg i. Br. 1994. 

DROBNER, H. R.: Patrologie: Úvod do studia starokřesťanské literatury, Praha 2011 
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: ThDr. Cyril Šesták PhD., prednášky 

Dátum poslednej zmeny: 13.12. 2021 

Schválil: Prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Dogmatická teológia 6 – Ekleziológia (P) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YSTA007 Názov predmetu: Dogmatika 6 - Ekleziológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:2/0/0/týždeň  

Metóda: prezenčná spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 3  

Odporúčaný semester štúdia: 3. semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Záverečné hodnotenie: Študent získa kredity za skúšku (80 bodov) a za aktívnu účasť na 

prednáškach (20 bodov). Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 95 bodov, na 

získanie hodnotenia B najmenej 85 bodov, na získanie hodnotenia C najmenej 75 bodov, na 

získanie hodnotenia D najmenej 70 bodov, na získanie hodnotenia E najmenej 65 bodov. 

Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý za časť hodnotenia skúšky získa 0 bodov. 

Výsledky vzdelávania:  

Študent bude schopný: 

1 Definovať základné pojmy a témy Ekleziológie 

2 Vysvetliť súvislosti medzi Duchom Svätým a Cirkvou 

3 Demonštrovať schopnosť reflexie o vzájomnom prepojení obrazov Cirkvi 

4 Analyzovať obraz Cirkvi pred Druhým vatikánskym koncilom 

5 Zhrnúť prejavy obnovenej pokoncilovej Ekleziológie 

6 Zhodnotiť prínos konštitúcie Lumen gentium pre Ekleziológiu  

Stručná osnova predmetu:  

- Cirkev – pripravovaná v SZ. Predobrazy a symboly Cirkvi 

- Pôvod a podstata Cirkvi vo vôli Večného Otca spasiť všetkých ľudí 

- Creatura Spiritus Sancti, spoločenstvo spásy, mysterium, sacramentum 

- Cirkev ako nový Boží ľud Novej zmluvy, uzavretej v Ježišovi Kristovi 

- Cirkev a Božie kráľovstvo, kráľovské kňazstvo, charizma a úrad, Extra ecclesiam nulla salus 

- Cirkev je Kristovo tajomné telo: Kristus je Hlavou; Cirkev je Kristova nevesta, chrám Ducha 

Svätého 

- Cirkev je communio svätých vo viere, vo sviatostiach, v láske 

- Cirkev je jedna. Zranená jednota Cirkvi. Starosť o obnovenie jednoty kresťanov 

- Cirkev je svätá. Povolanie všetkých v Cirkvi ku svätosti 

- Cirkev je katolícka. Cirkev a nekresťania. Misijné poslanie Cirkvi 

- Cirkev je apoštolská. Poslanie apoštolov. Biskupi, nástupcovia apoštolov 

- Obnovená Ekleziológia Druhého vatikánskeho koncilu 

Odporúčaná literatúra:  

Müller, G. L.: Dogmatika pro studium i pastoraci. Kostelni Vydří 2010. 

Lumen gentium, dogmatická konštitúcia o Cirkvi.. In: Dokumenty Druhého vatikánskeho 

koncilu. Trnava: SSV 2008. 

Gaudium et spes, pastorálna konštitúcia o Cirkvi v súčasnom svete. In: Dokumenty Druhého 

vatikánskeho koncilu. Trnava: SSV 2008. 

Schmaus, M.: Cirkev. Rím 1979. 
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Fietta, P.: Cirkev, diakonia spásy: základné rysy ekleziológie. Prešov: Vydavateľstvo Michala 

Vaška, 2001. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský   

Poznámky: Odporúčaná kontaktná výučba  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a B c d E f 
 

Vyučujúci:  

Prof. Dr. theol. Gloria Braunsteiner, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 30.11.2021 

Schválil: Prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Dogmatická teológia 8 - Sviatosti 1 (P) 
 

 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YSTA008 Názov predmetu: Dogmatická teológia 8 - 

Sviatosti 1 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:2/0/0/týždeň  

Metóda: prezenčná spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 3  

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Predmet pozostáva z prednáškovej časti. Podmienkou absolvovanie predmetu je aj realizácia 

nekontaktnej časti predmetu – samoštúdiom. Táto časť je realizovaná najmä: štúdiom 

odporúčanej literatúry, prípravou na vyučovaciu hodinu a prípravou na záverečnú skúšku. 

Záverečné hodnotenie:  ústne skúšanie,  

Spôsob ukončenia: ústna skúška 

Kurz bude ukončený ústnou skúškou .Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 

bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na 

hodnotenie D najmenej 61 bodov, na hodnotenie E najmenej 51 bodov. 

Výsledky vzdelávania (VV):  

Umožniť čo najlepšie poznanie náuky o sviatostiach, ktoré sú prameňom Božieho života v 

človekovi, preto si všímame: Čo je náuka o sviatostiach. Sviatosť ako Boží dar. Sviatosť krstu 

– matéria a forma, účinky a nevyhnutnosť krstu k spáse. Sviatosť birmovania, ustanovenie, 

podstata, účinky, prijímateľ a vysluhovateľ. Pomazanie chorých, biblický podklad a historický 

vývoj. 

VV1 Definovať sviatosti tradície Cirkvi. 

VV2 vyjadriť vlastnými slovami aký má mať vzťah veriaci človek k jednotlivým sviatostiam 

VV3 preukázať schopnosť argumentovať prečo je v náboženskom živote potrebné prijímať 

sviatosti 

VV4 zaujať správny postoj k rozličným názorom o potrebe všetkých sviatosti 

VV5 Demonštrovať pochopenie a vyvodiť závery predovšetkým v konfrontácii so samým 

sebou, či sa sám osobne stotožňuje s ponukou, akú mu dáva Boh prostredníctvom Cirkvi. 

VV6 vedieť argumentovať o účinnosti sviatostných znakov. 

Stručná osnova predmetu:  

- Úvod. Čo je náuka o sviatostiach. Čo je sviatosť. 

- Prečo sedem sviatosti. Sviatosť ako Boží dar. 

- Krst – pojem. Krst a Cirkev. 

- Krst ustanovil priamo Kristus – Sviatosť krstu. 

- Matéria a forma sviatosti krstu. 

- Účinky krstu. 

- Nevyhnutnosť krstu. Krst túžby a krst krvi. 

- Krst malých deti. Vysluhovateľ a prijímateľ krstu 

- Sviatosť birmovania, ustanovenie a podstata sviatosti 

- Účinky sviatosti birmovania, prijímateľ a vysluhovateľ 
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- Pomazanie chorých, biblický podklad a historický vývoj sviatostného znaku 

- Pomazanie chorých v tradičnej a v novšej teológii 

Odporúčaná literatúra:  

Katechizmus katolíckej Cirkvi, SSV, Trnava, 1998 

Schmaus, M.: Sviatosti, SÚSCM, Rím, 1981 

Fiorenza, F. a, Galvin, J.: Systematická teologie 3. CDK Vyšehrad, Brno 2000 

Schneider, T.: Zeichen der Nähe Gottes, Verlag, Mainz 1979 

Testa, B.: I Sacramenti della Chiesa, Lugano 1995 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: doc. ThDr. Andrej Filipek, PhD., prednášajúci, skúšajúci 

Dátum poslednej zmeny: 12.12.2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner D.Th. 
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Morálna teológia 3 - Dekalóg 1-3 (P) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YSTA014 Názov predmetu: Morálna teológia 3 -  

Dekalóg 1-3 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:1/1/0/týždeň  

Metóda: prezenčná spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 3  

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Predmet pozostáva z prednáškovej časti a seminára. Podmienkou absolvovanie predmetu je aj 

realizácia nekontaktnej časti predmetu – samoštúdiom. Táto časť je realizovaná najmä: 

štúdiom odporúčanej literatúry, čo neskôr predstaví prezentovaním seminárnej práce  v rozsahu 

3000 slov na zvolenú tému, a realizuje v príprave na skúšku. Za seminárnu prácu a jej 

prezentáciu bude možno získať 50 bodov. Pre absolvovanie kurzu je potrebné získať za 

seminárnu prácu min. 25 bodov 

Záverečné hodnotenie: ústne skúšanie 

Spôsob ukončenia: ústna skúška 

Kurz bude ukončený ústnou skúškou .Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 

91 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, 

na hodnotenie D najmenej 61 bodov, na hodnotenie E najmenej 51 bodov 

Výsledky vzdelávania (VV):  

VV1 Zadefinovať obsahy a základné pojmy teologálnej dimenzie života kresťana a jej 

špecifiká. 

VV2 Vysvetliť problematiku spojenú so súčasným pohľadom na interpretáciu vzťahu Dekalóg 

- prirodzený zákon - čnosti. 

VV3 Demonštrovať axiologické pretlmočenie Dekalógu do termínov morálky hodnôt  

VV4 Diferencovať posolstvo o dôstojnosti ľudskej osoby cez pozitívne a negatívne výroky 

Dekalógu 

VV5 Zhrnúť ciele morálnej reflexie predstavené v encyklikách Deus caritas est, Spe salvi a 

Caritas in veritate 

VV6 Vysvetliť výhody a riziká spojené s obnovením biblickej orientácie v MT 

Stručná osnova predmetu:  

- Vývoj v morálnej teológii spojený s vymedzením normy 

- Teologálna dimenzia života kresťana a jej špecifiká 

- Súčasné etické paradigmy čností a "nový rámec" - Kristologickej orientácie a 

orientácie na Sequela Christi. 

- Dekalóg a Biblia. Rozšírenie obsahu konceptu prirodzeného zákona a jeho 

reinterpretácia. Koncept zjavenej morálky. 

- Základné a špecifické kritériá biblickej orientácie pre morálnu reflexiu dnes. 

- Dialogická dimenzia teologálneho úkonu viery: vernosť, odpoveď, poslušnosť, 

obrátenie a svedectvo. 

- Uverili sme v lásku - Boh je láska, osobné a sociálne dimenzie viery. 
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- Povolaní pre nádej - súčasné obrazy a hľadanie podoby a dôvodov nádeje 

- Prvé prikázanie I. - úkon viery a optio fundamentalis 

- Prvé prikázanie II. - úkon viery a perspektíva Fides et ratio 

- Druhé prikázanie 

- Tretie prikázanie I. - biblický a antropologický koncept Pánovho dňa v liste Dies 

Domini 

- Tretie prikázanie II. - pastoračná perspektíva a aplikácie v Liste Dies Domini 

Odporúčaná literatúra:  

KÚTNY, I.: Teologický rozmer etiky I. Pre študentov náuky o rodine a sociálnej práce. Dobrá 

kniha, 2013 

PÁPEŽSKÁ BIBLICKÁ KOMISIA: Biblia a morálka, Trnava : SSV, 2009  

BENEDIKT XVI.: Deus caritas est, Trnava : SSV, 2006 

BENEDIKT XVI.: Spe salvi, Trnava : SSV, 2007 

BENEDIKT XVI.: Caritas in veritate, Trnava : SSV, 2009 

JÁN PAVOL II.: Dies Domini. Trnava: SSV, 1998 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  ThDr. Ing. Milan Urbančok, PhD., prednášajúci, skúšajúci 

Dátum poslednej zmeny: 12.12.2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Kánonické právo 3 (P) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YPTA003 Názov predmetu: Kánonické právo 3 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška, seminár 

Rozsah: 1/1 týždeň  

Metóda: prezenčná spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3 semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie:  

- V priebehu semestra študent vypracuje referát týkajúci sa vybranej témy, čo bude súčasťou 

prípravy na záverečné hodnotenie. Za referát bude možno získať 30 bodov.  

- Prvá časť písomnej skúšky z rehoľného práva sa uskutoční vo forme testu s maximálnym 

hodnotením 40 bodov. 

- Druhá časť ústnej skúšky z kánonického trestného práva pozostáva z otvorených otázok s 

maximálnym hodnotením 30 bodov. 

Spôsob ukončenia: 

- Na získanie hodnotenia A je potrebné po sčítaní oboch častí skúšky a referátu získať 

najmenej 91 bodov; na získanie hodnotenia B je potrebné získať najmenej 81 bodov; na 

získanie hodnotenia C je potrebné získať najmenej 71 bodov; na získanie hodnotenia D je 

potrebné získať najmenej 61 bodov; na získanie hodnotenia E je potrebné získať najmenej 51 

bodov. 

Výsledky vzdelávania:  

Študent získa teoretické a praktické znalosti z oblasti kánonického práva. 

Študent bude schopný: 

- definovať základné pojmy týkajúce sa kánonického rehoľného a trestného práva; 

- argumentovať právnickými argumentmi na vymedzené okruhy právnych otázok; 

- aplikovať vedomosti na riešenie konkrétnych situácií; 

- analyzovať konkrétne delikty v kánonickom trestnom práve; 

- vyvodiť relevantné závery k predmetným spoločenským vzťahom, týkajúcich sa 

predovšetkým funkcie práva v živote Katolíckej cirkvi. 

- hodnotiť význam kánonického a trestného práva pre život Cirkvi. 

Stručná osnova predmetu:  

- Význam zasväteného života v Cirkvi. 

- Formy a inštitúty zasväteného života; "patrimonium" a vlastné právo inštitútov 

zasväteného života. 

- Zriadenie, pričlenenie, rozdelenie, zlučovanie, spájanie, zmeny, zrušenie inštitútu alebo 

časti inštitútu. 

- Vzťahy medzi inštitútmi a najvyššou autoritou Cirkvi a biskupmi. 

- Moc predstavených a kapitúl v rehoľných inštitútoch; povaha a rozdelenie rehoľných 

domov a právne akty, ktoré sa na ne vzťahujú. 

- Prijímanie do noviciátu, noviciát, profesia a formovanie rehoľníkov; práva a 

povinností rehoľníkov s osobitným zreteľom na časné majetky a manželstvo. 
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- Odlúčenie členov od inštitútu: prestúpenie do iného inštitútu, vystúpenie z inštitútu, 

prepustenie členov. 

- Delikty a tresty vo všeobecnosti. 

- Trestný zákon a trestný príkaz. 

- Pojem a rozdelenie sankcií v Cirkvi; subjekt podliehajúci trestným sankciám. 

- Všeobecne o cenzúrach; exkomunikácia, interdikt, suspenzia; uplatňovanie a zánik 

trestov. 

- Tresty za jednotlivé delikty. 

Odporúčaná literatúra:  

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA z roku 1983, https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/ 

dokumenty-a-vyhlasenia/p/kodex-kanonickeho-prava; 

FILO, V.: Komentár CIC. Bratislava : Kňazský seminár a CMBF UK, 1992; 

GÓRECKI, E.: Obecné normy Kódexu kanonického práva Jana Pavla II. Olomouc : Matice 

cyrilometodějská, 1993-1994; 

VASIĽ, C.: Komentáre CIC - Posvätný rád. Bratislava : Aloisianum, 1995; 

ZUBERT, B. W.: Řeholní právo. Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1996. 

DE PAOLIS, V.: La vita consacrata nella chiesa : EDB 1992 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e fx 
 

Vyučujúci: prednášky: ThDr. ICDr. Remigiusz Piotr Górski 

Dátum poslednej zmeny: 14.12. 2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th. 
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Homiletika a služba lektora 1 (P) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YPTA009 Názov predmetu: Homiletika a služba lektora 1 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška, cvičenie 

Rozsah:1/0/1 týždeň  

Metóda: prezenčná spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester: 3. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Priebežné hodnotenie 

- V priebehu semestra študent vypracuje homílie na vybrané evanjeliové texty. Za homílie 

bude možno získať 40 bodov.  

- Predmet sa ukončí ústnou skúškou s maximálnym hodnotením 60 bodov. 

Spôsob ukončenia: 

- Na získanie hodnotenia A je potrebné po sčítaní bodov zo skúšky a homílii získať najmenej 

91 bodov; na získanie hodnotenia B je potrebné získať najmenej 81 bodov; na získanie 

hodnotenia C je potrebné získať najmenej 71 bodov; na získanie hodnotenia D je potrebné 

získať najmenej 61 bodov; na získanie hodnotenia E je potrebné získať najmenej 51 bodov. 

Výsledky vzdelávania:  

Študent získa teoretické a praktické návody v homiletike a v službe lektora. 

Študent bude schopný: 

- definovať základné pojmy týkajúce sa homiletiky a služby lektora; 

- vysvetliť vlastnými slovami aký vzťah má homiletika s Bohom; 

- zdôvodniť dôležitosť homiletiky a služby lektora v kontexte ohlasovania 

Božieho slova;  

- rozlíšiť jednotlivé aspekty homílie a prednesu biblického textu;  

- vyvodiť závery pre službu ohlasovania Božieho slova;  

- zhodnotiť význam homiletiky a ohlasovania Božieho slova pre dnešného 

človeka. 

Stručná osnova predmetu:  

- Štruktúra lekcionárov. 

- Smernice a predpisy spôsobov prednesu Božieho Slova v liturgii 

- Odborná stránka prednesu liturgických textov 

- Porozumenie biblických textov a formy hlásania Božieho slova. 

- Miesto homiletiky v teológii. 

- Kerygma. 

- Rozdiel medzi kázňou a homíliou. 

- Didaskália a jej trojbodová výstavba. 

- Stavba homílie – AI, KE, DI, PAR (pôsobenie na city poslucháča). 

- Stavba homílie - MY, ADE (pôsobenie na vôľu poslucháča) a prophétie, súhrn 

otázkou. 

- Praktická tvorba homílie / praktický nácvik prednesu biblických textov.  

Odporúčaná literatúra:  

BUBLINEC, M.: Ohlasovať, ale ako? Banská Bystrica: Diecézne katechetické centrum 



 

74 

 

banskob. diecézy, 2002. 

FABIAN, A.: Kto môže kázať? Košice : Seminár sv. Karola Boromejského, 2004. 

JARAB, J.: A ako počujú bez kazateľa? Sp. Kapitula: Kňazský seminár biskupa Jána 

Vojtaššáka, 2002.  

STANČEK,. Ľ.: Homiletika v novej evanjelizácii. Sp. Kapitula : Kňaz. seminár biskupa Jána 

Vojtaššáka, 1997. 

TYROL, A.: Služba lektora. Svit : Katolícke Biblické dielo, 2010. 

VRABLEC, J. – FABIAN, A.: Homiletika I. - II. základná a materiálna. Trnava : SSV, 2001. 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e fx 
 

Vyučujúci: prednášky: ThDr. ICDr. Remigiusz Piotr Górski 

Dátum poslednej zmeny: 04. 12. 2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th. 
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Lektúra z diel J. Ratzingera (PV) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YSTA031 Názov predmetu: Lektúra z diel J. Ratzingera 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:0/2/0/týždeň  

Metóda: prezenčná spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 3  

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. a 5. semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: Študent získa kredity v priebehu semestra za seminárnu prácu (80 

bodov) a za aktívnu účasť na stretnutiach pri analýze textov (20 bodov). Na získanie 

hodnotenia A je potrebné získať najmenej 95 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 85 

bodov, na získanie hodnotenia C najmenej 75 bodov, na získanie hodnotenia D najmenej 70 

bodov, na získanie hodnotenia E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, 

ktorý za časť hodnotenia písomnej práce na seminári získa 0 bodov. 

Výsledky vzdelávania:  

Študent bude schopný: 

- Definovať hlavné témy teológie J. Ratzingera 

- Vysvetliť spôsob jeho argumentácie 

- Demonštrovať schopnosť reflexie systematického myslenia J. Ratzingera 

- Analyzovať pedagogické elementy v jeho tvorbe 

- Zhrnúť prínos J. Ratzingera pre priebeh Druhého vatikánskeho koncilu 

- Zhodnotiť význam jeho teológie pre súčasnosť  

Stručná osnova predmetu:  

- Viera v dnešnom svete 

- Cirkevná forma viery 

- Otázky o Bohu 

- Biblická viera 

- Boh viery a Boh filozofov 

- Viera v Trojjediného Boha 

- Ratzinger ako peritus Druhého vatikánskeho koncilu 

- Vplyv J. Ratzingera na prípravné dokumenty Koncilu 

- Spolupráca na textoch dokumentov 

- Pokoncilová literatúra 

- Ratzinger o kríze Európy 

- Cirkev a svet 

Odporúčaná literatúra:   

Ratzinger, J.: Úvod do Kresťanstva. Trnava: Dobrá kniha 2007. 

Ratzinger, J.: Hledět na probodeného. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 1996. 

Posynodálna apoštolská exhortácia pápeža Benedikta XVI. Verbum domini: biskupom, 

kňazom a diakonom, zasväteným osobám a veriacim laikom o Božom slove v živote a poslaní 

Cirkvi. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2011. 

Braunsteiner, G.: Henri de Lubac a Joseph Ratzinger v dialógu komentárov k prvej kapitole 
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konštitúcie Dei Verbum. In: Studia theologica. Roč. 18, č. 3 (2016), s. 37-57 

Kulisz, J. – Adam, A. – Braunsteiner, G.: Vybrané pohľady na konštitúciu Lumen gentium. 

Trnava: Dobrá kniha 2014. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: Odporúčaná kontaktná výučba  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b C d e f 
 

Vyučujúci: Prof. Dr. theol. Gloria Braunsteiner, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 1.12.2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Seminár z patrológie (PV) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YBHA033 Názov predmetu: Seminár z patrológie 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Druh: prednáška 

Rozsah: 2/0 týždeň 

Metóda: prezenčná 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. a 5. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: absolvovanie gréčtiny a latinčiny na TFTU 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Seminárna práca a aktivita študentov: 50 bodov 

Záverečná práca: 50 bodov 

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na získanie hodnotenia B 

najmenej 85 bodov, na hodnotenie C najmenej 77 bodov, na hodnotenie D najmenej 69 bodov 

a na hodnotenie E najmenej 61 bodov. 

Výsledky vzdelávania: 

Seminár z patrológie má za cieľ hermeneutické čitanie vybraných textov zo starokresťanskej 

gréckej a latinskej literatúry, ktoré sú k dispozícii aj v moderných prekladoch. Oboznámiť 

študentov s argumentáciou ako aj vývojom teologických pojmov u apoštolských otcov, 

apologétov ako aj veľkých cirkevných učiteľov. Seminár sa bude orientovať tématicky (napr. 

mučenícka literatúra, Listy sv. Ignáca Antichijského) 

Študent bude schopný: 

- Vymenovať základné literárne formy 

- Vysvetliť problematiku patristickej teológie 

- Usporiadať teologické smery v patristickej teológii 

- Rozčleniť teologické smery v patristickej teológii 

- Kategorizovať teologické prúdy patristickej teológie 

- Zdôvodniť argumentáciu patristickej teológie 

 Stručná osnova predmetu: 

- Úvod do patrológie, zoznámenie sa s literatúrou 

- Spisy apoštolských otcov: sv. Ignác Antiochijský: List Rimanom 

- Čítanie a analýza spisu Didache 

- Mučenícka literatúra - Úvod; Acta martyrum Scillitanorum 

- Mučenícka literatúra- Passio Perpetuae et Fellicitatis 

- Apologetická literatúra - úvod; Justín Mučeník 

- Irenej z Lyonu; gnostická literatúra (Spisy z Nag Hammadi) 

- Hippolyt Rímsky; 

- Klement Alexandrijský (všeobecný úvod) 

- Klement Alexandrijský: Protreptikos (čítanie a analýza textu) 

- Tertullianus (úvod k autorovi a dielu), De spectaculis 

Odporúčaná literatúra: 

KRAFT, H.: Slovník starokresťanskej literatúry. Trnava : Dobrá kniha, 1994. 

DATTRINO, L.: Patrologie. Praha : Karlova Univerzita, 1997. 

ALTANER, B. - STUIBER, A.: Patrologie. Freiburg i. Br.etc. 8. vydanie. 1978. 
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QUASTEN, J.: Patrology I.- III. Utrecht, 2. vydanie. 1962-1964. 

DROBNER, H. R.: Lehrbuch der Patrologie. Freiburg i. Br. 1994. 

DROBNER, H. R.: Patrologie: Úvod do studia starokřesťanské literatury, Praha 2011 

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

Poznámky: Študent sa má pripravovať na seminár z patrológie. 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: ThDr. Cyril Šesták PhD., prednášky 

Dátum poslednej zmeny: 13.12. 2021 

Schválil: Prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Katolícke listy (PV) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YBHA032 Názov predmetu: Katolícke listy 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár 

Rozsah: 1/1 týždeň 

Metóda: prezenčná spolu 24 hodín  

Počet kreditov: 3  

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. alebo 5. semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Priebežné hodnotenie: aktívna pravidelná účasť na seminári 20 bodov, plnenie priebežných 

úloh 20 bodov, prezentácia a z nej plynúca seminárna práca 60 bodov.  

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia B 

najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 bodov 

a na hodnotenie E najmenej 51 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z písomného 

testu alebo z ústnej skúšky získa menej ako 25 bodov.  

Výsledky vzdelávania:  

Orientácia v tzv. katolíckych listoch Nového zákona a priblíženie vybraných textov. 

VV1 Definovať kategórie modernej exegézy vzhľadom na Hebr, Jak, 1-2Pt, Júd 

VV2 Popísať problematiku štúdia katolíckych listov 

VV3 Demonštrovať exegetickú metódu pre štúdium vybraných textov z listov 

VV4 Zhodnotiť aktuálne výsledky bádania v oblasti katolíckych listov 

Stručná osnova predmetu:  

- Všeobecná literárna charakteristika „katolíckych listov“, metodológia 

- Hebr – úvod, kompozícia, teologické črty 

- Jak – úvod, pozadie, teologické črty 

- 1Pt – úvod, kompozícia, teologické črty  

- 2Pt – úvod, obsah, teológia 

- Júd – úvod, obsah, teológia  

- Exegetické čítanie Hebr 4,14–5,10 

- Exegetické čítanie Hebr 9,11-28 

- Exegetické čítanie Hebr 12,1-13 

- Exegetické čítanie Jak 1,19-27 

- Exegetické čítanie 1Pt 2 

- Exegetické čítanie 2Pt 3 

Odporúčaná literatúra:  

Donels, L.R.: I & II Peter and Jude. New Testament Library. Westminster, 2010. 

Novum Testamentum Graece. Greek-English New Testament. Parallel Edition. 28. vyd. 

Stuttgart, 2013. 

Trstenský, F.: Komentár k Jakubovmu listu. Svit, 2010. 

Aktuálne články budú komunikované počas výučbového procesu. 

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

odporúčaný anglický jazyk, základy biblickej gréčtiny 

Poznámky: popri účasti na prednáškach, príprava študenta asi 1,5 h. týždenne  
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Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: ThDr. Marek Vaňuš, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 13.12.2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Počiatky judaizmu (PV) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YBHA030  Názov predmetu: Počiatky judaizmu   

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: seminár 

Rozsah: 0/2/0/týždeň  

Metóda: prezenčná, spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. a 5. semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie. Študent získa kredity za : 60 bodov aktívna účasť na seminári, 40 

bodov prezentácia seminárnej práce pred vyučujúcim a ostatnými študentami za účelom 

diskusie o problematike, ktorou sa práca zaoberá. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý za 

niektorú z týchto častí získa 0 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 

95 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 85 bodov, na získanie hodnotenia C najmenej 

75 bodov, na získanie hodnotenia D najmenej 70 bodov, na získanie hodnotenia E najmenej 

65 bodov.  

Výsledky vzdelávania:  

Študent bude schopný:  

1. Definovať pojem „judaizmus“. 

2. Vysvetliť historické súvislosti počiatočného judaizmu v širšom kontexte Starovekého 

blízkeho orientu.  

3. Demonštrovať rôzne metódy prístupu pri štúdiu počiatkov judaizmu. 

4. Analyzovať relevantné texty a na základe toho špecifikovať ich posolstvo v dobovom 

kontexte. 

5. Zhrnúť výsledky biblického bádania v danej oblasti. 

6. Zhodnotiť význam výskumu počiatočného judaizmu pre texty Nového zákona.  

Stručná osnova predmetu:  

- Vysvetlenie pojmu „judaizmus“; historické podmienky vzniku 

- Archeológia a história perzského obdobia 

- Mimobiblické pramene pre poznanie vznikajúceho judaizmu 

- Židia v perzskej ríši - v Palestíne 

- Židia v perzskej ríši - v diaspore (Egypt, Babylonia) 

- Rôzne teologické smery v ranom judaizme 

- Prorocká a žalmová tradícia po exile 

- Postoj rôznych skupín k Druhému chrámu 

- Judaizmus a Helenizmus 

- Úvod do pseudoepigrafnej literatúry 

- Qumrán - čítanie a výklad vybraných textov 

- Otázka kánonu Hebrejskej biblie  

Odporúčaná literatúra:  

TIŃO, J.: Historické pozadie poexilových mesiášskych očakávaní. In: Studia Biblica Slovaca 

2007, s. 23-34. 

GRABBE, L. L.: An Introduction to Second Temple Judaism : history and religion of the Jews 
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in the time of Nehemiah, the Maccabees, Hillel and Jesus. London/New York. 2010. 

SCHÄFER, P.: Dějiny židů v antice. Praha. 2003. 

SEGERT, S. a kol. (prekl.): Svitky od Mrtvého moře. Praha, 2007. 

SOUŠEK, Z. (vyd.): Knihy tajemství a moudrosti I-III. Praha, 1995. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenčina, čeština, 

angličtina (aspoň pasívne)  

Poznámky: prezenčné štúdium. Celková časová záťaž študenta: 75 hodín; prezenčné 

vyučovanie: 24 hodín; samoštúdium a príprava seminárnej práce: 51 hodín.  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a B c d e f 
 

Vyučujúci: doc. Jozef Tiňo, PhD 

Dátum poslednej zmeny: 30.11.2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Boží ľud, Cirkev a Izrael (PV) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YBHA037 Názov predmetu: Boží ľud, Cirkev a Izrael 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah: 1/1/0 týždeň  

Metóda: prezenčná, spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 3 

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

Stupeň štúdia: 2. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: 

V priebehu semestra si študenti pripravia na základe naštudovanej literatúry tri krátke dialógy 

na vybrané témy, za čo získajú zakaždým najviac 25 bodov, spolu 75% z celkového 

hodnotenia. Náhradou a voliteľnou alternatívou k najviac dvom z troch dialógov je test, alebo 

esej za 25 bodov. Zvyšných 25 bodov získajú študenti na základe aktívnej účasti na seminári. 

Podmienkou absolvovania predmetu je aj nekontaktná časť výučby. Uskutočňuje sa formou 

samoštúdia odporúčanej literatúry a prípravou na semináre. 

Spôsob ukončenia: tri dialógy počas semestra 

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať za priebežné hodnotenie spolu najmenej 93 

bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 85 bodov, na hodnotenie C najmenej 77 bodov, na 

hodnotenie D najmenej 69 bodov a na hodnotenie E najmenej 61 bodov. Kredity nebudú 

udelené študentovi, ktorý za priebežné hodnotenie získa 60 a menej bodov. 

Výsledky vzdelávania:  

Priblížiť študentom základy židovsko-kresťanských vzťahov, postoj Cirkvi k židom 

a judaizmu, učenie a kľúčové dokumenty na túto tému. Študent bude vedieť: 

VV1 pomenovať a opísať základné princípy, dokumenty a osobnosti dialógu medzi židmi a 

kresťanmi 

VV2 vysvetliť vývoj vzájomných vzťahov v historickom kontexte, najmä od polovice 20. 

storočia doteraz 

VV3 zdôvodniť učenie Katolíckej cirkvi o židoch a judaizme 

VV4 rozlišovať v rámci veľkej pestrosti súčasného judaizmu jeho najdôležitejšie prúdy 

VV5 preukázať schopnosť zhrnúť poznatky do väčšieho celku 

VV6 aplikovať poznatky a použiť argumenty z jednotlivo preberaných tém 

Stručná osnova predmetu:  

- Úvod do štúdia, prečo potrebujeme dialóg, základné pojmy 

- Čo spája a rozdeľuje židov a kresťanov, židovský Ježiš v textoch Nového zákona 

- Počiatky kresťanstva a rozchod s judaizmom, literatúra adversus Iudeos, Toledot Ješu 

- Postavenie židov v stredovekej Európe, Synagóga a Ecclesia, verejné dišputy, otázka 

kontinuity 

- Dokument Pamätáme (1998) a šoa 

- Druný vatikánsky koncil a Nostra aetate (4), Selisberg a konferencia v 1947 

- Komisie a dokumenty (1974 a 1985) 

- Dejiny židovsko-kresťanských vzahov v 20. storočí 

- Dokument Pápežskej biblickej komisie, Židovský ľud a jeho Sväté písma 
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v kresťanskej Biblii (2001) 

- Dokument „Lebo Božie dary a povolanie sú neodvolateľné“ (Rim 11,29) (2015) 

- Dokumenty Dabru emet (2000), Plniť vôľu nášho Otca, ktorý je na nebesiach (2015), 

Medzi Jeruzalemom a Rímom 

- Hlavné výzvy dialógu dnes a jeho perspektívy 

Odporúčaná literatúra:  

HIDVÉGHYOVÁ, L. (ed.): Od Seelisbergu po Jeruzalem a Rím. Dokumenty židovsko-

kresťanského dialógu. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2018. 

Fryová, H. P.: Čítanka Židovsko-křesťanského dialogu. Praha : Kalich/ Vyšehrad, 2003. 

Kuschel, K.-J.: Spor o Abrahama. Co židy, křesťany a muslimy roděluje a co je spojuje. Praha 

: Vyšehrad, 1997. 

Prudký, M.: Zvláštní lid Páně, křesťané a židé. Brno : CDK, 2000. 

Schubert, K.: Dějiny Židů. Praha : NS Svoboda, 2003. 

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

nie nutnosťou, je anglický jazyk) 

Poznámky: študent sa má pripravovať v priebehu semestra priemerne 3 hodiny týždenne na 

semináre (30 hodín) a asi 40 hodín na dialógy  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: ThDr., Mgr. Lucia Hidvéghyová, PhD., semináre 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Základy súčasného judaizmu (PV) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YBHA040 Názov predmetu: Základy súčasného judaizmu 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah: 1/1/0 týždeň  

Metóda: prezenčná, spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 3 

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

Stupeň štúdia: 2. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: 

V priebehu semestra si študenti pripravia na základe naštudovanej literatúry tri krátke dialógy 

na vybrané témy, za čo získajú zakaždým najviac 25 bodov, spolu 75% z celkového 

hodnotenia. Náhradou a voliteľnou alternatívou k najviac dvom z troch dialógov je test, alebo 

esej za 25 bodov. Zvyšných 25 bodov získajú študenti na základe aktívnej účasti na seminári. 

Podmienkou absolvovania predmetu je aj nekontaktná časť výučby. Uskutočňuje sa formou 

samoštúdia odporúčanej literatúry a prípravou na semináre. 

Spôsob ukončenia: tri dialógy počas semestra 

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať za priebežné hodnotenie spolu najmenej 93 

bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 85 bodov, na hodnotenie C najmenej 77 bodov, na 

hodnotenie D najmenej 69 bodov a na hodnotenie E najmenej 61 bodov. Kredity nebudú 

udelené študentovi, ktorý za priebežné hodnotenie získa 60 a menej bodov. 

Výsledky vzdelávania:  

Priblížiť študentom základy súčasného judaizmu a zdôvodniť potrebu jeho poznania pre 

kresťanov. Študent bude vedieť: 

VV1 identifikovať a opísať kľúčové pojmy, predstavy a témy súčasného judaizmu a židovstva 

VV2 vysvetliť súvislosti v rámci jednotlivých tém a oblastí judaizmu 

VV3 zdôvodniť hlavné učenie a tradície judaizmu, aj prečo je potrebné ich vziať do úvahy ako 

súčasti celku 

VV4 rozlišovať v rámci veľkej pestrosti súčasného judaizmu jeho najdôležitejšie prúdy 

VV5 preukázať schopnosť zhrnúť poznatky do väčšieho celku 

VV6 aplikovať poznatky a použiť argumenty z jednotlivo preberaných tém 

Stručná osnova predmetu:  

- Úvod do štúdia judaizmu, učenie a postoj Cirkvi k židom a judaizmu 

- Kto sú židia / Židia a čo je judaizmus, rozmanitosť súčasného židovstva 

- Dejiny Židov a judaizmus v staroveku 

- Dejiny Židov a judaizmus v stredoveku 

- Haskala, antisemitizmus, sionizmus, šoa 

- Ústna a Písaná Tóra 

- Midraš a rabínska literatúra 

- Kalendár a ročný cyklus sviatkov 

- Rituálna čistota a kašrut, domácnosť 

- Obrady životného cyklu a rodina 

- Synagóga a židovská komunita, modlitba, náboženské hodnoty judaizmu 
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- Židia vo svete a na Slovensku, významné osobnosti 

Odporúčaná literatúra:  

HIDVÉGHYOVÁ, L. (ed.): Od Seelisbergu po Jeruzalem a Rím. Dokumenty židovsko-

kresťanského dialógu. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2018. 

DE VRIES, S. P.: Židovské obřady a symboly. Praha: Vyšehrad, 2008. 

SCHUBERT, K.: Židovské náboženství v proměnách věků. Zdroje, teologie, filosofie, 

mystika. Praha: Vyšehrad, 1999. 

SLÁMA, P.: Tanu Rabanan. Antologie rabínské literatury. Praha : Vyšehrad, 2010. 

STEMBERGER, G.: Úvod do judaistiky. Praha: Vyšehrad, 2010. 

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

nie nutnosťou, je anglický jazyk) 

Poznámky: študent sa má pripravovať v priebehu semestra priemerne 3 hodiny týždenne na 

semináre (30 hodín) a asi 40 hodín na dialógy  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: ThDr., Mgr. Lucia Hidvéghyový, PhD., semináre 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Hebrejčina 2 (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YBHA051  Názov predmetu: Hebrejčina 2  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: seminár 

Rozsah: 0/2/0/týždeň  

Metóda: prezenčná spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester 

Stupeň štúdia: 1.-2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: Hebrejčina 1 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: Študent získa kredity za : 50 bodov aktívna účasť na seminári, 25 

bodov písomný test v priebehu semestra a 25 za záverečný test. Kredity nebudú udelené 

študentovi, ktorý za niektorú z týchto častí získa 0 bodov. Na získanie hodnotenia A je 

potrebné získať najmenej 95 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 85 bodov, na získanie 

hodnotenia C najmenej 75 bodov, na získanie hodnotenia D najmenej 70 bodov, na získanie 

hodnotenia E najmenej 65 bodov. 

Výsledky vzdelávania:  

Študent bude schopný:  

- Identifikovať špecifiká stavových a nepravidelných slovies. 

- Vysvetliť príčiny nepravidelnosti a spôsoby akými sa mení ich morfológia.  

- Demonštrovať stavové a nepravidelné slovesá  na príkladoch z hebrejskej biblie. 

- Analyzovať gramatiku nepravidelných hebrejských slovies.  

- Zhrnúť výsledky štúdia hebrejského slovesa. 

- Zhodnotiť význam získaných znalostí pre čítanie a analyzovanie biblických textov.    

Stručná osnova predmetu:  

- Stavové slovesá  

- Slovesá I nun  

- I. hrdelnice a I. alef  

- II. hrdelnice 

- III. hrdelnice a III. alef 

- I. waw a jod 

- II. waw a jod  

- III. he a III. waw a jod  

- Dvojnásobne slabé slovesá 

- Slovesá so zdvojenou druhou spoluhláskou 

- Defektné slovesá 

- Číslovky  

Odporúčaná literatúra:  

Materiály poskytnuté vyučujúcim 

ELLIGER, K. - RUDOLPH, W. (vyd.): Biblia Hebraica Stuttgartensia. Stuttgart, 1967-1977. 

LAMBDIN, T. O.: Introduction to Biblical Hebrew. London. 1996. 

TYROL, A.: Základy biblickej hebrejčiny. Ružomberok. 2012. 

WEINGREEN, J.: Učebnice Biblické Hebrejčiny. Praha, 1997. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  
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Poznámky: Prezenčné štúdium. Celková časová záťaž študenta: 75 hodín, z toho prezenčné 

vyučovanie: 24 hodín, samoštúdium a príprava na seminár: 51 hodín.   

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b C d e f 
 

Vyučujúci: doc. Jozef Tiňo, PhD 

Dátum poslednej zmeny: 30.11.2021 

Schválil: Prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Zručnosti sprevádzania (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YSPA001 Názov predmetu: Zručnosti sprevádzania 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: seminár  

Rozsah:0/2/ týždeň  

Metóda: prezenčná spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 2 

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

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie:  

Študent získa kredity za : 60 bodov aktívna účasť na seminári a 40 bodov za záverečnú 

prezentáciu.  

Spôsob ukončenia: 

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia 

B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 

bodov, na hodnotenie E najmenej 51 bodov. 

Výsledky vzdelávania:  

Cieľom predmetu je získať základné zručnosti v nedirektívnej pomoci formou rozhovoru 

Študent bude schopný: 

- Kriticky analyzovať problém sprevádzaného na základe jeho predstavenia 

- Rozpoznať kľúčové oblasti predstaveného problému a dokáže klásť vhodné otázky, 

aby sa tieto oblasti dali rozpoznať   

- Pomenovať predstavený problém parafrázovaním, bez toho, aby problém 

bagatelizoval, no zároveň ho pomenoval presnejšie ako sprevádzaný 

- Kategorizovať individuálne „radosti a starosti ľudí“ pre navrhnutie vhodných modelov 

pastoračnej pomoci 

- Kriticky vyhodnotiť potrebné kroky k riešeniu predstaveného problému  

- Aplikovať v praxi získané zručnosti sprevádzania bez toho, aby sa púšťal do 

suplovania psychoterapie, ale ani do dávania rád. 

Stručná osnova predmetu:  

- Vymedzenie sprevádzania ku koučingu, supervízii, psychoterapii 

- Metódy a fázy sprevádzajúceho rozhovoru 

- Nácvik aktívneho počúvania 

- Nácvik vhodného kladenia otázok, parafrázovania a posúvania rozhovoru 

- Nácvik vhodných reakcií pri rôznych typoch predstavených problémov 

Odporúčaná literatúra:  

Mária Šmidová, Renáta Jamborová, Jozef Žuffa, Counseling - umenie počúvať, Trnava : 

Dobrá kniha, 2016 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
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Vyučujúci: doc. Dr. theol. Jozef  Žuffa 

Dátum poslednej zmeny: 13.12.2021 

Schválil: Prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 



 

91 

 

 

2.  ročník LS  

 

Starý zákon 4 - Múdroslovná literatúra (P) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YBHA004  Názov predmetu: Starý zákon 4 – Múdroslovná 

literatúra 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: seminár 

Rozsah:0/2/0/týždeň  

Metóda: prezenčná, spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 3  

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Záverečné hodnotenie: Študent získa kredity za : 60 bodov aktívna účasť na seminári a 40 

bodov záverečný písomný  test. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý za niektorú z týchto 

častí získa 0 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 95 bodov, na 

získanie hodnotenia B najmenej 85 bodov, na získanie hodnotenia C najmenej 75 bodov, na 

získanie hodnotenia D najmenej 70 bodov, na získanie hodnotenia E najmenej 65 bodov.  

Výsledky vzdelávania:  

Študent bude schopný:  

- Definovať texty múdroslovnej literatúry a žalmov na základe kľúčových tém a pojmov. 

- Vysvetliť tematické súvislosti múdroslovných kníh SZ a žalmov v širšom kontexte 

starovekej literatúry.  

- Demonštrovať rôzne metódy prístupu pri štúdiu múdroslovných kníh SZ a žalmov. 

- Analyzovať múdroslovné texty a na základe toho špecifikovať ich posolstvo 

v dobovom kontexte. 

- Zhrnúť výsledky biblického bádania v danej oblasti. 

- Zhodnotiť význam odkazu múdroslovných kníh SZ a žalmov pre súčasnosť.  

Stručná osnova predmetu:  

- Múdroslovná literatúra Starého blízkeho východu  

- Kniha Prísloví 

- Kniha Kazateľ 

- Kniha Jób 

- Kniha Ben Sira 

- Kniha Múdrosti 

- Stopy múdroslovnej tradície v evanjeliách 

- Kritické štúdium Žaltára, úvod k žalmom 

- Exegéza vybraných textov žalmov  

- Exegéza vybraných textov žalmov 

- Úvod do apokalyptiky 

- Exegéza knihy Daniel 

Odporúčaná literatúra:  

TIŇO, J., Hebrejská múdroslovná literatúra a úvod k žalmom. Trnava. 2013.  
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CLIFFORD, R. J. (ed.): Wisdom Literature in Mesopotamia and Israel. Leiden. 2007.   

DAY, J.: Psalms. Edinburgh. 1992.  

MURPHY, R. E.: Žalmy a iné spisy. 101 otázok a odpovedí. Trnava. 2001. 

COLLINS, J. J.: Daniel. A Commentary on the Book of Daniel. Minneapolis. 1993.    

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

Poznámky: celková časová záťaž študenta: 75 hodín; prezenčné vyučovanie: 24 hodín; 

samoštúdium a záverečný test: 51 hodín.  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: doc. Jozef Tiňo, PhD 

Dátum poslednej zmeny: 30.11.2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Dejiny Cirkvi 4 – Slovenské (P) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YBHA013 Názov predmetu: Dejiny Cirkvi 4 – Slovenské 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah: 2/0/0 týždeň  

Metóda: prezenčná  

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: V priebehu semestra absolvuje študent písomný test s maximálnym 

hodnotením 40 bodov  

Záverečné hodnotenie: Na záver študent absolvuje ústnu skúšku s maximálnym hodnotením 

60 bodov. 

Spôsob ukončenia:  

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia 

B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 

bodov, na hodnotenie E najmenej 51 bodov. 

Výsledky vzdelávania (VV):  

VV1 Porozumieť dejinnému vývoju Cirkvi 

VV2 Rozlíšiť jednotlivé vývojové fázy Cirkvi 

VV3 Predstaviť vývoj kresťanskej náuky v danom období 

VV4 Pochopiť problematiku dejín Cirkvi vo svetle Božieho zjavenia 

VV5 Vysvetliť vývoj kultu a zvykov v príslušnom dejinnom období 

VV6 Rozpoznať význam konkrétneho dejinného obdobia pre Cirkev v súčasnosti 

Stručná osnova predmetu:  

-  Slovensko pred príchodom starých Slovanov. 

- Prvé kontakty Slovenska a Slovákov s kresťanstvom. 

- Misijná činnosť sv. Cyrila a Metoda 

- Slovensko súčasťou uhorského štátu, cirkevná organizácia 

- Vpád Tatárov a nemecká kolonizácia 

- Benediktíni a premonštráti na Slovensku 

-  Reformácia a protireformácia na Slovensku, františkáni a jezuiti 

- Slovensko v dobe osvietenstva, reformy M. Terézia a Jozefa II. 

- Slovenské učené tovaryšstvo, Bernolák 

- Spolok sv. Vojtecha, Andrej Radlinský 

- Rozpad Rakúsko – Uhorska 

- Cirkev v novom štáte do roku 1948 

- Cirkev po roku 1948 

Odporúčaná literatúra:  

DOLINSKÝ, J.: Cirkevné dejiny Slovenska I. Bratislava : Dobrá kniha, 2001, 133 s. ISBN 80-

7141-363-1 

DOLINSKÝ, J.: Cirkevné dejiny Slovenska II. Bratislava : Dobrá kniha, 2002, 103 s. ISBN 

80-7141-212-0 
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KOREC, J. CH.: Cirkev v dejinách Slovenska. Bratislava : Lúč, 1994, 800 s. ISBN 80-7114-

137-2 

ĎURICA, M. S.: Dejiny Slovenska a Slovákov. 2 vyd. Bratislava : SPN, 1995, 274 s. ISBN 

80-08-01427-X 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: Mgr. PhDr. Peter Hunčaga, PhD, prednášky 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Patrológia 2 (P) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YBHA009 Názov predmetu: Patrológia 2 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Druh: prednášky 

Rozsah: 2/ týždeň  

Metóda: prezenčná 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Seminárna práca a aktivita študenta: 30 bodov 

Záverečná práca: 70 bodov 

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na získanie hodnotenia B 

najmenej 85 bodov, na hodnotenie C najmenej 77 bodov, na hodnotenie D najmenej 69 bodov 

a na hodnotenie E najmenej 61 bodov. 

Výsledky vzdelávania: 

Oboznámiť študentov s dielami cirkevných otcov zlatého patristického obdobia. Čítanie a 

komentovanie vybraných klasických patristických textov. 

Študent bude schopný: 

1. Vymenovať základné osoby smery starokresťanskej literatury 

2. Vysvetliť problematiku patristickej teológie 

3. Usporiadať teologické smery v patristickej teológii 

4. Rozčleniť teologické smery v patristickej teológii 

5. Kategorizovať teologické prúdy patristickej teológie 

6. Zdôvodniť argumentáciu patristickej teológie 

 Stručná osnova predmetu: 

- Latinská apologetika: Tertullianus, Minucius Felix  

- Sv. Cyprianus: De lapsis 

- Origenes 

- sv. Atanáz 

- Kappadócki otcovia: sv. Bazil Veľký 

- Kappadócki otcovia: sv. Gregor z Nazianzu a sv. Gregor z Nyssy 

- sv. Cyril Jeruzalemský: Katechézy 

- Sv. Ján Chryzostom 

- sv. Ambróz 

- sv. Augustín 

- sv. Hieronym 

- sv. Lev Veľký a sv. Gregor Veľký 

Odporúčaná literatúra: 

KRAFT, H.: Slovník starokresťanskej literatúry. Trnava : Dobrá kniha, 1994. 

DATTRINO, L.: Patrologie. Praha : Karlova Univerzita, 1997. 

ALTANER, B. - STUIBER, A.: Patrologie. Freiburg i. Br.etc. 8. vydanie. 1978. 

QUASTEN, J.: Patrology I.- III. Utrecht, 2. vydanie. 1962-1964. 

DROBNER, H. R.: Lehrbuch der Patrologie. Freiburg i. Br. 1994. 
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DROBNER, H. R.: Patrologie: Úvod do studia starokřesťanské literatury, Praha 2011 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: ThDr. Cyril šesták PhD., prednášky 

Dátum poslednej zmeny: 13.12. 2021 

Schválil: Prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Dogmatická teológia 9 – Sviatosti 2 (P) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YSTA009 Názov predmetu: Dogmatická teológia 9 - 

Sviatosti 2 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:2/0/0/týždeň  

Metóda: prezenčná spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 3  

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Predmet pozostáva z prednáškovej časti. Podmienkou absolvovanie predmetu je aj realizácia 

nekontaktnej časti predmetu – samoštúdiom. Táto časť je realizovaná najmä: štúdiom 

odporúčanej literatúry, prípravou na vyučovaciu hodinu a prípravou na záverečnú skúšku. 

Záverečné hodnotenie:  ústne skúšanie,  

Spôsob ukončenia: ústna skúška 

Kurz bude ukončený ústnou skúškou .Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 

bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na 

hodnotenie D najmenej 61 bodov, na hodnotenie E najmenej 51 bodov. 

Výsledky vzdelávania (VV):  

Umožniť čo najlepšie poznanie náuky o sviatostiach, ktoré sú prameňom Božieho života v 

človekovi.  

VV1 Definovať Eucharistiu sviatosti tradície Cirkvi. 

VV2 vyjadriť vlastnými slovami aký má mať vzťah veriaci človek k jednotlivým sviatostiam 

VV3 preukázať schopnosť argumentovať prečo je v náboženskom živote potrebné prijímať 

sviatosti 

VV4 zaujať správny postoj k rozličným názorom o potrebe všetkých sviatosti. 

VV5 Demonštrovať pochopenie a vyvodiť závery predovšetkým v konfrontácii so samým 

sebou, či sa sám osobne stotožňuje s ponukou, akú mu dáva Boh prostredníctvom Cirkvi. 

VV6 vedieť argumentovať o účinnosti sviatostných znakov. 

Stručná osnova predmetu: 

- Božie milosrdenstvo a zmierenie. 

- Úkon a cnosť pokánia 

- Ľútosť, povaha a účinky ľútosti 

- Moc Cirkvi odpúšťať hriechy 

- Pokánie ako sviatosť 

- Sviatostné vyznanie a zadosťučinenie za hriechy 

- Sviatosť posvätného rádu. Od starozákonného kňazstva k novozákonnému. 

- Ordinácia – odovzdávanie úradov. Ustanovenie sviatosti kňazstva 

- Kňazstvo ako služba Bohu a ako sprostredkovanie Božieho života ľuďom 

- Podstata a obrady sviatostnej vysviacky. Vysluhovateľ a prijímateľ 

- Človek a manželstvo. Manželstvo v dejinách, v Starom a v Novom zákone 

- Rozvoj katolíckeho učenia o manželstve. Manželstvo v tradičnej a novšej systematickej 

teológii. 
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Odporúčaná literatúra:  

Katechizmus katolíckej Cirkvi, SSV, Trnava, 1998 

Schmaus, M. : Sviatosti, SÚSCM, Rím, 1981 

Fiorenza, F. a, Galvin, J.: Systematická teologie 3. CDK Vyšehrad, Brno 2000 

Schneider, T.: Zeichen der Nähe Gottes, Verlag, Mainz 1979 

Testa, B.: I Sacramenti della Chiesa, Lugano 1995 

Kasper, W.: Teologie křesťanského manželství, CDK, Brno 1997 

Filipek, A.: Služobný aspekt kňazskej služby. TFTU, Bratislava 2000 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: doc. ThDr. Andrej Filipek, PhD., prednášajúci, skúšajúci 

Dátum poslednej zmeny: 12.12.2021 

Schválil: Prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Morálna teológia 4 - Dekalóg 4-10 (P) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YSTA015 Názov predmetu: Morálna teológia 4 –  

Dekalóg 4-10 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:2/1/0/týždeň  

Metóda: prezenčná spolu 36 hodín 

Počet kreditov: 3  

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Predmet pozostáva z prednáškovej časti a seminára. Podmienkou absolvovanie predmetu je aj 

realizácia nekontaktnej časti predmetu – samoštúdiom. Táto časť je realizovaná najmä: 

štúdiom odporúčanej literatúry, čo neskôr predstaví prezentovaním seminárnej práce  v rozsahu 

3000 slov na zvolenú tému, a realizuje v príprave na skúšku. Za seminárnu prácu a jej 

prezentáciu bude možno získať 50 bodov. Pre absolvovanie kurzu je potrebné získať za 

seminárnu prácu min. 25 bodov 

Záverečné hodnotenie: ústne skúšanie 

Spôsob ukončenia: ústna skúška 

Kurz bude ukončený ústnou skúškou .Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 

91 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, 

na hodnotenie D najmenej 61 bodov, na hodnotenie E najmenej 51 bodov 

Výsledky vzdelávania (VV):  

VV1 Reprodukovať základné obsahy prikázaní II.tabule. 

VV2 Vysvetliť ako solidarita v rodine môže slúžiť za model usporiadania vzťahov v 

spoločnosti 

VV3 Demonštrovať ako prikázania II.tabule chránia slobodu jednotlivca aj v sociálnom 

priestore  

VV4 Identifikovať hlavné bioetické morálne problémy v súčasnosti 

VV5 Zhrnúť závery teórie o spravodlivej vojne a úsilia o mier 

VV6 Vysvetliť podstatu kultúry života a kultúry smrti 

Stručná osnova predmetu:  

- Mravnosť a spásy podľa Druhého vatikánskeho koncilu 

- Dekalóg a sociálna etika 

- Osoba v centre sociálnej náuky Cirkvi 

- Prínos náboženských hodnôt pri budovaní pluralitnej spoločnosti 

- Etika života a sociálna etika podľa Caritas in veritate 

- Morálny rozmer 4. božieho príkazu 

- Rodina a Sequela Cristi 

- Morálny rozmer 5. božieho príkazu 

- Morálny rozmer 6. božieho príkazu 

- Morálny rozmer 7. božieho príkazu 

- Morálny rozmer 8. božieho príkazu 

- Morálny rozmer 9. božieho príkazu 
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- Morálny rozmer 10. božieho príkazu 

Odporúčaná literatúra:  

PÁPEŽSKÁ BIBLICKÁ KOMISIA: Biblia a morálka, Trnava : SSV, 2009  

ĎAČOK, J. – URBANČOK,M.: Aktuálne otázky spovednej praxe, Bratislava : Dobrá kniha 

2021 

URBANČOK, M.: Analýza dokumentu Biblia a morálka a niektoré morálne implikácie In: 

Teologický časopis. - ISSN 1336-3395. - Roč. 19, č. 1 (2021), s. 45-59. 

BENEDIKT XVI.: Caritas in veritate, Trnava : SSV, 2009 

Katechizmus Katolíckej Cirkvi. Trnava : SSV 1998 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  ThDr. Ing. Milan Urbančok, PhD., prednášajúci, skúšajúci 

Dátum poslednej zmeny: 12.12.2021 

Schválil: Prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Pastorálna teológia a liturgia sviatostí (P) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YPTA007 Názov predmetu: Pastorálna teológia a liturgia 

sviatostí  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: seminár 

Rozsah: 0/2/0 týždeň  

Metóda: prezenčná, spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 3  

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu: priebežné hodnotenie  

- V priebehu semestra študent vypracuje témy z oblasti sviatostnej pastorácie v spojení so 

slávením sviatostí. Cieľ seminára nespočíva iba v prezentovaní danej témy, ale aj vo 

formulovaní otázok a moderovaní krátkej diskusie a reflexie so študentami. Seminár bude 

hodnotený na základe spracovania danej témy a jej prezentácie (25 bodov) a schopnosti viesť 

diskusiu na danú tému (10 bodov). Hodnotená bude aj aktívna účasť študentov na seminári 

(15 bodov).  

- Kurz bude ukončený záverečnou písomnou prácou s maximálnym hodnotením 50 bodov. 

Spôsob ukončenia: 

- Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia 

B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 

bodov, na hodnotenie E najmenej 51 bodov. 

Výsledky vzdelávania:  

Študent bude schopný:  

- definovať jednotlivé sviatosti, ich historické, teologické, pastoračné a liturgické aspekty; 

- vysvetliť súvislosti medzi sviatostnou pastoráciou a slávením liturgie;  

- demonštrovať a využiť vedomosti pre pastoráciu a prehĺbenie aktívnej účasti veriacich na 

sviatostiach;  

- analyzovať pastoračné prístupy a rituálne elementy sviatostí;  

- zhrnúť a klasifikovať jednotlivé prvky pastorácie a liturgie sviatostí;  

- zhodnotiť, objasniť a aplikovať zákonitosti pastorálnej teológie, liturgie sviatosti pre súčasnú 

prax.  

Stručná osnova predmetu:  

- Teologické zásady sviatostnej pastorácie a úvod do slávenia sviatostí. 

- Sviatosť krstu a jeho slávenie.  

- Katechumenát – príprava dospelých na prijatie iniciačných sviatostí.  

- Obrad uvedenia dospelých do kresťanského života. 

- Sviatosť birmovania a jeho slávenie. 

- Sviatosť pokánia. Obrad pokánia. 

- Pomazanie chorých a pastoračná starostlivosť o nich.  

- Miesto a služba diakona v Cirkvi. Aktuálne otázky diakonátu 

- Starosť o kňazské povolania a sviatosť posvätného stavu. 

- Pastoračná starostlivosť o sviatosť manželstva. Slávenie sviatosti manželstva.  

- Sväteniny. Požehnania. 
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- Slávenie pohrebných obradov.   

Odporúčaná literatúra: 

AUGÉ, M.: Liturgia : dejiny, slávenie, teológia, spiritualita. Praha : Paulínky, 2011. ISBN 

978-80-86949-30-7. 

GIGLIONI, P.: Svátosti Krista a Církve. Souzvuk mezi Bohem a člověkem. Kostelní Vydří : 

Karmelitánské nakladatelství, 1994. ISBN 80-7192-115-7. 

KUNETKA, F.: Liturgika. Úvod do liturgie svátostí, Kostelní Vydří – Karmelitánské 

nakladatelství, 2001. ISBN 80-7192-455-5. 

KUNZLER, M.: Liturgia Cirkvi. Prešov : Petra, 2009. ISBN 978-80-8099-038-1. 

TOMKA, F.: Sviatostná pastorácia a „nová evanjelizácia“. Sebarealizácia Cirkvi vo 

sviatostiach. Košice : Vienala, 2009. ISBN 978-80-89232-58-1. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a B c d e F 
 

Vyučujúci: Mgr. Vlastimil Dufka SJ, SL.D 

Dátum poslednej zmeny: 10.12.2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th. 
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Homiletika a služba lektora 2 (P) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YPTA010 Názov predmetu: Homiletika a služba lektora 2 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška, cvičenie 

Rozsah:1/0/1 týždeň  

Metóda: prezenčná spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester: 4. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Priebežné hodnotenie  

- V priebehu semestra študent vypracuje príležitostné príhovory s maximálnym hodnotením 

40 bodov.  

- Predmet sa ukončí ústnou skúškou s maximálnym hodnotením 60 bodov. 

Spôsob ukončenia: 

- Na získanie hodnotenia A je potrebné po sčítaní bodov zo skúšky a homílii získať najmenej 

91 bodov; na získanie hodnotenia B je potrebné získať najmenej 81 bodov; na získanie 

hodnotenia C je potrebné získať najmenej 71 bodov; na získanie hodnotenia D je potrebné 

získať najmenej 61 bodov; na získanie hodnotenia E je potrebné získať najmenej 51 bodov. 

Výsledky vzdelávania:  

Študent získa teoretické a praktické návody v homiletike a v službe lektora, a nadobudne 

správne návyky pri práci s hlasom a rečou v rámci celkovej verbálnej komunikácie, s dôrazom 

na prednes Božieho slova. 

Študent bude schopný: 

- definovať a rozvíjať pojmy týkajúce sa homiletiky a služby lektora; 

- porozumieť odporúčania a smernice týkajúce sa lektorátu; 

- aplikovať svoje vedomosti pre kultivovanie verbálneho i neverbálneho prejavu adresovaného 

veriacim i neveriacim; 

- analyzovať obsahové a formálne prvky hlasového prejavu v kontexte zhromaždenia; 

- zhrnúť poznatky a vyvodiť závery pre prax 

- zhodnotiť dôležitosť ohlasovaného slova a jeho prejav pre situáciu dnešného človeka.  

Stručná osnova predmetu:  

- Posvätná liturgia a služba lektora 

- Služba lektora v dejinách Cirkvi 

- Služba lektora vo svetle Druhého vatikánskeho koncilu a obnovenej pokoncilovej liturgie 

- Služba lektora a liturgický priestor 

- Praktické poznámky pre duchovný život kazateľa a lektora 

- Fonetické i iné paralingvistické prostriedky v komunikácii (proxemika, haptika, posturika, 

inezika, gestá, mimika, očný kontakt) 

- Logický a citový rozbor daných textov : žalmy, chválospevy, listy. Význam slova – jeho 

obsah, forma i dosah. Fantázia a predstavivosť 

- Základy empatie v komunikácii vlastným i Božím slovom v rôznych situáciách a 

spoločenstvách. 

- Súhrn zásad pri práci pred mikrofónom a kamerou.  

- Praktická tvorba homílií, verejných príhovorov, nácvik prednesu biblických textov.  

Odporúčaná literatúra:  
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BUBLINEC, M.: Ohlasovať, ale ako? Banská Bystrica: Diecézne katechetické centrum 

banskob. diecézy, 2002. 

JARAB, J.: A ako počujú bez kazateľa? Sp. Kapitula: Kňazský seminár biskupa Jána 

Vojtaššáka, 2002.  

ŠURÁB, M.: Aby nás radi počúvali. Nitra : Kňazský seminár, 2004. 

TYROL, A.: Kurz lektorov a žalmistov. Svit : Katolícke Biblické dielo, 2007 

TYROL, A.: Služba lektora. Svit : Katolícke Biblické dielo, 2010 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e fx 
 

Vyučujúci: prednášky: ThDr. ICDr. Remigiusz Piotr Górski 

Dátum poslednej zmeny: 04. 12. 2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th. 
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Diplomový seminár 1 (P) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YSTA001 Názov predmetu: Diplomový seminár 1 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: seminár 

Rozsah: 0/2/0 týždeň  

Metóda: prezenčná, spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie:  

- Študent si naštuduje materiály k diplomovej práci, čo predstavuje nekontaktnú časť 

vyučovania – samoštúdium. Na základe noriem platných pre vypracovanie záverečných prác, 

vypracuje zoznam literatúry k diplomovej práci a jej osnovu. Za túto aktivitu môže získať max 

30 bodov. 

Zároveň v priebehu semestra napíše minimálne 10 strán diplomovej práce, pričom preukáže 

schopnosť porozumieť a  aplikovať naštudované poznatky a prezentuje svoje priebežné 

výsledky na seminári. Za túto časť práce možno získať 70 bodov. 

Spôsob ukončenia: 

- Kurz bude ukončený vyhodnotením aktivity študenta na seminári, vypracovaných častí 

diplomovej práce (osnovy a bibliografie, 10 strán textu práce) a jej prezentácie. 

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia 

B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 

bodov, na hodnotenie E najmenej 51 bodov. 

Výsledky vzdelávania:  

Študent vniká do problematiky písania diplomovej práce a postupne ju zvláda po formálnej 

stránke, čiastočne po materiálnej, obsahovej. 

Študent bude schopný: 

- definovať základné ciele diplomovej práce 

- objasniť terminológiu používanú v práci 

- navrhnúť osnovu prácu 

- analyzovať naštudované materiály k práci 

- rozčleniť správne prácu 

- zdôvodniť závery práce 

Stručná osnova predmetu:  

- Akademická integrita 

- Akademická etika 

- Výber odborných textov 

- Ako navrhnúť osnovu práce 

- Typografická forma práce 

- Spôsoby citovania 

- Využívanie elektronických zdrojov 

- Štruktúra záverečnej práce 

- Abstrakt 
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- Obhajoba práce 

- Prezentovanie priebežných výsledkov práce a diskusia 

- Prezentovanie priebežných výsledkov práce a diskusia 

Odporúčaná literatúra:  

KIMLIČKA, Š.: Metodika písania vysokoškolských a kvalifikačných prác. Bratislava : FF 

UK, 2006. 

KIMLIČKA, Š.: Ako citovať: A vytvárať zoznamy bibliografických odkazov podľa noriem 

ISO 690 pre „klasické“ aj elektronické zdroje. Bratislava : Stimul, 2002. 

Smernica dekana TF TU č. 2/2013 Metodologické normy: 

http://www.tftu.sk/admin/dok/52665f7187994.pdf 

Smernica rektora TU č. 20/2011 o bibliografickej registrácii, kontrole originality, 

sprístupňovaní, uchovávaní a základných náležitostiach záverečných, rigoróznych 

a habilitačných prác: 

https://www.truni.sk/sites/default/files/cis/uni_system/ezp/ezp_smernica_o_bibliografii.pdf 

 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: semináre: Mgr. Ing. Mária Spišiaková, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 26. 11. 2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Skutky apoštolov (PV) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YBHA031 Názov predmetu: Skutky apoštolov 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár 

Rozsah: 1/1 týždeň 

Metóda: prezenčná spolu 24 hodín  

Počet kreditov: 3  

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. alebo 6. semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Priebežné hodnotenie: aktívna pravidelná účasť na seminári 20 bodov, plnenie priebežných 

úloh 20 bodov, prezentácia a z nej plynúca seminárna práca 60 bodov.  

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia B 

najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 bodov 

a na hodnotenie E najmenej 51 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z písomného 

testu alebo z ústnej skúšky získa menej ako 25 bodov.  

Výsledky vzdelávania:  

Orientovanie sa v súčasnej exegéze Skutkov apoštolov a priblíženie si vybraných textov. 

VV1 Definovať kategórie modernej exegézy vzhľadom na Skutky apoštolov 

VV2 Popísať problematiku štúdia Sk 

VV3 Demonštrovať exegetickú metódu pre štúdium vybraných textov z Sk 

VV4 Zhodnotiť aktuálne výsledky bádania v oblasti Sk 

Stručná osnova predmetu:  

Skutky apoštolov – úvodné poznámky, literárna charakteristika, metodológia štúdia 

Skutky apoštolov – kompozícia, hlavné teologické črty 

Exegetické čítanie Sk 2 

Exegetické čítanie Sk 2  

Exegetické čítanie Sk 6–7  

Exegetické čítanie Sk 10  

Exegetické čítanie Sk 10 

Exegetické čítanie Sk 15 

Pavlove cesty 1  

Pavlove cesty 2 

Pavlove cesty 3 

Exegetické čítanie Sk 20,17-38 

Odporúčaná literatúra:  

Barrett, Ch.K.: A Critical and Exegetical Commentary on the Acts of the Apostles, Volume 1, 

2. ICC. Edinburgh, 1994, 1998. 

Bruce, F.F.: The Book of the Acts. NICNT. Grand Rapids, 1988. 

Grilli, M.: Skutky apoštolov, cesta Slova. Lukášovo dielo 2. Ružomberok, 2016. 

Novum Testamentum Graece. Greek-English New Testament. Parallel Edition. 28. vyd. 

Stuttgart, 2013. 

Aktuálne články budú komunikované počas výučbového procesu. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, 
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odporúčaný anglický jazyk, základy biblickej gréčtiny 

Poznámky: popri účasti na prednáškach, príprava študenta asi 1,5 h. týždenne  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: ThDr. Marek Vaňuš, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 13.12.2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Biblické sviatky (PV) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YBHA039 Názov predmetu: Biblické sviatky 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah: 1/1/0 týždeň  

Metóda: prezenčná, spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 3 

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

Stupeň štúdia: 2. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: 

V priebehu semestra si študenti pripravia na základe naštudovanej literatúry dva krátke a jeden 

dlhší dialóg na vybrané témy, za čo získajú zakaždým najviac spolu najviac 75% z celkového 

hodnotenia (za dlhší dialóg 35 bodov, za dva kratšie po 20 bodov). Náhradou a voliteľnou 

alternatívou k dvom kratším dialógom je test, alebo esej za 20 bodov. Zvyšných 25 bodov 

získajú študenti na základe aktívnej účasti na seminári. Podmienkou absolvovania predmetu je 

aj nekontaktná časť výučby. Uskutočňuje sa formou samoštúdia odporúčanej literatúry a 

prípravou na semináre. 

Spôsob ukončenia: tri dialógy počas semestra 

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať za priebežné hodnotenie spolu najmenej 93 

bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 85 bodov, na hodnotenie C najmenej 77 bodov, na 

hodnotenie D najmenej 69 bodov a na hodnotenie E najmenej 61 bodov. Kredity nebudú 

udelené študentovi, ktorý za priebežné hodnotenie získa 60 a menej bodov. 

Výsledky vzdelávania:  

Študent sa oboznámi s biblickým kalendárom a židovským chápaním času, s hlavnými 

sviatkami a ich podobou v súčasnom liturgickom cykle, židovskom aj kresťanskom. Budú 

vedieť hlbšie chápať SZ a NZ texty, ako aj korene kresťanskej liturgie. Po absolvovaní 

predmetu bude študent vedieť: 

VV1 identifikovať a opísať kalendár a hlavné sviatky v rámci ročného cyklu 

VV2 vysvetliť ich pôvod a súvis s biblickými textami, ako aj vysvetliť v rámci vývoja ich 

súčasnú podobu 

VV3 zdôvodniť obsah a formy zachovávania hlavných sviatkov 

VV4 rozlišovať v rámci dlhého vývoja jednotlivé etapy vo vývoji sviatkov 

VV5 preukázať schopnosť zhrnúť poznatky do väčšieho celku 

VV6 aplikovať poznatky a použiť argumenty z jednotlivo preberaných tém 

Stručná osnova predmetu:  

- Úvod do štúdia biblických sviatkov 

- Biblický kalendár a staroveké koncepcie času 

- Sobota v knihách SZ 

- Sobota v judaizme židovskej tradícii, rabínsky výklad 

- Ježiš a sobota v NZ, kresťanské slávenie dňa odpočinku 

- Pútnické sviatky, Pesach a sviatok nekvasených chlebov, biblické súvislosti 

- Pesach a sederová večera v židovskej tradícii 

- Slávenie veľkonočnej večere v NZ a kresťanské slávenie Veľkej noci 
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- Šavuot, dar Tóry a Turíce v NZ 

- Sukkot, sviatok stánkov v biblickej a židovskej tradícii 

- Roš hašana, začiatok kajúcich dní 

- Jom Kippur, pokánie, zmierenie a odpustenie 

Odporúčaná literatúra:  

Nosek, B. – Damohorská, P.: Židovské tradice a zvyky. Praha : Karolinum 2011. 

Kunetka, F.: Židovský rok a jeho svátky. Olomouc, 1993. 

Stern, M.: Svátky v životě Židů. Praha : Vyšehrad, 2002. 

Vries, S. P. de: Židovské obřady a symboly. Praha : Vyšehrad, 2008. 

Vybrané texty na jednotlivé semináre. 

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

nie nutnosťou, je anglický jazyk) 

Poznámky: študent sa má pripravovať v priebehu semestra priemerne 3 hodiny týždenne na 

semináre (30 hodín) a asi 40 hodín na dialógy 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: ThDr., Mgr. Lucia Hidvéghyová, PhD., semináre 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Seminár z kristológie (PV) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YSTA032 Názov predmetu: Seminár z kristológie 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Druh: seminár 

Rozsah: 2/ týždeň 

Metóda: prezenčná 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Referát a aktivita študenta: 50 bodov 

Záverečná práca: 50 bodov 

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na získanie hodnotenia B 

najmenej 85 bodov, na hodnotenie C najmenej 77 bodov, na hodnotenie D najmenej 69 bodov 

a na hodnotenie E najmenej 61 bodov. 

Výsledky vzdelávania: 

Cieľom seminára z kristológie je čítanie biblický, apokryfných textov ako aj textov 

z intertestamentárnej literatúry (výber z Qumránskych textov), aby sa poukázalo na pojmový 

a teologický vývoj kristológie.  

Ide o hermenutické čitanie a výklad textov.  

- Vymenovať základné mery kristológie tak biblickej ako aj patristickej literatúry 

- Vysvetliť problematiku kristológie na podklade vybraných textov 

- Usporiadať teologické smery v kristológie 

- Rozčleniť teologické smery v kristológie 

- Kategorizovať teologické prúdy kristológie 

- Zdôvodniť argumetáciu dogmatickej kristológie 

 Stručná osnova predmetu: 

- Ježiš Kristus – mesianizmus v Starom zákone 

- Slovo, ktoré sa stalo telom; on je Nazaretský, Učiteľ, Prorok, Svätý muž 

- Syn človeka, Mesiáš, Syn Boží 

- Trpiaci Služobník, Ukrižovaný, Vzkriesený Pán, Darca Ducha Svätého, Kráľ a Kňaz 

- Úvod do patristickej kristológie 

- Prvý Nicejský koncil a najstrašia kristologická dogma; Arianizmus 

- Nestorianizmus; monofyzitizmus a koncil v Efeze (431) 

- Koncil v Chalcedone (451): hypostatická únia v Kristovej osobe 

- Monotheletizmus; neskoršia stredoveká kristológia 

- Úvod do novej kristologickej koncepcia 

- Kristologické koncepty (prehľad u Rahnera, Moltmanna a iných) 

- Kristológia u Benedikta XVI.: Ježiš z Nazaretu 

Odporúčaná literatúra: 

MUELLER, G. L.: Zjevení Ježíše jako "Syna Otce" a jako prostředníka Boží vlády. 

Christologie/ Soteriologie. In: Dogmatika pro studium i pastoraci. Kostelní Vydří: 

Karmelitánske nakladatelství, 2010, str. 254-392 

POSPÍŠIL, C. V.: Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. Kostelní Vydří : Karmelitánske 
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nakladatelství, 2006. 

NICOLAS, J.-H.: Syntéza dogmatické teologie. II. část. Vtělení Slova, Praha 2007. 

FITZMYER, J. A.: Ježiš Kristus. Otázky a odpovede. Trnava : Dobrá kniha, 1998. 

SCHMAUS, M.: Ježiš Kristus. Rím 1987. 

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

Poznámky: Seminár z kristológie predpokladá prípravu študenta na seminár. 

Hodnotenie predmetov 

 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: ThDr. Cyril Šesták PhD., prednášky 

Dátum poslednej zmeny: 13.12. 2021 

Schválil: Prof. ThLic. Miloš Lichner, D. Th. 
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Misiológia (PV) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YPTA0031 Názov predmetu: Misiológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah: 2 týždeň  

Metóda: prezenčná spolu 26 hodín 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Predmet pozostáva z prednáškovej časti. Podmienkou absolvovanie predmetu je aj realizácia 

nekontaktnej časti predmetu – samoštúdiom. Táto časť je realizovaná najmä: štúdiom 

odporúčanej literatúry, prípravou na vyučovaciu hodinu a prípravou na záverečnú skúšku. 

Záverečné hodnotenie:  ústne skúšanie,  

Spôsob ukončenia: ústna skúška 

Kurz bude ukončený ústnou skúškou .Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 

91 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, 

na hodnotenie D najmenej 61 bodov, na hodnotenie E najmenej 51 bodov. 

Výsledky vzdelávania:  

Cieľom predmetu je získať teoretické a praktické návody ako správne misionársky pôsobiť. 

Študent bude schopný: 

VV1. Študent má byť schopný definovať základné pojmy týkajúce sa misiológie. 

VV2. Ako budúci možný misionár je študent schopný rozlíšiť základné prvky misionárskej 

práce od dobových vplyvov. 

VV3. Študent má preukázať schopnosť argumentovať prečo je misionárska práca dôležitá. 

VV4. Vie rozoznať pravé a nesprávne vzťahy počas misionárskeho pôsobenia. 

VV5. Po ukončení predmetu študent má vyvodiť závery predovšetkým v konfrontácii so 

samým sebou, či sa sám osobne stotožňuje s ponukou stať sa misionárom v cudzej krajine. 

VV6. Má vedieť argumentovať či je presvedčený o nevyhnutnosti misionárskej práce v 

súčasnosti. 

Stručná osnova predmetu:  

- vybrané aspekty misie v Starom Zákone 

- vybrané aspekty misie v Novom Zákone - evanjeliá 

- vybrané aspekty misie v Novom Zákone - Pavolova teológia misie 

- vybrané misijné modely v ranej Cirkvi 

- vybrané misijné modely v období stredoveku 

- kontextuálna interpretácia križiackých výprav 

- protestantské modely misie 

- kontextuálne chápanie misií v novo objavených krajinách Ameriky a Ázie 

- kolonializmus a misie 

- rehole a misijné kongregácie 

- Druhý Vatikánsky koncil a misie 

- súčasné chápanie misií v ekumenickom a medzináboženskom dialógu 

- misie a teológia spásy v nekresťanských náboženstvách 
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Odporúčaná literatúra:  

STANČEK, L.; NOVÁKOVÁ, I.: Misijný fenomén. Spišská Kapitula-Spišské Podhradie, 

2002. 

STANČEK, L.: Porozumieť misiológii.Spišská Kapitula-Spišské Podhradie, 2003. 

BUČKO, L.: Misiológia I. Trnava : Trnavská univerzita, 2000, 111 s. ISBN 80-88908-66-3.  

BUČKO, L.: Misiológia II.. Trnava : Trnavská Univerzita, 2000, 111 s. ISBN 80-88908-66-3.  

Katechizmus Katolíckej cirkvi. Trnava : SSV, 1998, 918 s. ISBN 80- 7162-253-2.  

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

Dátum poslednej zmeny: 13.11.2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Manželské kánonické procesy (PV) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YPTA030 Názov predmetu: Kánonické manželské procesy 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: seminár 

Rozsah: 0/2 týždeň  

Metóda: prezenčná, spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 3 

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

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie:  

- Študent bude v priebehu semestra čítať Kódexové normy z procesného práva. Za aktívnu 

participáciu na seminári môže študent získať max. 30 bodov. 

- V priebehu semestra študent vypracuje referát týkajúci sa strán, ktoré účinkujú v procese: 

stránok, sudcu, obhajcu manželstva, promótora spravodlivosti, advokáta, notára. Túto prácu 

prezentuje počas seminára a preukáže tak, že pochopil Kódexové normy a správne ju 

analyzoval. Za seminárnu prácu a jej prezentáciu bude možno získať 70 bodov. Pre 

absolvovanie kurzu je potrebné získať za seminárnu prácu min. 35 bodov. 

Spôsob ukončenia: 

- Kurz bude ukončený celkovým vyhodnotením aktivity študenta, jeho seminárnej práce a 

prezentácie ako aj jeho priebežnej prípravy.  

- Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia B 

najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 bodov, 

na hodnotenie E najmenej 51 bodov. 

Výsledky vzdelávania:  

Študent získa teoretické a praktické znalosti z oblasti procesného kánonického práva a 

štruktúru cirkevného Tribunálu. 

Študent bude schopný: 

- definovať základné pojmy týkajúce sa procesného kánonického práva; 

- porozumieť procesné úkony; 

- zdôvodniť právnickými argumentmi vymedzené okruhy právnych otázok; 

- analyzovať konkrétne zneplatňujúce manželské prekážky. 

- vyvodiť záver zo študovaných procesných úkonov 

- zhodnotiť dané normy z procesného práva 

Stručná osnova predmetu:  

- Kompetencia, stupne a druhy Tribunálov. Štruktúra diecézneho Tribunálu (2 týždne). 

- Riadne sporové súdne konanie (4 týždne). 

- Ústny sporový proces (2 týždne). 

- Skrátený manželský proces pred biskupom (2 týždne). 

- Kazuistika-manželské kauzy (2 týždne). 

Odporúčaná literatúra:  

KÓDEX KÁNONICKÉHO PRÁVA z roku 1983, https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/ 

dokumenty-a-vyhlasenia/p/kodex-kanonickeho-prava; 

MITIS IUDEX DOMINUS IESUS, https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-
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vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/mitis-iudex-dominus-iesus; 

DUDA, J.: Katolícke manželské právo. Spišské Podhradie : Kňazský seminár biskupa Jána 

Vojtaššáka, 1996;  

TRETERA, J. R.: Církevní právo. Praha : Jan Krigl, 1993. 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: Semináre: ThDr. ICDr. Remigiusz Piotr Górski  

Dátum poslednej zmeny: 14.12. 2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Hebrejčina 1 (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YBHA050  Názov predmetu: Hebrejčina 1  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: seminár 

Rozsah: 0/2/0/týždeň  

Metóda: prezenčná spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: nie je 

Stupeň štúdia: 1.-2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: Študent získa kredity za : 50 bodov aktívna účasť na seminári, 25 

bodov písomný test v priebehu semestra a 25 za záverečný test. Kredity nebudú udelené 

študentovi, ktorý za niektorú z týchto častí získa 0 bodov. Na získanie hodnotenia A je 

potrebné získať najmenej 95 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 85 bodov, na získanie 

hodnotenia C najmenej 75 bodov, na získanie hodnotenia D najmenej 70 bodov, na získanie 

hodnotenia E najmenej 65 bodov. 

Výsledky vzdelávania:  

Študent bude schopný:  

1. Definovať špecifiká hebrejčiny ako semitského jazyka. 

2. Vysvetliť základné gramatické kategórie hebrejčiny.  

3. Demonštrovať gramatické kategórie na príkladoch. 

4. Analyzovať gramatiku hebrejských slov na základnej úrovni.  

5. Zhrnúť výsledky základného štúdia hebrejčiny. 

6. Zhodnotiť význam získaných znalostí pre čítanie a analyzovanie biblických textov.    

Stručná osnova predmetu:  

- Abeceda 

- Čítanie samohlások 

- Podstatné a prídavné meno v singulári (samostatný a viazaný stav) 

- Podstatné a prídavné meno v pluráli (samostatný a viazaný stav)  

- Pravidelné sloveso, Qal 

- Nifal 

- Piel 

- Pual 

- Hifil 

- Hofal 

- Hitpael 

- Zámenné prípony perfekta a imperfekta 

Odporúčaná literatúra:  

Materiály poskytnuté vyučujúcim 

ELLIGER, K. - RUDOLPH, W. (vyd.): Biblia Hebraica Stuttgartensia. Stuttgart, 1967-1977. 

LAMBDIN, T. O.: Introduction to Biblical Hebrew. London. 1996. 

TYROL, A.: Základy biblickej hebrejčiny. Ružomberok. 2012. 

WEINGREEN, J.: Učebnice Biblické Hebrejčiny. Praha, 1997. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  
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Poznámky: Prezenčné štúdium. Celková časová záťaž študenta: 75 hodín, z toho prezenčné 

vyučovanie: 24 hodín, samoštúdium a príprava na seminár: 51 hodín.   

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b C d e f 
 

Vyučujúci: doc. Jozef Tiňo, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 30.11.2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Úvod do rabínskej literatúry (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YBHA053 Názov predmetu: Úvod do rabínskej literatúry 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah: 1/1/0 týždeň  

Metóda: prezenčná, spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 3 

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

Stupeň štúdia: 2. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: 

V priebehu semestra si študenti pripravia na základe naštudovanej odbornej a rabínskej 

literatúry esej, vypracovanú v dvojici, za čo získajú najviac najviac 70% z celkového 

hodnotenia. Zvyšných 30 bodov získajú študenti na základe aktívnej účasti na seminári. 

Podmienkou absolvovania predmetu je nekontaktná časť výučby. Uskutočňuje sa formou 

samoštúdia odporúčanej literatúry a prípravou na semináre. 

Spôsob ukončenia: tri dialógy počas semestra 

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať za priebežné hodnotenie spolu najmenej 93 

bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 85 bodov, na hodnotenie C najmenej 77 bodov, na 

hodnotenie D najmenej 69 bodov a na hodnotenie E najmenej 61 bodov. Kredity nebudú 

udelené študentovi, ktorý za priebežné hodnotenie získa 60 a menej bodov. 

 

Výsledky vzdelávania:  

Študent sa oboznámi so základmi rabínskeho chápania Tóry, s metódami jej výkladu 

(teoreticky, aj na konkrétnych príkladoch z biblických textov). Odkryje intelektuálne 

a duchovné bohatstvo, ktoré ponúkajú biblické čítania a tradícia, ktorá ich vysvetľuje. Bude 

vedieť: 

VV1 pomenovať hlavné východiská rabínskej exegézy, s ňou spojené významné diela 

a osobnosti 

VV2 vysvetliť používané princípy a metódy v rabínskej exegéze 

VV3 zdôvodniť význam rabínskej exegézy pre dnešných kresťanov a súčasný postoj Cirkvi 

k rabínskej exegéze 

VV4 rozlišovať v rámci rabínskej exegézy jednotlivé prístupy k biblickému textu 

VV5 preukázať schopnosť zhrnúť poznatky z jednotlivo preberaných tém a do nového, 

zmysluplného celku 

VV6 aplikovať poznatky rabínskej exegézy a použiť ich pri vlastnom štúdiu biblických textov 

Stručná osnova predmetu:  

- Židovský výklad Písma a kresťania. Úvod do rabínskeho spôsobu štúdia Tóry 

- Tóra a jej miesto v rámci rabínskej exegézy, základné princípy 

- Veľké osobnosti a základné diela rabínskej literatúry 

- midraš ako priestor pre tvorivé myslenie 

- Abrahám búra modly svojho otca – midraš ku Gn 12, mašal 

- Odíď zo svojej krajiny – povolanie Abraháma  

- Lech lecha (Gn 12,1) – midraše a rabínske komentáre 

- Poviazanie Izáka – textové problémy a ich riešenie v komentároch, midraše 
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- Poviazanie Izáka a smrť Sáry – feministický pohľad 

- Midraše a rabínske komentáre k vybraným žalmom – podľa vybranej témy 

- Hebrejčina a rabínska exegéza Žalmu 119 

- Prezentácia záverečných esejí študentov 

Odporúčaná literatúra:  

HIDVÉGHYOVÁ, L. (ed.): Od Seelisbergu po Jeruzalem a Rím. Dokumenty židovsko-

kresťanského dialógu. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2018. 

Dubovský, P. (ed.): Genezis. Komentáre k Starému zákonu. Trnava: Dobrá kniha, 2008. 

Varšo, M. (ed.): Žalm 119. Komentáre k Starému zákonu. Trnava: Dobrá kniha, 2019. 

Stemberger, G.: Talmud a midraš. Úvod do rabínské literatury. Praha: Vyšehrad, 1999. 

Sláma, P.: Tanu Rabanan. Antologie rabínské literatury. Praha: Vyšehrad, 2010. 

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

nie nutnosťou, je anglický jazyk) 

Poznámky: študent sa má pripravovať v priebehu semestra priemerne 3 hodiny týždenne na 

semináre (36 hodín) a asi 40 hodín na dialógy 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: ThDr., Mgr. Lucia Hidvéghyový, PhD., semináre 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Hebrejčina 3 (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YBHA052  Názov predmetu: Hebrejčina 3  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: seminár 

Rozsah: 0/2/0/týždeň  

Metóda: prezenčná spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: nie je  

Stupeň štúdia: 1.-2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: Hebrejčina 1-2 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: Študent získa kredity za : 50 bodov aktívna účasť na seminári, 25 

bodov písomný test v priebehu semestra a 25 za záverečný test. Kredity nebudú udelené 

študentovi, ktorý za niektorú z týchto častí získa 0 bodov. Na získanie hodnotenia A je 

potrebné získať najmenej 95 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 85 bodov, na získanie 

hodnotenia C najmenej 75 bodov, na získanie hodnotenia D najmenej 70 bodov, na získanie 

hodnotenia E najmenej 65 bodov. 

Výsledky vzdelávania:  

Študent bude schopný:  

- Identifikovať rôzne literárne štýly na základe slovníka a syntaxe.   

- Vysvetliť syntaktické črty hebrejských textov..  

- Demonštrovať rôzne literárne štýly na konkrítnych textoch hebrejskej biblie. 

- Analyzovať literárny štýl rôznych tradícií prítomných v hebrejskej biblii.  

- Zhrnúť poznatky do systematickej prezentácie literárneho charakteru hebrejskej biblie. . 

- Zhodnotiť význam získaných znalostí pre čítanie a analyzovanie biblických textov.    

Stručná osnova predmetu:  

1 – 11. Čítanie vybraných textov z Biblia Hebraica s výkladom syntaxe. 

12. Záverečný test. Preklad hebrejského textu s použitím slovníka a vysvetlenie syntaktických 

javov.    

Odporúčaná literatúra:  

BENDAVID, A.: Parallels in the Bible. Jerusalem. 2010.   

BROWN, F. - DRIVER, S. R. - BRIGGS, CH. A.: A Hebrew and English Lexicon of the Old 

Testament. Oxford, 1959.   

ELLIGER, K. - RUDOLPH, W. (vyd.): Biblia Hebraica Stuttgartensia. Stuttgart, 1967-1977.    

JOÜON, P. - MURAOKA, T.: A Grammar of Biblical Hebrew. Roma, 2006. 

WALTKE, B. K. - O’CONNOR, M.: An Introduction to Biblical Hebrew Syntax. Winona 

Lake, 1990. 

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

Poznámky: Prezenčné štúdium. Celková časová záťaž študenta: 75 hodín, z toho prezenčné 

vyučovanie: 24 hodín, samoštúdium: 51 hodín.   

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b C d e f 
 

Vyučujúci: doc. Jozef Tiňo, PhD 
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Dátum poslednej zmeny: 30.11.2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Katolícka misijná prax a misie v zámorských krajinách od 15. do 18. storočia 

(V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YBHA054 Názov predmetu: Katolícka misijná prax a misie 

v zámorských krajinách od 15. do 18. storočia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Druh: prednáška/seminár 

Rozsah: 1/1/týždeň 

Metóda: prezenčná 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. alebo 6. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Aktivita a účasť študenta: 30 bodov 

Záverečná práca: 70 bodov 

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na získanie hodnotenia B 

najmenej 85 bodov, na hodnotenie C najmenej 77 bodov, na hodnotenie D najmenej 69 bodov 

a na hodnotenie E najmenej 61 bodov. 

Výsledky vzdelávania: 

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s problematikou misijnej praxe v chronologicky 

vymedzenom období. Dôraz vo výučbe je kladený na priame historické svedectvá a autentické 

výpovede o katolíckej misijnej praxi v sledovanej perióde.  

Absolvent by mal byť schopný: 

1. Porozumieť mechanizmu misijnej praxe vo vymedzenom chronologickom rozsahu. 

2. Mal by byť oboznámený s formami konfrontácie misijných entít s autochtónnymi entitami. 

3. Rovnako by mal preukázať schopnosť vyhodnotiť súdobé kontexty sociálnych, 

náboženských, kultúrnych a antropologických procesov misijnej praxe. 

4. Všetky nadobudnuté poznatky by bal byť študent po absolvovaní predmetu schopný 

reprodukovať. 

5. Absolvent by mal byť schopný ďalej samostatne bádať a konfrontovať osvojené poznatky 

s novými zisteniami. 

6. Získané znalosti by mal byť schopný preveriť v pastoračnej, prípadne katechetickej praxi. 

Stručná osnova predmetu: 

- Metodologické poznámky k danej téme 

- Katolícka misia – pramene  

- Patronátne právo 

- Misijná prax 

- Príchod prvých misionárov do Ameriky a zahájenie činnosti 

- Zápas o nenásilnú misiu a uznanie práv Indiánov 

- Valladolidská dišputa 

- Františkánske misie 

- Jezuitské misie 

- Ázia a Afrika 

- Korešpondencia misionárov  

- Záverečné zamyslenie 



 

124 

 

Odporúčaná literatúra:  

KUBÍKOVÁ, J. Křesťanská misie v 16. – 18. století. Praha : L. Marek, 2001. 

WRIGHT, J. Jezuité. Misie, mýty a dějiny. Praha : BB art, 2006. 

KALISTA, Z. Cesty ve znamení křiže. Dopisy českých misionářů 17. a 18. věku ze 

zámořských krajů. Praha : Katolický literární klub, 1947.  

LAS CASAS OP, B. O zemí Indijských pustošení a vylidňování zpráva nejstručnejší. prel. 

GEL, F., Praha : Lidová demokracie, 1954. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: Mgr. PhDr. Peter Hunčaga, PhD, prednášky, semináre 

Dátum poslednej zmeny: 13. 12. 2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D. Th. 
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Špeciálna pastorácia rozvedených (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu:  YPT20025 Názov predmetu: Špeciálna pastorácia 

rozvedených 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: seminár 

Rozsah:0/2/0 týždeň  

Metóda: kombinovaná, spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Podmienkou absolvovanie predmetu je aj realizácia nekontaktnej časti predmetu – 

samoštúdiom odporúčanej literatúry a vypracovaním seminárnej práce v rozsahu asi 7 

normostrán.  

Priebežné hodnotenie: Priebežná aktívna účasť na seminári aktívnou účasťou v diskusii 

a prezentácia vlastnej seminárnej práce a jej obhajoba.  Na získanie hodnotenia A je potrebné 

získať najmenej 93 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 85 bodov, na hodnotenie C 

najmenej 77 bodov, na hodnotenie D najmenej 69 bodov a na hodnotenie E najmenej 61 

bodov.  

Celkové hodnotenie: Priebežné hodnotenie je súčasne záverečné hodnotenie. 

Výsledky vzdelávania (VV):  

Cieľom tohto predmetu je predstaviť a osvojiť si výsledky synody biskupov o rodine v roku 

1980 a 2015 rozlíšiť jednotlivé skupiny katolíkov v iregulárnych manželských situáciách 

 definovať adekvátne pastoračné prístupy a metódy. Naučiť sa základné pastoračné prístupy a 

ich praktickú aplikáciu v konkrétnych prípadoch. 

Študent bude schopný: spoznať a vymenovať základné oblasti pastorácie katolíkov v 

iregulárnych manželských situáciách, načrtnúť základné smery cirkevného prístupu k 

rozvedeným, usporiadať a zhodnotiť konkrétne iregulárne situácie, definovať základné prvky 

a témy pre  pastoračné programy,   urobiť rozbor konkrétnych situácií rozvedených pre 

aplikovanie osobného prístupu, vyvodiť závery, argumentovať v prospech či neprospech 

špeciálnej pastorácie rozvedených, uviesť výhody i nevýhody daných prístupov. 

Poznámka: Všetky VV musia byť hodnotiteľné. 

Stručná osnova predmetu:  

- Rozvoj cirkevného učenia o rozvedených katolíkov od Famiaris consortio po Amoris Laetitia 

- Katolík v iregulárnych manželských situáciách v pohľade Amoris Laetitia  

- Možnosti preskúmania platnosti sviatostného manželstva. 

- Rozlíšenie pastoračných situácií. Voľný zväzok, odluka, rozvedení, rozvedení a znovu 

civilne zosobášení. 

- Odluka a prehĺbenie teológie a spirituality manželstva. 

- Rozvedení, ktorí neuzavreli nové civilné manželstvo. 

- Rozvedení, ktorí uzavreli nové civilné manželstvo. 

- Spiritualita pokánia.   

- Božie slovo ako prameň duchovného rastu. 

- Účasť na živote farského spoločenstva. 
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- Nové perspektívy pastorácie manželstva a rodiny obohatené o skúsenosť rozvedených 

katolíkov. 

Odporúčaná literatúra:  

CSONTOS, L.:  Slovo nádeje : formy spirituality katolíkov, ktorí žijú v nesviatostnom 

manželstve. Trnava 2010. 

CSONTOS, L.: Pastoračný prístup k rozvedeným katolíkom. Trnava 2015. 

BRAUNSTEINER, G., CSONTOS, L., TRĘBSKI, K.: Obnovená teológia manželstva 

a rodiny. Trnava 2019. 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: prednášky: prof. RNDr. ThDr. Ladislav Csontos, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 1. 12. 2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Pastoračné plánovanie (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YPTA052 Názov predmetu: Pastoračné plánovanie 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: seminár  

Rozsah:0/2/0/týždeň  

Metóda: prezenčná spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 2 

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

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie:  

Za aktívnu participáciu na seminári môže študent získať max. 20 bodov. Predmet bude 

ukončený odprezentovaním projektu s maximálnym hodnotením 80 bodov. Obsahom 

záverčnej prezentácie je identifikovanie, analýza a vyhodnotenie vybraných existujúcich 

pastoračných plánov dostatočne písomne zdokumentovaných. Z odprezentovaného projektu je 

potrebné získať najmenej 31 bodov. 

Spôsob ukončenia: 

- Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia 

B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 

bodov, na hodnotenie E najmenej 51 bodov 

Výsledky vzdelávania:  

Cieľom predmetu je predstaviť metódy pastoračného plánovania a získať vedomosti 

o metódach ich tvorby.  

Študent bude schopný: 

- Kriticky analyzovať existujúce príklady pastoračných plánov 

- Rozpoznať základné metodické postupy pri tvorbe plánu 

- Pomenovať silné a slabé stránky jednotlivých pastoračných plánov 

- Kategorizovať pastoračné plány podľa prístupov tvorby „zhora“ alebo „zdola“ 

- Kriticky vyhodnotiť efektivitu a prínos pastoračného plánovania pre farnosť, diecézu, alebo 

národnú úroveň 

- Aplikovať v praxi postupy tvorby pastoračného plánovania 

 

Stručná osnova predmetu:  

- Teologické východiská pastoračného plánovania 

- Biblické východiská pastoračného plánovania 

- Procesné podmienky plánovania 

- Metódy plánovania na farskej, diecéznej a národnej úrovni 

- Aplikačné postupy  

 

Odporúčaná literatúra:  

Jozef ŽUFFA, Zdeno PUPÍK : Vidieť, hodnotiť, konať. Pastoračné plánovanie vo farnostiach, 

1. vyd. Trnava : Dobrá kniha, 2015. 

KBS, Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku 2007-2013, Trnava : SSV, 2007. 

Gaudium et Spes. In : Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu: Trnava : SSV, 2019. 
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e F 
 

Vyučujúci: doc. Dr. theol. Jozef  Žuffa 

Dátum poslednej zmeny: 13.12.2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th. 
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Duchovné cvičenia 4 (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YPTA051 Názov predmetu: Duchovné cvičenia 4 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: cvičenie 

Rozsah: 0/0/2 týždeň  

Metóda: prezenčná, spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 1  

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu: záverečné hodnotenie  

Cieľom duchovných cvičení je:  

- usporiadanie si svojho života (poradie hodnôt a vzťahov) a prehĺbenie duchovného rastu vo 

svetle daných biblických impulzov, osobnej meditácie, reflexie, modlitby a cez zdieľanie 

svojich skúseností s exercitátorom a v skupine; 

- integrovanie a reflektovanie poznatkov teológie, jednotlivých študijných matérií a skúseností 

pre svoj osobný a praktický život.  

Hodnotenie:  

Aktívna účasť a absolvovanie daných meditácií: 50 bodov;  

Osobný rozhovor (alebo reflexia v skupine) 50 bodov. 

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia 

B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 

bodov, na hodnotenie E najmenej 51 bodov. 

Výsledky vzdelávania:  

Študent bude schopný:  

- analyzovať biblické texty a podnety v kontexte duchovných cvičení; 

- porozumieť a rozoznať základné súvislosti medzi biblickými východiskami 

a praktickým životom;  

- usporiadať svoje postoje a lepšie ich aplikovať vo svojom každodennom živote; 

- analyzovať svoje túžby a uvedomelejšie robiť jednotlivé voľby a rozhodnutia 

v každodennom živote;  

- zhrnúť poznatky a vyvodiť závery pre svoj život a zdokonaľovať sa v rozlišovaní 

hodnôt; 

- zhodnotiť a tvorivo rozvíjať vlastný duchovný potenciál a lepšie posudzovať svoje 

postoje a vzťahy.  

Stručná osnova predmetu:  

- Vstup do duchovných cvičení. Centrálna udalosť viery: Veľkonočné tajomstvo  

- Utrpenie človeka a význam utrpenia Ježiša Krista 

- Posledná večera a rozlúčková reč Ježiša Krista pri Poslednej večeri 

- Utrpenie v Getsemanskej záhrade 

- Zajatie Ježiša Krista. Ježiš pre Annášom, Kajfášom, Pilátom a pred Herodesom. 

- Bičovanie, korunovanie tŕním a krížová cesta. 

- Sedem Ježišových posledných slov na kríži.  

- Ježiš vstal z mŕtvych. Čo znamená zmŕtvychvstanie pre mňa?  

- Ježišovo stretnutie so ženami.  
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- Ježiš a emauzskí učeníci. Cesta zo smútku k nádeji.  

- Ježišovo stretnutie so apoštolom Tomášom a Petrom.  

- Zoslanie Ducha Svätého a poslanie.  

Odporúčaná literatúra: 

- AUGUSTYN, J.: Duchovný život a modlitba. Trnava : Dobrá kniha, 2010. ISBN 978-80-

7141-699-9. 

- BUJKO, P.: Pane, ty vieš všetko... Impulzy k duchovným cvičeniam vo všednom dni. 

Trnava : Dobrá kniha, 2013, ISBN 978-80-7141-784-2. 

- DHÔTEL, J.-C.: Ignaciánska spiritualita. Trnava : Dobrá kniha, 2004. ISBN 80-7141-443-3. 

- SVÄTÝ IGNÁC Z LOYOLY, Duchovné cvičenia. Trnava : Dobrá kniha, 2021. ISBN 978-

80-8191-311-2. 

- Sväté písmo. Jeruzalemská Biblia. Trnava : Dobrá kniha, 2020. ISBN 978-80-8191-251-1. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: Mgr. Vlastimil Dufka SJ, SL.D 

Dátum poslednej zmeny: 10.12.2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th. 
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Dogmatická teológia 10 – Eschatológia (P) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YSTA011  Názov predmetu:  

Eschatológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:2/0/0 týždeň  

Metóda: prezenčná spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Predmet pozostáva z prednáškovej časti. Podmienkou absolvovanie predmetu je aj realizácia 

nekontaktnej časti predmetu – samoštúdiom. Táto časť je realizovaná najmä: štúdiom 

odporúčanej literatúry, prípravou na vyučovaciu hodinu a prípravou na záverečnú skúšku. 

 

Záverečné hodnotenie:  ústne skúšanie,  

Spôsob ukončenia: ústna skúška 

Kurz bude ukončený ústnou skúškou .Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 

bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na 

hodnotenie D najmenej 61 bodov, na hodnotenie E najmenej 51 bodov. 

 

Výsledky vzdelávania):  

Cieľom predmetu je získať teoretické a praktické návody ako správne teologicky pôsobiť. 

Študent bude schopný: 

VV1. Študent má byť schopný definovať základné pojmy týkajúce sa eschatológie. 

VV2. Ako budúci kňaz/učiteľ náboženstva bude schopný vysvetliť rozdiely kresťanskej a 

nekresťanskej eschatológie. 

VV3. Študent má preukázať schopnosť argumentovať prečo je eschatológia dôležitá. 

VV4. Vie rozoznať pravé a nesprávne pojmy v chápaní základných eschatologických pojmov. 

VV5. Po ukončení predmetu študent má vyvodiť závery predovšetkým v konfrontácii so 

samým sebou, či sa sám osobne stotožňuje s kresťanskou eschatológiou. 

VV6. Má vedieť argumentovať či je presvedčený o nevyhnutnosti poznania eschatologických 

pojmov v medzináboženskom dialógu. 

Stručná osnova predmetu:  

1. Kolektívna eschatológia, Parúzia 

2. Nesmrteľnosť a vzkriesenie 

3. Vzkriesenie mŕtvych 

4. Večný život 

5. Odplata bezbožníkov - peklo 

6. Individuálna eschatológia: smrť a je teologický význam 

7. Očistec - posmrtné očisťovanie 

8. II. Vatikánsky koncil a eschatológia 

9. Islamská eschatológia 

10. Vybrané aspekty eschatológie v ranej Cirkvi 
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11. Vybrané aspekty eschatológie v stredovekej eschatológii 

12. Vybrané aspekty eschatológie v Cirkevných dokumentoch 

13. Súhrnný pohľad na eschatológiu 

 

Odporúčaná literatúra:  

POZO, Candido: eschatológia. Dobrá kniha: Trnava, 2019. 

RATZINGER, J.: Eschatológia. Trnava 2011. 

LICHNER, M.: Sv. Augustín. De cura pro mortuis gerenda. Starostlivosť, ktorú máme 

preukazovať zosnulým. Trnava : Dobrá kniha, 2020.  

LICHNER, M.: Vybrané pohľady na koncept eschatológie nádeje v myslení pápeža Gregora 

Veľkého v kontexte jeho diela. IN: Teologálne cnosti z interdisciplinárneho pohľadu. Zborník 

príspevkov z interdisciplinárnej medzinárodnej vedeckej konferencie. Dobrá kniha : Trnava 

2018. ISBN 978-80-8191-154-5   

LICHNER, M.: Timor mortis – kresťan a strach zo smrti. Pohľad svätého Augustína na 

problematiku kresťana zoči-voči smrti. In: Teologický časopis 1/2013, s. 31-45. 

LICHNER, M.: Základné črty eschatológie v myslení sv. Ambróza z Milána. In: Nové 

Horizonty. Časopis pre teológiu, kultúru a spoločnosť, roč. 8, 2014, s. 29-35.  

 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th  

Dátum poslednej zmeny: 10.12.2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th. 
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3. ročník ZS 
 

Morálna teológia 5 (P) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YSTA016 Názov predmetu: Morálna teológia 5 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: seminár  

Rozsah:0/0/2/týždeň  

Metóda: prezenčná spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 3  

Odporúčaný semester/trimester štúdia: zimný semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Študent bude v priebehu semestra čítať vybrané texty k zvoleným témam. Za aktívnu 

participáciu na seminári môže študent získať max. 30 bodov. 

- V priebehu semestra študent vypracuje jednu seminárnu prácu, týkajúcu sa vybraného textu , 

v rozsahu min. 3000 slov. Túto prácu prezentuje počas seminára a preukáže tak, že text 

pochopil, správne analyzoval a vie ho aplikovať aj na aktuálne problémy. Za seminárnu prácu 

a jej prezentáciu bude možno získať 70 bodov. Pre absolvovanie kurzu je potrebné získať za 

seminárnu prácu min. 35 bodov. 

Spôsob ukončenia: 

- Kurz bude ukončený celkovým vyhodnotením aktivity študenta, jeho seminárnej práce 

a prezentácie ako aj jeho priebežnej prípravy.  

- Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia B 

najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 bodov, 

na hodnotenie E najmenej 51 bodov. 

Výsledky vzdelávania (VV):  

VV1 Vymenovať základné okruhy morálnej problematiky v živote rodiny 

VV2 Vysvetliť ako otvorenosť voči transcendentnu môže garantovať slobodu jednotlivcov v 

sociálnom kontexte 

VV3 Demonštrovať princípy a riešenie problematiky ochrany života od narodenia po smrť 

VV4 Identifikovať podstatu problematiky "Nepokradneš" v dnešnej spoločnosti 

VV5 Zhrnúť výsledky a zmenu paradigmy v liečení neplodnosti 

VV6 Objasniť súvis medzi stavom spoločnosti a situáciou a kvalitou života rodín 

Stručná osnova predmetu:  

- Komplexnosť rozhodnutí v oblasti sviatosti zmierenia podľa OT 16. 

- Čnosť rozvážnosti v spovednej praxi. 

- Úloha spovedníka ako duchovného otca, lekára, učiteľa a sudcu podľa sv. Alfonza. 

- Aplikácia morálnych noriem na konkrétne prípady (evanjeliová miernosť). 

- Povolanie k dokonalosti a problém duchovného rastu. 

- Niektoré špecifické skupiny pri sviatosti zmierenia. 

- Problémy zasvätených osôb v spovednej praxi. 

- Problémy manželov v spovednej praxi. 
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- Otázky Sociálnej náuky Cirkvi v spovednej praxi. 

- Konfrontácia s oblasťou sexuality. 

- Sviatosť zmierenia ťažko chorých a umierajúcich. 

- Význam a vážnosť pokánia pri osobitných situáciách v spovednej praxi. 

Odporúčaná literatúra:  

AUGUSTYN, J.: Umenie spovedať.  Trnava: Dobrá kniha, 2011  

ĎAČOK, J. – URBANČOK,M.: Aktuálne otázky spovednej praxe, Bratislava : Dobrá kniha 

2021 

Pápežská rada pre rodinu: Sprievodca pre spovedníkov o niektorých témach, ktoré sa týkajú 

manželského života. Trnava: SSV pre KBS 2001 

KAŠPARŮ, M.: Základy pastorální psychologie pro spovědníky. Brno: Cesta 2002 

Katechizmus Katolíckej Cirkvi. Trnava : SSV 1998 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  ThDr. Ing. Milan Urbančok, PhD., prednášajúci, skúšajúci 

Dátum poslednej zmeny: 12.12.2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Teológia duchovného života 1 (P) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YSTA017 Názov predmetu: Teológia duchovného života 1 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: seminár  

Rozsah: 1/1  

Metóda: prezenčná spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

V priebehu semestra vypracuje študent návrh duchovných cvičení s maximálnym hodnotením 

20 bodov, ktorý musí prezentovať v pléne s následnou diskusiou s maximálnym hodnotením 

10 bodov. 

Za aktívnu účasť na hodinách môže študent počas semestra získať maximálne 10 bodov. 

Podmienkou absolvovanie predmetu je aj realizácia nekontaktnej časti predmetu – 

samoštúdiom. Táto časť je realizovaná najmä: štúdiom odporúčanej literatúry, rozvojom 

kompetencií v danej téme, prípravou na prezentáciu referátu a prípravou na záverečný test. 

Seminár bude ukončený písomným testom s maximálnym hodnotením 30 bodov. Z testu musí 

študent získať najmenej 20 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte 

najmenej 60 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 55 bodov, na hodnotenie C najmenej 

50 bodov, na hodnotenie D najmenej 45 bodov a na hodnotenie E najmenej 40 bodov. Kredity 

nebudú udelené študentovi, ktorý za niektorú časť hodnotenia získa 0 bodov. 

Výsledky vzdelávania (VV):  

VV1 Kriticky identifikovať faktory ovplyvňujúce duchovný život v kontexte psychologických 

daností jednotlivca 

VV2 Aplikovať základné poznatky psychológie pri duchovnom doprevádzaní 

VV3 Popísať a terminologicky zadefinovať kvality duchovného sprievodcu a vedenej osoby  

VV4 Zhotoviť náčrt duchovných cvičení podľa modelu sv. Ignáca pre konkrétnu skupinu    

VV5 Demonštrovať pochopenie základných osobitostí jednotlivých životných stavov 

VV6 Analyzovať základné problémy spojené so syndrómom vyhorenia 

Stručná osnova predmetu:  

- Možnosť objektívneho poznania duchovného života 

- Vplyv typológie človeka na modlitbu 

- Prekonávanie ťažkostí pri modlitbe  

- Prax, štruktúra a dynamika duchovných cvičení 

- Princíp a fundament 

- Pravidlá na rozlišovanie duchov;  

- Možnosti a riziká sebapoznania, Examen a rozlišovanie 

- Duchovné sprevádzanie, definícia, ciele, predmet 

- Rozlišovanie duchov pri duchovnom sprevádzaní 

- Teológia svätosti 

- Dokonalosť v troch životných stavoch 
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- Syndróm vyhorenia  

Odporúčaná literatúra:  

BARÁTH, B.: Uviesť svoj život do súladu s Božou vôľou. Nitra: SVD, 299 s. 

BARÁTH, B.: Vnímať dotyk Boha a pulz života. Nitra: SVD, 442 s. 

GOGOLA J.W.: Teológia společenstva s Bohom. Košice: Seminár sv. Karola Boromejského, 

2004. 

MARCHETTI, A.: Kompendium teológie duchovného života. Bratislava: Serafín, 2005. 

MARTÍNEZ, P.: Modlitba. Pohľad psychiatra na to, čo sa deje v našom vnútri, keď sa 

modlíme. Bratislava: Porta libri. 2005. 

MICHAEL, CH.P. – NORRISEY, M.C.: Prayer and Temperament. Different Prayers Form for 

Different Personality Types. The Open Door Inc., 1984. 

IGNÁC Z LOYOLY: Duchovné cvičenia. Trnava: Dobrá kniha, 2005. 

STOCK, Ch.: Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout. Praha: Grada, 2010. 

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

Poznámky: 12 hodín prednášok, 12 hodín semináre, 51 hodín samoštúdium a príprava 

duchovných cvičení, celkovo 75 hodín 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: ThLic. Mgr. Igor Kráľ, PhD 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D. Th. 
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Liturgia Eucharistie (P) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YPTA008 Názov predmetu: Liturgia Eucharistie 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: seminár 

Rozsah: 0/2/0 týždeň  

Metóda: prezenčná, spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 3  

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu: záverečné hodnotenie  

- Cieľom predmetu je oboznámenie sa s historickými, teologicko-liturgickými a pastoračnými 

aspektmi slávenia Eucharistie. V priebehu semestra študent vypracuje témy z oblasti histórie, 

teológie, spirituality a praxe slávenia Eucharistie. Cieľ seminára nespočíva iba v prezentovaní 

danej témy, ale aj vo formulovaní otázok a moderovaní krátkej diskusie a reflexie so 

študentami. Seminár bude hodnotený na základe spracovania danej témy a jej prezentácie (25 

bodov) a schopnosti viesť diskusiu na danú tému (10 bodov). Hodnotená bude aj aktívna účasť 

študentov na seminári (15 bodov).  

- Kurz bude ukončený záverečnou písomnou prácou s maximálnym hodnotením 50 bodov. 

Spôsob ukončenia: 

- Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia 

B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 

bodov, na hodnotenie E najmenej 51 bodov. 

Výsledky vzdelávania:  

Študent bude schopný:  

- definovať jednotlivé rituálne prvky Eucharistie, ich historické a teologické pozadie;  

- vysvetliť súvislosti medzi vývojom slávenia Eucharistie a vývojom teologického myslenia v 

historicko-kultúrnom kontexte;  

- demonštrovať a využiť vedomosti pre aktívnu a činnú účasť veriacich na liturgii Eucharistie 

v súčasnosti; 

- analyzovať rituálne elementy Eucharistie;  

- zhrnúť a klasifikovať jednotlivé prvky liturgie Eucharistie; 

- zhodnotiť, objasniť a aplikovať zákonitosti vývoja liturgie Eucharistie pre súčasnú prax 

slávenia.  

Stručná osnova predmetu:  

- Úvod do liturgie Eucharistie. 

- Úvodné obrady a vstupné ríty. Úvodný spev.  

- Kyrie eleison. Úkon kajúcnosti. 

- Hymnus Gloria a Modlitba dňa (Collecta) 

- Liturgia slova.  

- Vyznanie viery. Credo a Prosby veriacich. 

- Príprava obetných darov. Spev počas prípravy obetných darov.  

- Dialóg pred Piesňou vďaky, Sanctus, štruktúra eucharistickej modlitby. 

- Od slov Ustanovenia Eucharistie do konca Eucharistickej modlitby. 

- Eucharistické modlitby. 
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- Obrad prijímania a liturgia obetnej hostiny.  

- Spev počas svätého prijímania. Prijatie Eucharistie darov až po Ite missa est. 

Odporúčaná literatúra: 

- JÁN PAVOL II, Ecclesia de eucharistia (Cirkev žije z eucharistie) : biskupom, kňazom a 

diakonom, zasväteným osobám a všetkým veriacim laikom o eucharistii a jej vzťahu k cirkvi : 

encyklika, Pápežské listy a vatikánske dokumenty ; zv. 44; Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 

2003. ISBN 80-7162-430-6. 

- JUNGMANN, J. A. Missarum sollemnia : genetický výklad svätej omše. Pracovný preklad: 

Ján Buchta – Emil Krapka (https://1drv.ms/b/s!AjP_Gz713asAhjwcs7X_gjdc4wiW) Pôvodný 

titul: JUNGMANN, J. A. Missarum Sollemnia : eine genetische Erklärung der römischen 

Messe. Bd.1-2, Wien ; Freiburg : Herder, 1962. 

- NADOLSKI, B.: Liturgika, IV. diel – Eucharistia. Slovenský preklad: Dominik Brňák - 

Amantius Akimjak (https://1drv.ms/b/s!AjP_Gz713asAhjVa8I97VMPMyTPG) Pôvodný titul: 

NADOLSKI, B.:  Liturgika, Tom IV – Eucharystia, Poznań : Pallottinum, 2011. ISBN 978-

83-7014-650-4. 

- ŠTRBÁK, M.: Liturgia Eucharistie. Svit : Katolícke biblické dielo, 2009. ISBN 978-80-

89120-21-5. 

- Všeobecné smernice Rímskeho misála. In: Rímsky misál obnovený podľa rozhodnutia 

Druhého vatikánskeho koncilu uvedený do platnosti pápežom Pavlom VI. schválený pápežom 

Jánom Pavlom II., Tretie typické vydanie, Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2021, s. 13-68. 

ISBN 978-80-8161-503-0. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a B c d e f 
 

Vyučujúci: Mgr. Vlastimil Dufka, SL.D 

Dátum poslednej zmeny: 10.12.2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 

 

https://1drv.ms/b/s!AjP_Gz713asAhjwcs7X_gjdc4wiW
https://1drv.ms/b/s!AjP_Gz713asAhjVa8I97VMPMyTPG
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Liturgická hudba a spev (P)  
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YPTA011 Názov predmetu: Liturgická hudba a spev  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: seminár, cvičenia 

Rozsah: 0/1/1 týždeň  

Metóda: prezenčná, spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 2  

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu: priebežné hodnotenie  

Cieľom predmetu je oboznámenie študentov s pokoncilovým chápaním liturgickej hudby, ako 

integrálnej súčasti liturgického slávenia. Predmet je zameraný predovšetkým na spievané časti 

slávenia Eucharistie ako aj na prax spevu kňaza, diakona, žalmistu a ľudu.  

Hodnotená bude aktívna účasť študentov na seminároch a cvičeniach (50 bodov).  

Kurz bude ukončený záverečnou ústnou skúškou alebo písomnou prácou (50 bodov). 

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia 

B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 

bodov, na hodnotenie E najmenej 51 bodov. 

Výsledky vzdelávania:  

Študent bude schopný:  

- definovať vybrané témy z liturgickej hudby z hľadiska historického a teologického; 

- porozumieť jednotlivým rituálnym elementom;   

- aplikovať svoje poznatky pre pastoračnú prax a pre spievanú liturgickú modlitbu;  

- analyzovať jednotlivé štrukturálne prvky spievanej liturgickej modlitby; 

- zhrnúť poznatky do väčšieho celku teológie; zaspievať jednotlivé spevy, ktoré sú súčasťou 

slávenia Eucharistie; 

- objasniť a zdôvodniť hodnotu liturgickej hudby pre aktívnu účasť veriacich na liturgii.    

Stručná osnova predmetu:  

- Terminológia. Liturgická hudba ako neoddeliteľná súčasť liturgického slávenia.  

- Pojem, hodnota a cieľ liturgickej hudby.  

- Liturgická hudba po Druhom vatikánskom koncile. 

- Problematika liturgickej hudby na Slovensku.  

- Účastníci duchovného spevu a hudby. 

- Formy liturgickej hudby.  

- Nácvik základných omšových nápevov pre kňazov, diakonov a ľud.  

- Procesiové spevy a spevy ordinária.  

- Spevy kňaza (1) – Spev predsedníckych modlitieb  

- Spevy kňaza (2) – Spev prefácií (piesní vďaky)  

- Spev žalmov (1) – obdobie cez rok  

- Spev žalmov (2) – vianočný a veľkonočný cyklus 

Odporúčaná literatúra: 

- DUFKA, V.: Historicko-liturgické aspekty procesiových spevov Eucharistie. In: Teologický 

časopis, roč. 17, č. 1 (2019), s. 21-39. 

- KONFERENCE KATOLICKÝCH BISKUPŮ SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH: 

Zpívejte Pánu: hudba v bohoslužbě. Praha : Krystal OP, 2017. ISBN 978-80-7575-012-9. 
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- SLOVENSKÁ LITURGICKÁ KOMISIA: Liturgický spevník I. Základné pojmy liturgickej 

hudby. Základné omšové spevy. Vatikán: Typis Polyglottis Vaticanis, 1990. 

- Liturgický spevník II. Medzispevy na nedele a sviatky. Bratislava : Ústav hudobnej vedy 

SAV, 1999. ISBN 80-968279-01.   

- Rímsky misál obnovený podľa rozhodnutia Druhého vatikánskeho koncilu uvedený do 

platnosti pápežom Pavlom VI. schválený pápežom Jánom Pavlom II., Tretie typické vydanie, 

Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2021. ISBN 978-80-8161-503-0. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a B c d e F 
 

Vyučujúci: Mgr. Vlastimil Dufka, SL.D 

Dátum poslednej zmeny: 10.12.2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th. 
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Teológia kresťanského východu (P) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YPTA013  Názov predmetu: 

Teológia kresťanského Východu 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Druh: prednáška 

Rozsah:0/2/0/týždeň 

Metóda: prezenčná, spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 5. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Záverečné hodnotenie: Študent získa kredity za: 50 bodov aktívna účasť na prednáške a 50 

bodov ústna skúška. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý za niektorú z týchto častí získa 

0 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 95 bodov, na získanie 

hodnotenia B najmenej 85 bodov, na získanie hodnotenia C najmenej 75 bodov, na získanie 

hodnotenia D najmenej 70 bodov, na získanie hodnotenia E najmenej 65 bodov. 

Výsledky vzdelávania: 

Študent bude schopný: 

1. Poznať základné princípy a kľúčové pojmy teológie kresťanského Východu. 

2. Poznať históriu a vývin modlitbových zvykov na kresťanskom Východe. 

3. Poznať osobnosti, ktoré najviac ovplyvnili teológiu a spiritualitu kresťanského Východu. 

4. Porovnať duchovnosť východných otcov so spiritualitou kresťanského Západu. 

5. Zhodnotiť význam, dôležitosť a potenciál východnej teológie a spirituality pre súčasnosť. 

Stručná osnova predmetu: 

1. Pramene 

2. Modlitba 

3. Chrám 

4. Hudba 

5. Obraz 

6. Mníšstvo 

7. Hesychazmus 

8. Liturgia 

9. Pokánie 

10. Liturgický rok 

11. Hymnografia 

12. Teológia 

Odporúčaná literatúra: 

ŠPIDLÍK, T.: Spiritualita křesťanského Východu I. Systematická příručka. Olomouc. 2002. 

ALFEJEV, I.: Mystérium víry. Uvedení do pravoslavné teologie. Červený kostelec. 2016. 

TAFT, R. F.: Život z liturgie. Tradice Východu i Západu. Olomouc. 2008. 

MRŇÁVEK, T.: Vývoj a struktura liturgie sv. Jana Zlatoústého. Červený kostelec. 2016. 

Rozprávania ruského pútnika (prel. Štefan Senčík SJ). Trnava. 2010. 

ČEMUS, R.: Modlitba Ježíšova a modlitba srdce. Hlas Velehradu: Societas. 1993. 

NOVOTNÝ, J.: Světlo ikon. Olomouc. 1997. 

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



 

142 

 

Poznámky: celková časová záťaž študenta: 75 hodín; prezenčné vyučovanie: 24 hodín; 

samoštúdium a záverečné skúšanie: 51 hodín. 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: doc. PaedDr. ThDr. Šimon Marinčák, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 9.5.2022 

Schválil: Prof. ThLic. Milos Lichner, D.Th.  
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Pastoračná prax 1 (P) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YPTA012 Názov predmetu: Pastoračná prax 1 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: seminár 

Rozsah: 0/2 týždeň  

Metóda: prezenčná spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester: 5. semester (3.rok ZS) 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Priebežné hodnotenie 

Aktívna účasť na seminári - 40% 

Porozumenie a prax vedenia farskej kancelárie - 60%. 

Výsledky vzdelávania:  

Oboznámiť s praktickým výkonom farskej pastoračnej práce v kancelárii. Študent sa zoznámi 

s farským úradom vo farnosti.  

Študent bude schopný: 

- definovať a klasifikovať jednotlivé úkony farskej pastoračnej práce; 

- porozumieť jednotlivým administratívnym úkonom vo farskej kancelárii;  

- prakticky aplikovať jednotlivé úkony;  

- zhrnúť poznatky do väčšieho celku;  

- zhodnotiť význam praktických úkonov pre pastoráciu  

Stručná osnova predmetu:  

- Zariadenie farskej kancelárie. 

- Spisy farskej kancelárie. 

- Archív. 

- Vysluhovanie sviatosti: sviatosť krstu (doklady, zápis, uzákonenie dieťaťa, zmena 

priezviska). 

- Vysluhovanie sviatosti: prvé sväté prijímanie a sviatosť birmovania (príprava, doklady, 

zápis, zaznamenanie a potvrdenie). 

- Vysluhovanie sviatosti: sviatosť manželstva (zápisnica, tlačivá, sobášna delegácia, sobášny 

list). 

- Nešťastné manželstva a iregulárne manželské situácie stránok (žiadosti, povolenie, doklady, 

vypočúvanie stránok na cirkevnom súde). 

- Sväteniny (cirkevný pohreb a dokumenty). 

- Administratívne rozvrstvenie farnosti. 

- Návšteva farskej kancelárie. 

- Záverečné zhodnotenie. 

Odporúčaná literatúra:  

ADAMUS, J.: Kancelaristika. Bratislava: Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká 

fakulta, 2006. 

SCHERONER, M. a kol.: Sprevádzanie v praxi, poradenstvo a učenie. Princípy sociálnej 

práce. Trnava: FZaSP, 1999.  

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

Poznámky:  
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Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: prednášky: ThDr. ICDr. Remigiusz Piotr Górski  

Dátum poslednej zmeny: 14. 12. 2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th. 
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Lektúra z diel J. Ratzingera (PV) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YSTA031 Názov predmetu: Lektúra z diel J. Ratzingera 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah:0/2/0/týždeň  

Metóda: prezenčná spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 3  

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. a 5. semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: Študent získa kredity v priebehu semestra za seminárnu prácu (80 

bodov) a za aktívnu účasť na stretnutiach pri analýze textov (20 bodov). Na získanie 

hodnotenia A je potrebné získať najmenej 95 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 85 

bodov, na získanie hodnotenia C najmenej 75 bodov, na získanie hodnotenia D najmenej 70 

bodov, na získanie hodnotenia E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, 

ktorý za časť hodnotenia písomnej práce na seminári získa 0 bodov. 

Výsledky vzdelávania:  

Študent bude schopný: 

- Definovať hlavné témy teológie J. Ratzingera 

- Vysvetliť spôsob jeho argumentácie 

- Demonštrovať schopnosť reflexie systematického myslenia J. Ratzingera 

- Analyzovať pedagogické elementy v jeho tvorbe 

- Zhrnúť prínos J. Ratzingera pre priebeh Druhého vatikánskeho koncilu 

- Zhodnotiť význam jeho teológie pre súčasnosť  

Stručná osnova predmetu:  

- Viera v dnešnom svete 

- Cirkevná forma viery 

- Otázky o Bohu 

- Biblická viera 

- Boh viery a Boh filozofov 

- Viera v Trojjediného Boha 

- Ratzinger ako peritus Druhého vatikánskeho koncilu 

- Vplyv J. Ratzingera na prípravné dokumenty Koncilu 

- Spolupráca na textoch dokumentov 

- Pokoncilová literatúra 

- Ratzinger o kríze Európy 

- Cirkev a svet 

Odporúčaná literatúra:   

Ratzinger, J.: Úvod do Kresťanstva. Trnava: Dobrá kniha 2007. 

Ratzinger, J.: Hledět na probodeného. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 1996. 

Posynodálna apoštolská exhortácia pápeža Benedikta XVI. Verbum domini: biskupom, 

kňazom a diakonom, zasväteným osobám a veriacim laikom o Božom slove v živote a poslaní 

Cirkvi. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2011. 

Braunsteiner, G.: Henri de Lubac a Joseph Ratzinger v dialógu komentárov k prvej kapitole 
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konštitúcie Dei Verbum. In: Studia theologica. Roč. 18, č. 3 (2016), s. 37-57 

Kulisz, J. – Adam, A. – Braunsteiner, G.: Vybrané pohľady na konštitúciu Lumen gentium. 

Trnava: Dobrá kniha 2014. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky: Odporúčaná kontaktná výučba  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: Prof. Dr. theol. Gloria Braunsteiner, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 1.12.2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Seminár z patrológie (PV) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YBHA033 Názov predmetu: Seminár z patrológie 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Druh: prednáška 

Rozsah: 2/0 týždeň 

Metóda: prezenčná 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. a 5. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: absolvovanie gréčtiny a latinčiny na TFTU 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Seminárna práca a aktivita študentov: 50 bodov 

Záverečná práca: 50 bodov 

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na získanie hodnotenia B 

najmenej 85 bodov, na hodnotenie C najmenej 77 bodov, na hodnotenie D najmenej 69 bodov 

a na hodnotenie E najmenej 61 bodov. 

Výsledky vzdelávania: 

Seminár z patrológie má za cieľ hermeneutické čitanie vybraných textov zo starokresťanskej 

gréckej a latinskej literatúry, ktoré sú k dispozícii aj v moderných prekladoch. Oboznámiť 

študentov s argumentáciou ako aj vývojom teologických pojmov u apoštolských otcov, 

apologétov ako aj veľkých cirkevných učiteľov. Seminár sa bude orientovať tématicky (napr. 

mučenícka literatúra, Listy sv. Ignáca Antichijského) 

Študent bude schopný: 

- Vymenovať základné literárne formy 

- Vysvetliť problematiku patristickej teológie 

- Usporiadať teologické smery v patristickej teológii 

- Rozčleniť teologické smery v patristickej teológii 

- Kategorizovať teologické prúdy patristickej teológie 

- Zdôvodniť argumentáciu patristickej teológie 

 Stručná osnova predmetu: 

- Úvod do patrológie, zoznámenie sa s literatúrou 

- Spisy apoštolských otcov: sv. Ignác Antiochijský: List Rimanom 

- Čítanie a analýza spisu Didache 

- Mučenícka literatúra - Úvod; Acta martyrum Scillitanorum 

- Mučenícka literatúra- Passio Perpetuae et Fellicitatis 

- Apologetická literatúra - úvod; Justín Mučeník 

- Irenej z Lyonu; gnostická literatúra (Spisy z Nag Hammadi) 

- Hippolyt Rímsky; 

- Klement Alexandrijský (všeobecný úvod) 

- Klement Alexandrijský: Protreptikos (čítanie a analýza textu) 

- Tertullianus (úvod k autorovi a dielu), De spectaculis 

Odporúčaná literatúra: 

KRAFT, H.: Slovník starokresťanskej literatúry. Trnava : Dobrá kniha, 1994. 

DATTRINO, L.: Patrologie. Praha : Karlova Univerzita, 1997. 

ALTANER, B. - STUIBER, A.: Patrologie. Freiburg i. Br.etc. 8. vydanie. 1978. 
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QUASTEN, J.: Patrology I.- III. Utrecht, 2. vydanie. 1962-1964. 

DROBNER, H. R.: Lehrbuch der Patrologie. Freiburg i. Br. 1994. 

DROBNER, H. R.: Patrologie: Úvod do studia starokřesťanské literatury, Praha 2011 

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

Poznámky: Študent sa má pripravovať na seminár z patrológie. 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: ThDr. Cyril Šesták PhD., prednášky 

Dátum poslednej zmeny: 13.12. 2021 

Schválil: Prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Katolícke listy (PV) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YBHA032 Názov predmetu: Katolícke listy 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár 

Rozsah: 1/1 týždeň 

Metóda: prezenčná spolu 24 hodín  

Počet kreditov: 3  

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. alebo 5. semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Priebežné hodnotenie: aktívna pravidelná účasť na seminári 20 bodov, plnenie priebežných 

úloh 20 bodov, prezentácia a z nej plynúca seminárna práca 60 bodov.  

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia B 

najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 bodov 

a na hodnotenie E najmenej 51 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z písomného 

testu alebo z ústnej skúšky získa menej ako 25 bodov.  

Výsledky vzdelávania:  

Orientácia v tzv. katolíckych listoch Nového zákona a priblíženie vybraných textov. 

VV1 Definovať kategórie modernej exegézy vzhľadom na Hebr, Jak, 1-2Pt, Júd 

VV2 Popísať problematiku štúdia katolíckych listov 

VV3 Demonštrovať exegetickú metódu pre štúdium vybraných textov z listov 

VV4 Zhodnotiť aktuálne výsledky bádania v oblasti katolíckych listov 

Stručná osnova predmetu:  

- Všeobecná literárna charakteristika „katolíckych listov“, metodológia 

- Hebr – úvod, kompozícia, teologické črty 

- Jak – úvod, pozadie, teologické črty 

- 1Pt – úvod, kompozícia, teologické črty  

- 2Pt – úvod, obsah, teológia 

- Júd – úvod, obsah, teológia  

- Exegetické čítanie Hebr 4,14–5,10 

- Exegetické čítanie Hebr 9,11-28 

- Exegetické čítanie Hebr 12,1-13 

- Exegetické čítanie Jak 1,19-27 

- Exegetické čítanie 1Pt 2 

- Exegetické čítanie 2Pt 3 

Odporúčaná literatúra:  

Donels, L.R.: I & II Peter and Jude. New Testament Library. Westminster, 2010. 

Novum Testamentum Graece. Greek-English New Testament. Parallel Edition. 28. vyd. 

Stuttgart, 2013. 

Trstenský, F.: Komentár k Jakubovmu listu. Svit, 2010. 

Aktuálne články budú komunikované počas výučbového procesu. 

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

odporúčaný anglický jazyk, základy biblickej gréčtiny 

Poznámky: popri účasti na prednáškach, príprava študenta asi 1,5 h. týždenne  
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Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: ThDr. Marek Vaňuš, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 13.12.2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Počiatky judaizmu (PV) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YBHA030  Názov predmetu: Počiatky judaizmu   

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: seminár 

Rozsah: 0/2/0/týždeň  

Metóda: prezenčná, spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. a 5. semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie. Študent získa kredity za : 60 bodov aktívna účasť na seminári, 40 

bodov prezentácia seminárnej práce pred vyučujúcim a ostatnými študentami za účelom 

diskusie o problematike, ktorou sa práca zaoberá. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý za 

niektorú z týchto častí získa 0 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 

95 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 85 bodov, na získanie hodnotenia C najmenej 

75 bodov, na získanie hodnotenia D najmenej 70 bodov, na získanie hodnotenia E najmenej 

65 bodov.  

Výsledky vzdelávania:  

Študent bude schopný:  

1. Definovať pojem „judaizmus“. 

2. Vysvetliť historické súvislosti počiatočného judaizmu v širšom kontexte Starovekého 

blízkeho orientu.  

3. Demonštrovať rôzne metódy prístupu pri štúdiu počiatkov judaizmu. 

4. Analyzovať relevantné texty a na základe toho špecifikovať ich posolstvo v dobovom 

kontexte. 

5. Zhrnúť výsledky biblického bádania v danej oblasti. 

6. Zhodnotiť význam výskumu počiatočného judaizmu pre texty Nového zákona.  

Stručná osnova predmetu:  

- Vysvetlenie pojmu „judaizmus“; historické podmienky vzniku 

- Archeológia a história perzského obdobia 

- Mimobiblické pramene pre poznanie vznikajúceho judaizmu 

- Židia v perzskej ríši - v Palestíne 

- Židia v perzskej ríši - v diaspore (Egypt, Babylonia) 

- Rôzne teologické smery v ranom judaizme 

- Prorocká a žalmová tradícia po exile 

- Postoj rôznych skupín k Druhému chrámu 

- Judaizmus a Helenizmus 

- Úvod do pseudoepigrafnej literatúry 

- Qumrán - čítanie a výklad vybraných textov 

- Otázka kánonu Hebrejskej biblie  

Odporúčaná literatúra:  

TIŃO, J.: Historické pozadie poexilových mesiášskych očakávaní. In: Studia Biblica Slovaca 

2007, s. 23-34. 

GRABBE, L. L.: An Introduction to Second Temple Judaism : history and religion of the Jews 
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in the time of Nehemiah, the Maccabees, Hillel and Jesus. London/New York. 2010. 

SCHÄFER, P.: Dějiny židů v antice. Praha. 2003. 

SEGERT, S. a kol. (prekl.): Svitky od Mrtvého moře. Praha, 2007. 

SOUŠEK, Z. (vyd.): Knihy tajemství a moudrosti I-III. Praha, 1995. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenčina, čeština, 

angličtina (aspoň pasívne)  

Poznámky: prezenčné štúdium. Celková časová záťaž študenta: 75 hodín; prezenčné 

vyučovanie: 24 hodín; samoštúdium a príprava seminárnej práce: 51 hodín.  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a B c d e f 
 

Vyučujúci: doc. Jozef Tiňo, PhD 

Dátum poslednej zmeny: 30.11.2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Boží ľud, Cirkev a Izrael (PV) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YBHA037 Názov predmetu: Boží ľud, Cirkev a Izrael 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah: 1/1/0 týždeň  

Metóda: prezenčná, spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 3 

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

Stupeň štúdia: 2. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: 

V priebehu semestra si študenti pripravia na základe naštudovanej literatúry tri krátke dialógy 

na vybrané témy, za čo získajú zakaždým najviac 25 bodov, spolu 75% z celkového 

hodnotenia. Náhradou a voliteľnou alternatívou k najviac dvom z troch dialógov je test, alebo 

esej za 25 bodov. Zvyšných 25 bodov získajú študenti na základe aktívnej účasti na seminári. 

Podmienkou absolvovania predmetu je aj nekontaktná časť výučby. Uskutočňuje sa formou 

samoštúdia odporúčanej literatúry a prípravou na semináre. 

Spôsob ukončenia: tri dialógy počas semestra 

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať za priebežné hodnotenie spolu najmenej 93 

bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 85 bodov, na hodnotenie C najmenej 77 bodov, na 

hodnotenie D najmenej 69 bodov a na hodnotenie E najmenej 61 bodov. Kredity nebudú 

udelené študentovi, ktorý za priebežné hodnotenie získa 60 a menej bodov. 

Výsledky vzdelávania:  

Priblížiť študentom základy židovsko-kresťanských vzťahov, postoj Cirkvi k židom 

a judaizmu, učenie a kľúčové dokumenty na túto tému. Študent bude vedieť: 

VV1 pomenovať a opísať základné princípy, dokumenty a osobnosti dialógu medzi židmi a 

kresťanmi 

VV2 vysvetliť vývoj vzájomných vzťahov v historickom kontexte, najmä od polovice 20. 

storočia doteraz 

VV3 zdôvodniť učenie Katolíckej cirkvi o židoch a judaizme 

VV4 rozlišovať v rámci veľkej pestrosti súčasného judaizmu jeho najdôležitejšie prúdy 

VV5 preukázať schopnosť zhrnúť poznatky do väčšieho celku 

VV6 aplikovať poznatky a použiť argumenty z jednotlivo preberaných tém 

Stručná osnova predmetu:  

- Úvod do štúdia, prečo potrebujeme dialóg, základné pojmy 

- Čo spája a rozdeľuje židov a kresťanov, židovský Ježiš v textoch Nového zákona 

- Počiatky kresťanstva a rozchod s judaizmom, literatúra adversus Iudeos, Toledot Ješu 

- Postavenie židov v stredovekej Európe, Synagóga a Ecclesia, verejné dišputy, otázka 

kontinuity 

- Dokument Pamätáme (1998) a šoa 

- Druný vatikánsky koncil a Nostra aetate (4), Selisberg a konferencia v 1947 

- Komisie a dokumenty (1974 a 1985) 

- Dejiny židovsko-kresťanských vzahov v 20. storočí 

- Dokument Pápežskej biblickej komisie, Židovský ľud a jeho Sväté písma 
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v kresťanskej Biblii (2001) 

- Dokument „Lebo Božie dary a povolanie sú neodvolateľné“ (Rim 11,29) (2015) 

- Dokumenty Dabru emet (2000), Plniť vôľu nášho Otca, ktorý je na nebesiach (2015), 

Medzi Jeruzalemom a Rímom 

- Hlavné výzvy dialógu dnes a jeho perspektívy 

Odporúčaná literatúra:  

HIDVÉGHYOVÁ, L. (ed.): Od Seelisbergu po Jeruzalem a Rím. Dokumenty židovsko-

kresťanského dialógu. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2018. 

Fryová, H. P.: Čítanka Židovsko-křesťanského dialogu. Praha : Kalich/ Vyšehrad, 2003. 

Kuschel, K.-J.: Spor o Abrahama. Co židy, křesťany a muslimy roděluje a co je spojuje. Praha 

: Vyšehrad, 1997. 

Prudký, M.: Zvláštní lid Páně, křesťané a židé. Brno : CDK, 2000. 

Schubert, K.: Dějiny Židů. Praha : NS Svoboda, 2003. 

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

nie nutnosťou, je anglický jazyk) 

Poznámky: študent sa má pripravovať v priebehu semestra priemerne 3 hodiny týždenne na 

semináre (30 hodín) a asi 40 hodín na dialógy  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: ThDr., Mgr. Lucia Hidvéghyová, PhD., semináre 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Základy súčasného judaizmu (PV) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YBHA040 Názov predmetu: Základy súčasného judaizmu 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah: 1/1/0 týždeň  

Metóda: prezenčná, spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 3 

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

Stupeň štúdia: 2. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: 

V priebehu semestra si študenti pripravia na základe naštudovanej literatúry tri krátke dialógy 

na vybrané témy, za čo získajú zakaždým najviac 25 bodov, spolu 75% z celkového 

hodnotenia. Náhradou a voliteľnou alternatívou k najviac dvom z troch dialógov je test, alebo 

esej za 25 bodov. Zvyšných 25 bodov získajú študenti na základe aktívnej účasti na seminári. 

Podmienkou absolvovania predmetu je aj nekontaktná časť výučby. Uskutočňuje sa formou 

samoštúdia odporúčanej literatúry a prípravou na semináre. 

Spôsob ukončenia: tri dialógy počas semestra 

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať za priebežné hodnotenie spolu najmenej 93 

bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 85 bodov, na hodnotenie C najmenej 77 bodov, na 

hodnotenie D najmenej 69 bodov a na hodnotenie E najmenej 61 bodov. Kredity nebudú 

udelené študentovi, ktorý za priebežné hodnotenie získa 60 a menej bodov. 

Výsledky vzdelávania:  

Priblížiť študentom základy súčasného judaizmu a zdôvodniť potrebu jeho poznania pre 

kresťanov. Študent bude vedieť: 

VV1 identifikovať a opísať kľúčové pojmy, predstavy a témy súčasného judaizmu a židovstva 

VV2 vysvetliť súvislosti v rámci jednotlivých tém a oblastí judaizmu 

VV3 zdôvodniť hlavné učenie a tradície judaizmu, aj prečo je potrebné ich vziať do úvahy ako 

súčasti celku 

VV4 rozlišovať v rámci veľkej pestrosti súčasného judaizmu jeho najdôležitejšie prúdy 

VV5 preukázať schopnosť zhrnúť poznatky do väčšieho celku 

VV6 aplikovať poznatky a použiť argumenty z jednotlivo preberaných tém 

Stručná osnova predmetu:  

- Úvod do štúdia judaizmu, učenie a postoj Cirkvi k židom a judaizmu 

- Kto sú židia / Židia a čo je judaizmus, rozmanitosť súčasného židovstva 

- Dejiny Židov a judaizmus v staroveku 

- Dejiny Židov a judaizmus v stredoveku 

- Haskala, antisemitizmus, sionizmus, šoa 

- Ústna a Písaná Tóra 

- Midraš a rabínska literatúra 

- Kalendár a ročný cyklus sviatkov 

- Rituálna čistota a kašrut, domácnosť 

- Obrady životného cyklu a rodina 

- Synagóga a židovská komunita, modlitba, náboženské hodnoty judaizmu 
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- Židia vo svete a na Slovensku, významné osobnosti 

Odporúčaná literatúra:  

HIDVÉGHYOVÁ, L. (ed.): Od Seelisbergu po Jeruzalem a Rím. Dokumenty židovsko-

kresťanského dialógu. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2018. 

DE VRIES, S. P.: Židovské obřady a symboly. Praha: Vyšehrad, 2008. 

SCHUBERT, K.: Židovské náboženství v proměnách věků. Zdroje, teologie, filosofie, 

mystika. Praha: Vyšehrad, 1999. 

SLÁMA, P.: Tanu Rabanan. Antologie rabínské literatury. Praha : Vyšehrad, 2010. 

STEMBERGER, G.: Úvod do judaistiky. Praha: Vyšehrad, 2010. 

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

nie nutnosťou, je anglický jazyk) 

Poznámky: študent sa má pripravovať v priebehu semestra priemerne 3 hodiny týždenne na 

semináre (30 hodín) a asi 40 hodín na dialógy  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: ThDr., Mgr. Lucia Hidvéghyový, PhD., semináre 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Hebrejčina 2 (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YBHA051  Názov predmetu: Hebrejčina 2  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: seminár 

Rozsah: 0/2/0/týždeň  

Metóda: prezenčná spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: nie je  

Stupeň štúdia: 1.-2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: Hebrejčina 1 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: Študent získa kredity za : 50 bodov aktívna účasť na seminári, 25 

bodov písomný test v priebehu semestra a 25 za záverečný test. Kredity nebudú udelené 

študentovi, ktorý za niektorú z týchto častí získa 0 bodov. Na získanie hodnotenia A je 

potrebné získať najmenej 95 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 85 bodov, na získanie 

hodnotenia C najmenej 75 bodov, na získanie hodnotenia D najmenej 70 bodov, na získanie 

hodnotenia E najmenej 65 bodov. 

Výsledky vzdelávania:  

Študent bude schopný:  

- Identifikovať špecifiká stavových a nepravidelných slovies. 

- Vysvetliť príčiny nepravidelnosti a spôsoby akými sa mení ich morfológia.  

- Demonštrovať stavové a nepravidelné slovesá  na príkladoch z hebrejskej biblie. 

- Analyzovať gramatiku nepravidelných hebrejských slovies.  

- Zhrnúť výsledky štúdia hebrejského slovesa. 

- Zhodnotiť význam získaných znalostí pre čítanie a analyzovanie biblických textov.    

Stručná osnova predmetu:  

- Stavové slovesá  

- Slovesá I nun  

- I. hrdelnice a I. alef  

- II. hrdelnice 

- III. hrdelnice a III. alef 

- I. waw a jod 

- II. waw a jod  

- III. he a III. waw a jod  

- Dvojnásobne slabé slovesá 

- Slovesá so zdvojenou druhou spoluhláskou 

- Defektné slovesá 

- Číslovky  

Odporúčaná literatúra:  

Materiály poskytnuté vyučujúcim 

ELLIGER, K. - RUDOLPH, W. (vyd.): Biblia Hebraica Stuttgartensia. Stuttgart, 1967-1977. 

LAMBDIN, T. O.: Introduction to Biblical Hebrew. London. 1996. 

TYROL, A.: Základy biblickej hebrejčiny. Ružomberok. 2012. 

WEINGREEN, J.: Učebnice Biblické Hebrejčiny. Praha, 1997. 

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

Poznámky: Prezenčné štúdium. Celková časová záťaž študenta: 75 hodín, z toho prezenčné 
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vyučovanie: 24 hodín, samoštúdium a príprava na seminár: 51 hodín.   

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b C d e f 
 

Vyučujúci: doc. Jozef Tiňo, PhD 

Dátum poslednej zmeny: 30.11.2021 

Schválil: Prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Zručnosti sprevádzania (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YSPA001 Názov predmetu: Zručnosti sprevádzania 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: seminár  

Rozsah:0/2/ týždeň  

Metóda: prezenčná spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 2 

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

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie:  

Študent získa kredity za : 60 bodov aktívna účasť na seminári a 40 bodov za záverečnú 

prezentáciu.  

Spôsob ukončenia: 

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia 

B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 

bodov, na hodnotenie E najmenej 51 bodov. 

Výsledky vzdelávania:  

Cieľom predmetu je získať základné zručnosti v nedirektívnej pomoci formou rozhovoru 

Študent bude schopný: 

- Kriticky analyzovať problém sprevádzaného na základe jeho predstavenia 

- Rozpoznať kľúčové oblasti predstaveného problému a dokáže klásť vhodné otázky, 

aby sa tieto oblasti dali rozpoznať   

- Pomenovať predstavený problém parafrázovaním, bez toho, aby problém 

bagatelizoval, no zároveň ho pomenoval presnejšie ako sprevádzaný 

- Kategorizovať individuálne „radosti a starosti ľudí“ pre navrhnutie vhodných modelov 

pastoračnej pomoci 

- Kriticky vyhodnotiť potrebné kroky k riešeniu predstaveného problému  

- Aplikovať v praxi získané zručnosti sprevádzania bez toho, aby sa púšťal do 

suplovania psychoterapie, ale ani do dávania rád. 

Stručná osnova predmetu:  

- Vymedzenie sprevádzania ku koučingu, supervízii, psychoterapii 

- Metódy a fázy sprevádzajúceho rozhovoru 

- Nácvik aktívneho počúvania 

- Nácvik vhodného kladenia otázok, parafrázovania a posúvania rozhovoru 

- Nácvik vhodných reakcií pri rôznych typoch predstavených problémov 

Odporúčaná literatúra:  

Mária Šmidová, Renáta Jamborová, Jozef Žuffa, Counseling - umenie počúvať, Trnava : 

Dobrá kniha, 2016 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
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Vyučujúci: doc. Dr. theol. Jozef  Žuffa 

Dátum poslednej zmeny: 13.12.2021 

Schválil: Prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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3. ročník LS 
 

Diplomová práca s obhajobou (P) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu:  

YSSA001  

Názov predmetu:  

Diplomová práca s obhajobou 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: Diplomová práca s ústnou obhajobou 

Rozsah:250 hodín 

Metóda: prezenčná  

Počet kreditov: 10  

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6 semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Odovzdanie diplomovej práce a jej úspešná obhajoba vo forme štátnej skúšky. 

Výsledky vzdelávania (VV):  

Študent si vie zostaviť osnovu odborného textu a vybrať si vhodnú odbornú a vedeckú 

literatúru a ďalšie relevantné pramene na spracovanie svojej témy práce. Študent je spôsobilý 

analyzovať, syntetizovať a kriticky hodnotiť zdroje použité pri koncipovaní diplomovej práce. 

Študent vie správne používať súvisiace právne termíny, formulácie a interpretačné schémy. 

Študent vie definovať základné pojmy a koncepty súvisiace s témou jeho diplomovej práce. 

Na základe konzultácií parciálnych výsledkov práce vie študent aktívne a samostatne pripraviť 

formálne a obsahovo správny odborný text a rešpektuje pri jeho tvorbe štandardy a princípy 

etiky tvorby záverečných prác. Študent vie vymenovať a opísať teoretické východiská svojej 

diplomovej práce a vie vysvetliť ich príčiny a príčinnú súvislosť. Študent vie tému diplomovej 

práce predstaviť na príkladoch. Študent vie posúdiť prínos skúmania svojej témy. Študent vie 

tému predstaviť s logickou nadväznosťou, obsahovo a formálne správne v písomnom aj 

ústnom prejave. Pri obhajobe záverečnej práce študent reaguje na pripomienky vedúceho 

práce a oponenta, uvedené v ich posudkoch a na otázky členov skúšobnej komisie v rámci 

rozpravy. Pri zodpovedaní kladených otázok a riešení zadaných úloh študent preukazuje 

osvojené vedomosti, zručnosti a kompetencie v predmetnej oblasti. 

Stručná osnova predmetu: 

Obsah predmetu je určený individuálne po porade s vedúcim diplomovej práce (školiteľom) 

a spravidla je rozdelený na jednotlivé konzultácie podľa rozpracovania parciálnych krokov 

pri spracúvaní témy.  
 

Odporúčaná literatúra:  

Literatúra k predmetu je stanovená individuálne, a to po konzultácii s vedúcim diplomovej  

práce (školiteľom) s ohľadom na tému diplomovej práce.  

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

Poznámky: Časová záťaž študenta: 250 hodín, z toho minimálne dve povinné konzultácie v 

dĺžke podľa potrieb študenta, v súlade s Harmonogramom konzultácií a vypracovania 

diplomovej práce. 
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Hodnotenie predmetov 

 

Hodnotí sa: 

-diplomová záverečná práca, ktorá bola vypracovaná a odovzdaná v súlade s požiadavkami a 

internými predpismi stanovenými Trnavskou univerzitou v Trnave a Teologickou fakultou 

Trnavskej univerzity v Trnave spolu s harmonogramom konzultácií a vypracovania záverečnej 

práce a posúdená vedúcim práce a oponentom, ktorí vypracovali k záverečnej práci písomné 

posudky-obhajoba diplomovej záverečnej práce pred skúšobnou komisiou, ktorej súčasťou je 

prezentácia výsledkov diplomovej záverečnej práce, odborná rozprava k nej a zodpovedanie 

otázok a pripomienok oponenta. Hodnotenie sa udelí podľa klasifikačnej stupnice Študijného 

poriadku Trnavskej univerzity v Trnave. V prípade, že školiteľ aj oponent klasifikovali 

záverečnú prácu stupňom FX -nedostatočne, práca nie je postúpená na obhajobu a študent ju 

musí prepracovať a znovu odovzdať v termíne stanovenom harmonogramom fakulty. Ak 

klasifikačným stupňom FX -nedostatočne ohodnotil záverečnú prácu iba školiteľ alebo iba 

oponent, študent má právo zúčastniť sa na obhajobe záverečnej práce. Ak študent získa na 

obhajobe hodnotenie FX -nedostatočne a mal hodnotenie školiteľom a oponentom práce v 

rozsahu klasifikačných stupňov A -výborne až E -dostatočne, môže v opravnom termíne 

uvedenú prácu znovu obhajovať. Po konzultácii s vedúcim záverečnej práce a vedúcim 

katedry alebo riaditeľom ústavu má študent právo svoju záverečnú prácu prepracovať a 

predložiť na obhajobu v opravnom termíne určenom dekanom fakulty. V prípade, že 

hodnotenie školiteľa alebo oponenta práce bolo FX -nedostatočne a aj výsledok obhajoby 

práce bol FX -nedostatočne, študent musí prácu prepracovať a obhajovať ju v opravnom 

termíne. Pri hodnotení obhajoby záverečnej práce známkou FX -nedostatočne skúšobná 

komisia v zápise o štátnej skúške určí študentovi stupeň prepracovania záverečnej práce s 

najskorším možným termínom opakovania obhajoby záverečnej práce. 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  

Skúšobná komisia zložená podľa príslušných predpisov. 

Dátum poslednej zmeny: 12.12.2021 

Schválil: Prof. ThLic. Milos Lichner, D.Th. 
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Systematická teológia (P) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu:  

YSSA002 

Názov predmetu:  

Systematická teológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: štátna ústna skúška 

Rozsah:  

Metóda: prezenčná  

Počet kreditov: 7 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6 semester  

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Ústna štátna skúška.  

Študent zodpovedá na náhodne vybrané otázky z vopred stanoveného a študentom prístupného 

okruhu tém skúšobných otázok, ktoré sú zverejnené na webovom sídle fakulte. Študent 

odpovedá na otázky pred skúšobnou komisiou a odpovie na otázky, ktoré mu jej členovia 

položia v rámci rozpravy.  

Záverečné hodnotenie: Výsledok ústnej štátnej skúšky (100%). Hodnotia sa vedomosti, 

zručnosti a kompetentnosti, ktoré študent preukázal pri odpovediach na otázky a následne pri 

diskutovaní vybraných tém v oblasti správneho práva. Skúška je hodnotená v súlade s 

príslušnými predpismi a hodnotenie sa udeľuje na stupnici A –FX. Hodnotenie: A: 100% –

91%, B: 90%-81%, C: 80%-71%, D: 70%-64%, E: 65%-61%, FX: 60%-0... 

Výsledky vzdelávania (VV):  

Absolvovaním štátnej skúšky študent preukazuje osvojenie si vedomostí, zručností a 

kompetentností v oblasti Systematickej teológie. Osvojené vedomosti, dokáže vhodne 

komunikovať, integrovať, aplikovať, aj prostredníctvom vlastnej tvorivej a výskumnej 

činnosti. 

Stručná osnova predmetu: 
 

Odporúčaná literatúra:  

Uvedená v rámci zverejnených štátnicových otázok k predmetu 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  

Skúšobná komisia zložená podľa príslušných predpisov. 

Dátum poslednej zmeny: 12.12.2021 

Schválil: Prof. ThLic. Milos Lichner, D.Th.  
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Praktická teológia (P) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu:  

YSSA002 

Názov predmetu:  

Praktická teológia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: štátna ústna skúška 

Rozsah:  

Metóda: prezenčná  

Počet kreditov: 7 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6 semester  

Stupeň štúdia: 1. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: Ústna štátna skúška.  

Študent zodpovedá na náhodne vybrané otázky z vopred stanoveného a študentom prístupného 

okruhu tém skúšobných otázok, ktoré sú zverejnené na webovom sídle fakulte. Študent 

odpovedá na otázky pred skúšobnou komisiou a odpovie na otázky, ktoré mu jej členovia 

položia v rámci rozpravy.  

Záverečné hodnotenie: Výsledok ústnej štátnej skúšky (100%). Hodnotia sa vedomosti, 

zručnosti a kompetentnosti, ktoré študent preukázal pri odpovediach na otázky a následne pri 

diskutovaní vybraných tém v oblasti správneho práva. Skúška je hodnotená v súlade s 

príslušnými predpismi a hodnotenie sa udeľuje na stupnici A –FX. Hodnotenie: A: 100% –

91%, B: 90%-81%, C: 80%-71%, D: 70%-64%, E: 65%-61%, FX: 60%-0... 

Výsledky vzdelávania (VV):  

Absolvovaním štátnej skúšky študent preukazuje osvojenie si vedomostí, zručností a 

kompetentností v oblasti Systematickej teológie. Osvojené vedomosti, dokáže vhodne 

komunikovať, integrovať, aplikovať, aj prostredníctvom vlastnej tvorivej a výskumnej 

činnosti. 

Stručná osnova predmetu: 
 

Odporúčaná literatúra:  

Uvedená v rámci zverejnených štátnicových otázok k predmetu 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  

Skúšobná komisia zložená podľa príslušných predpisov. 

Dátum poslednej zmeny: 12.12.2021 

Schválil: Prof. ThLic. Milos Lichner, D.Th.  
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Pastoračná prax 2 (PV) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YPTA032 Názov predmetu: Pastoračná prax 2 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: cvičenia 

Rozsah:0/0/2 

Metóda: kombinovaná spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester: 6. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu: Priebežné hodnotenie 

Cieľom pastoračnej praxe 2 je aplikovanie svojich poznatkov a skúseností v konkrétnych 

prostrediach pastorácie. Po konzultácii s učiteľom predmetu, študent je v priebehu semestra 

zapojený do niektorej z foriem pastoračnej služby vo farnosti (práca s deťmi, mladými, 

spoločenstvami, so staršími, v službe chorým alebo starým atď.) alebo sa zapojí do služieb, 

ktoré sú organizované rehoľnými spoločenstvami alebo hnutiami. Pastoračná prax bude tak 

vhodnou príležitosťou pre lepšie rozpoznanie vlastných daností a talentov študenta, ktorými 

môže plodnejšie rozvíjať ducha služby a lásky pre dobro blížnych.  

S vyučujúcim predmetu sa študenti stretnú počas prvých dvoch týždňov, kedy sa presne 

identifikuje spôsob pastoračnej práce a služby. Okrem záverečného stretnutia na konci 

semestra, sa v priebehu semestra študenti stretnú s pedagógom aspoň dvakrát, aby spoločne 

zdieľali a zhodnotili svoje skúsenosti s pastoračnej služby.  

Hodnotenie:  

- Aktívna účasť na stretnutí s pedagógom a na pastoračnej praxi (vyžaduje sa potvrdenie 

z daného miesta, kde sa prax vykonáva) - 70% 

- Písomná správa, reflexia o vlastnom pôsobení počas pastoračnej praxe - 30% 

Výsledky vzdelávania:  

Študent bude schopný: 

- poznať pastoračné výzvy farností, spoločenstiev, potrieb atď.  

- lepšie porozumieť svoje talenty i svoje limity v konfrontácii s konkrétnymi pastoračnými 

skúsenosťami;  

- aplikovať svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti v procese služby druhým;  

- analyzovať pozitívne a negatívne stránky svojho pôsobenia v reflexii s učiteľom a s ďalšími 

študentami z ročníka;  

- vyvodiť závery pre svoje budúce pôsobenie;  

- preveriť svoje motivácie, svoje vnútorné postoje vo svetle svojho osobného poslania 

a povolania.  

Stručná osnova predmetu: 

- Oboznámenie študenta so spôsobom postupovania a s cieľom pastoračnej praxe a navrhnutie 

možností pastoračného pôsobenia.  

- Ujasnenie a potvrdenie jednotlivých miest pôsobenia počas pastoračnej praxe.  

- Prvá časť pastoračnej praxe; v týždennom intervale minimálne 90 minút za týždeň.   

- Spoločné stretnutie študentov a učiteľa. Zhodnotenie prvej časti pastoračnej praxe.  
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- Druhá časť pastoračnej praxe; v týždennom intervale minimálne 90 minút za týždeň. 

- Záverečné zhodnotenie praxe. 

Odporúčaná literatúra:  

SCHERONER, M. a kol.: Sprevádzanie v praxi, poradenstvo a učenie. Princípy sociálnej 

práce. Trnava: FZaSP, 1999.  

 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

100% 0% 0% 0% 0% 0% 
 

Vyučujúci: prednášky: ThDr. ICDr. Remigiusz Piotr Górski 

Dátum poslednej zmeny: 14. 12. 2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th. 
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Teológia duchovného života 2 (PV) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YSTA030 Názov predmetu: Teológia duchovného života 2 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: seminár  

Rozsah: 0/2 

Metóda: prezenčná spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6. semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

V priebehu semestra vypracuje študent seminárnu prácu s maximálnym hodnotením 20 bodov, 

ktorú musí prezentovať v pléne s následnou diskusiou s maximálnym hodnotením 10 bodov. 

Za aktívnu účasť na hodinách môže študent počas semestra získať maximálne 10 bodov. 

Podmienkou absolvovanie predmetu je aj realizácia nekontaktnej časti predmetu – 

samoštúdiom. Táto časť je realizovaná najmä: štúdiom odporúčanej literatúry, rozvojom 

kompetencií v danej téme, prípravou na prezentáciu referátu a prípravou na záverečný test. 

Seminár bude ukončený písomným testom s maximálnym hodnotením 30 bodov. Z testu musí 

študent získať najmenej 20 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte 

najmenej 60 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 55 bodov, na hodnotenie C najmenej 

50 bodov, na hodnotenie D najmenej 45 bodov a na hodnotenie E najmenej 40 bodov. Kredity 

nebudú udelené študentovi, ktorý za niektorú časť hodnotenia získa 0 bodov. 

Výsledky vzdelávania (VV):  

VV1 Kriticky identifikovať emócie a spôsoby ich zvládania  

VV2 Aplikovať základné poznatky z teológie tela v kontexte prežívania života viery vo 

vzťahu k Bohu a ľuďom 

VV3 Popísať a terminologicky zadefinovať rôzne druhy foriem lásky  

VV4 Získanie základných zručností a kompetencií pri duchovnom doprevádzaní    

VV5 Demonštrovať pochopenie základných osobitostí modlitby príhovoru, oslobodenia a 

exorcizmu 

VV6 Analyzovať rôzne prístupy vedenia malých spoločenstiev 

Stručná osnova predmetu:  

- Spiritualita a teológia tela 

- Sila srdca: náklonnosť a priateľstvo  

- Veľkosť srdca: éros a agape 

- Pôsobenie diabla a exorcizmus 

- Modlitba oslobodenia  

- Sila príhovornej modlitby  

- Svet a jeho vplyv na duchovnú formáciu človeka 

- Hojenie zranených emócií 

- Teológia čností 

- Rozvoj praktických zručností pri duchovnom doprevádzaní 

- Teológia utrpenia 

- Zručnosť vedenia malých spoločenstiev  
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Odporúčaná literatúra:  

BARÁTH, B.: Uviesť svoj život do súladu s Božou vôľou. Nitra: SVD, 299 s. 

BARÁTH, B.: Vnímať dotyk Boha a pulz života. Nitra: SVD, 442 s. 

BUBÁK, M. – DeMARCO, M.: Čnosti. Bratislava: Lúč, 2009. 

GOGOLA J.W.: Teológia společenstva s Bohom. Košice: Seminár sv. Karola Boromejského, 

2004. 

LACHMANOVÁ, K.: Sila modlitby. Praha: Karmelitánske nakladatelství. 2011. 

LOHKEN, S.: Síla introvertů. Praga. Grada. 2013. 

MARCHETTI, A.: Kompendium teológie duchovného života. Bratislava: Serafín, 2005. 

PADOVANI, M.: Hojenie zranených emócií. Zdolávanie životných rán. Nitra: SVD, 2014. 

WHARAM, J.: Emocionálna inteligencia. Cesta do stredu svojho JA. Bratislava. 

Príroda.2013. 

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

Poznámky: 24 hodín semináre, 51 hodín samoštúdium a príprava duchovných cvičení, 

celkovo 75 hodín 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: ThLic. Mgr. Igor Kráľ, PhD 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D. Th. 
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Biblické sviatky (PV) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YBHA039 Názov predmetu: Biblické sviatky 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah: 1/1/0 týždeň  

Metóda: prezenčná, spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 3 

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

Stupeň štúdia: 2. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: 

V priebehu semestra si študenti pripravia na základe naštudovanej literatúry dva krátke a jeden 

dlhší dialóg na vybrané témy, za čo získajú zakaždým najviac spolu najviac 75% z celkového 

hodnotenia (za dlhší dialóg 35 bodov, za dva kratšie po 20 bodov). Náhradou a voliteľnou 

alternatívou k dvom kratším dialógom je test, alebo esej za 20 bodov. Zvyšných 25 bodov 

získajú študenti na základe aktívnej účasti na seminári. Podmienkou absolvovania predmetu je 

aj nekontaktná časť výučby. Uskutočňuje sa formou samoštúdia odporúčanej literatúry a 

prípravou na semináre. 

Spôsob ukončenia: tri dialógy počas semestra 

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať za priebežné hodnotenie spolu najmenej 93 

bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 85 bodov, na hodnotenie C najmenej 77 bodov, na 

hodnotenie D najmenej 69 bodov a na hodnotenie E najmenej 61 bodov. Kredity nebudú 

udelené študentovi, ktorý za priebežné hodnotenie získa 60 a menej bodov. 

Výsledky vzdelávania:  

Študent sa oboznámi s biblickým kalendárom a židovským chápaním času, s hlavnými 

sviatkami a ich podobou v súčasnom liturgickom cykle, židovskom aj kresťanskom. Budú 

vedieť hlbšie chápať SZ a NZ texty, ako aj korene kresťanskej liturgie. Po absolvovaní 

predmetu bude študent vedieť: 

VV1 identifikovať a opísať kalendár a hlavné sviatky v rámci ročného cyklu 

VV2 vysvetliť ich pôvod a súvis s biblickými textami, ako aj vysvetliť v rámci vývoja ich 

súčasnú podobu 

VV3 zdôvodniť obsah a formy zachovávania hlavných sviatkov 

VV4 rozlišovať v rámci dlhého vývoja jednotlivé etapy vo vývoji sviatkov 

VV5 preukázať schopnosť zhrnúť poznatky do väčšieho celku 

VV6 aplikovať poznatky a použiť argumenty z jednotlivo preberaných tém 

Stručná osnova predmetu:  

- Úvod do štúdia biblických sviatkov 

- Biblický kalendár a staroveké koncepcie času 

- Sobota v knihách SZ 

- Sobota v judaizme židovskej tradícii, rabínsky výklad 

- Ježiš a sobota v NZ, kresťanské slávenie dňa odpočinku 

- Pútnické sviatky, Pesach a sviatok nekvasených chlebov, biblické súvislosti 

- Pesach a sederová večera v židovskej tradícii 

- Slávenie veľkonočnej večere v NZ a kresťanské slávenie Veľkej noci 
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- Šavuot, dar Tóry a Turíce v NZ 

- Sukkot, sviatok stánkov v biblickej a židovskej tradícii 

- Roš hašana, začiatok kajúcich dní 

- Jom Kippur, pokánie, zmierenie a odpustenie 

Odporúčaná literatúra:  

Nosek, B. – Damohorská, P.: Židovské tradice a zvyky. Praha : Karolinum 2011. 

Kunetka, F.: Židovský rok a jeho svátky. Olomouc, 1993. 

Stern, M.: Svátky v životě Židů. Praha : Vyšehrad, 2002. 

Vries, S. P. de: Židovské obřady a symboly. Praha : Vyšehrad, 2008. 

Vybrané texty na jednotlivé semináre. 

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

nie nutnosťou, je anglický jazyk) 

Poznámky: študent sa má pripravovať v priebehu semestra priemerne 3 hodiny týždenne na 

semináre (30 hodín) a asi 40 hodín na dialógy 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: ThDr., Mgr. Lucia Hidvéghyová, PhD., semináre 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Skutky apoštolov (PV) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YBHA031 Názov predmetu: Skutky apoštolov 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár 

Rozsah: 1/1 týždeň 

Metóda: prezenčná spolu 24 hodín  

Počet kreditov: 3  

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. alebo 6. semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov  

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Priebežné hodnotenie: aktívna pravidelná účasť na seminári 20 bodov, plnenie priebežných 

úloh 20 bodov, prezentácia a z nej plynúca seminárna práca 60 bodov.  

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia B 

najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 bodov 

a na hodnotenie E najmenej 51 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z písomného 

testu alebo z ústnej skúšky získa menej ako 25 bodov.  

Výsledky vzdelávania:  

Orientovanie sa v súčasnej exegéze Skutkov apoštolov a priblíženie si vybraných textov. 

VV1 Definovať kategórie modernej exegézy vzhľadom na Skutky apoštolov 

VV2 Popísať problematiku štúdia Sk 

VV3 Demonštrovať exegetickú metódu pre štúdium vybraných textov z Sk 

VV4 Zhodnotiť aktuálne výsledky bádania v oblasti Sk 

Stručná osnova predmetu:  

- Skutky apoštolov – úvodné poznámky, literárna charakteristika, metodológia štúdia 

- Skutky apoštolov – kompozícia, hlavné teologické črty 

- Exegetické čítanie Sk 2 

- Exegetické čítanie Sk 2  

- Exegetické čítanie Sk 6–7  

- Exegetické čítanie Sk 10  

- Exegetické čítanie Sk 10 

- Exegetické čítanie Sk 15 

- Pavlove cesty 1  

- Pavlove cesty 2 

- Pavlove cesty 3 

- Exegetické čítanie Sk 20,17-38 

Odporúčaná literatúra:  

Barrett, Ch.K.: A Critical and Exegetical Commentary on the Acts of the Apostles, Volume 1, 

2. ICC. Edinburgh, 1994, 1998. 

Bruce, F.F.: The Book of the Acts. NICNT. Grand Rapids, 1988. 

Grilli, M.: Skutky apoštolov, cesta Slova. Lukášovo dielo 2. Ružomberok, 2016. 

Novum Testamentum Graece. Greek-English New Testament. Parallel Edition. 28. vyd. 

Stuttgart, 2013. 

Aktuálne články budú komunikované počas výučbového procesu. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, 
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odporúčaný anglický jazyk, základy biblickej gréčtiny 

Poznámky: popri účasti na prednáškach, príprava študenta asi 1,5 h. týždenne  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: ThDr. Marek Vaňuš, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 13.12.2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Seminár z kristológie (PV) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YSTA032 Názov predmetu: Seminár z kristológie 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Druh: seminár 

Rozsah: 2/ týždeň 

Metóda: prezenčná 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 6. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Referát a aktivita študenta: 50 bodov 

Záverečná práca: 50 bodov 

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na získanie hodnotenia B 

najmenej 85 bodov, na hodnotenie C najmenej 77 bodov, na hodnotenie D najmenej 69 bodov 

a na hodnotenie E najmenej 61 bodov. 

Výsledky vzdelávania: 

Cieľom seminára z kristológie je čítanie biblický, apokryfných textov ako aj textov 

z intertestamentárnej literatúry (výber z Qumránskych textov), aby sa poukázalo na pojmový 

a teologický vývoj kristológie.  

Ide o hermenutické čitanie a výklad textov.  

- Vymenovať základné mery kristológie tak biblickej ako aj patristickej literatúry 

- Vysvetliť problematiku kristológie na podklade vybraných textov 

- Usporiadať teologické smery v kristológie 

- Rozčleniť teologické smery v kristológie 

- Kategorizovať teologické prúdy kristológie 

- Zdôvodniť argumetáciu dogmatickej kristológie 

 Stručná osnova predmetu: 

- Ježiš Kristus – mesianizmus v Starom zákone 

- Slovo, ktoré sa stalo telom; on je Nazaretský, Učiteľ, Prorok, Svätý muž 

- Syn človeka, Mesiáš, Syn Boží 

- Trpiaci Služobník, Ukrižovaný, Vzkriesený Pán, Darca Ducha Svätého, Kráľ a Kňaz 

- Úvod do patristickej kristológie 

- Prvý Nicejský koncil a najstrašia kristologická dogma; Arianizmus 

- Nestorianizmus; monofyzitizmus a koncil v Efeze (431) 

- Koncil v Chalcedone (451): hypostatická únia v Kristovej osobe 

- Monotheletizmus; neskoršia stredoveká kristológia 

- Úvod do novej kristologickej koncepcia 

- Kristologické koncepty (prehľad u Rahnera, Moltmanna a iných) 

- Kristológia u Benedikta XVI.: Ježiš z Nazaretu 

Odporúčaná literatúra: 

MUELLER, G. L.: Zjevení Ježíše jako "Syna Otce" a jako prostředníka Boží vlády. 

Christologie/ Soteriologie. In: Dogmatika pro studium i pastoraci. Kostelní Vydří: 

Karmelitánske nakladatelství, 2010, str. 254-392 

POSPÍŠIL, C. V.: Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel. Kostelní Vydří : Karmelitánske 
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nakladatelství, 2006. 

NICOLAS, J.-H.: Syntéza dogmatické teologie. II. část. Vtělení Slova, Praha 2007. 

FITZMYER, J. A.: Ježiš Kristus. Otázky a odpovede. Trnava : Dobrá kniha, 1998. 

SCHMAUS, M.: Ježiš Kristus. Rím 1987. 

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

Poznámky: Seminár z kristológie predpokladá prípravu študenta na seminár. 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: ThDr. Cyril Šesták PhD., prednášky 

Dátum poslednej zmeny: 13.12. 2021 

Schválil: Prof. ThLic. Miloš Lichner, D. Th. 
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Hebrejčina 3 (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YBHA052  Názov predmetu: Hebrejčina 3  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: seminár 

Rozsah: 0/2/0/týždeň  

Metóda: prezenčná spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 3 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: nie je  

Stupeň štúdia: 1.-2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: Hebrejčina 1-2 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: Študent získa kredity za : 50 bodov aktívna účasť na seminári, 25 

bodov písomný test v priebehu semestra a 25 za záverečný test. Kredity nebudú udelené 

študentovi, ktorý za niektorú z týchto častí získa 0 bodov. Na získanie hodnotenia A je 

potrebné získať najmenej 95 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 85 bodov, na získanie 

hodnotenia C najmenej 75 bodov, na získanie hodnotenia D najmenej 70 bodov, na získanie 

hodnotenia E najmenej 65 bodov. 

Výsledky vzdelávania:  

Študent bude schopný:  

1. Identifikovať rôzne literárne štýly na základe slovníka a syntaxe.   

2. Vysvetliť syntaktické črty hebrejských textov..  

3. Demonštrovať rôzne literárne štýly na konkrítnych textoch hebrejskej biblie. 

4. Analyzovať literárny štýl rôznych tradícií prítomných v hebrejskej biblii.  

5. Zhrnúť poznatky do systematickej prezentácie literárneho charakteru hebrejskej biblie. . 

6. Zhodnotiť význam získaných znalostí pre čítanie a analyzovanie biblických textov.    

Stručná osnova predmetu:  

1 – 11. Čítanie vybraných textov z Biblia Hebraica s výkladom syntaxe. 

12. Záverečný test. Preklad hebrejského textu s použitím slovníka a vysvetlenie syntaktických 

javov.    

Odporúčaná literatúra:  

BENDAVID, A.: Parallels in the Bible. Jerusalem. 2010.   

BROWN, F. - DRIVER, S. R. - BRIGGS, CH. A.: A Hebrew and English Lexicon of the Old 

Testament. Oxford, 1959.   

ELLIGER, K. - RUDOLPH, W. (vyd.): Biblia Hebraica Stuttgartensia. Stuttgart, 1967-1977.    

JOÜON, P. - MURAOKA, T.: A Grammar of Biblical Hebrew. Roma, 2006. 

WALTKE, B. K. - O’CONNOR, M.: An Introduction to Biblical Hebrew Syntax. Winona 

Lake, 1990. 

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

Poznámky: Prezenčné štúdium. Celková časová záťaž študenta: 75 hodín, z toho prezenčné 

vyučovanie: 24 hodín, samoštúdium: 51 hodín.   

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b C d e f 
 

Vyučujúci: doc. Jozef Tiňo, PhD 
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Dátum poslednej zmeny: 30.11.2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Úvod do rabínskej literatúry (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YBHA053 Názov predmetu: Úvod do rabínskej literatúry 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: prednáška/seminár /prax 

Rozsah: 1/1/0 týždeň  

Metóda: prezenčná, spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 3 

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

Stupeň štúdia: 2. stupeň  

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie: 

V priebehu semestra si študenti pripravia na základe naštudovanej odbornej a rabínskej 

literatúry esej, vypracovanú v dvojici, za čo získajú najviac najviac 70% z celkového 

hodnotenia. Zvyšných 30 bodov získajú študenti na základe aktívnej účasti na seminári. 

Podmienkou absolvovania predmetu je nekontaktná časť výučby. Uskutočňuje sa formou 

samoštúdia odporúčanej literatúry a prípravou na semináre. 

Spôsob ukončenia: tri dialógy počas semestra 

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať za priebežné hodnotenie spolu najmenej 93 

bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 85 bodov, na hodnotenie C najmenej 77 bodov, na 

hodnotenie D najmenej 69 bodov a na hodnotenie E najmenej 61 bodov. Kredity nebudú 

udelené študentovi, ktorý za priebežné hodnotenie získa 60 a menej bodov. 

Výsledky vzdelávania:  

Študent sa oboznámi so základmi rabínskeho chápania Tóry, s metódami jej výkladu 

(teoreticky, aj na konkrétnych príkladoch z biblických textov). Odkryje intelektuálne 

a duchovné bohatstvo, ktoré ponúkajú biblické čítania a tradícia, ktorá ich vysvetľuje. Bude 

vedieť: 

VV1 pomenovať hlavné východiská rabínskej exegézy, s ňou spojené významné diela 

a osobnosti 

VV2 vysvetliť používané princípy a metódy v rabínskej exegéze 

VV3 zdôvodniť význam rabínskej exegézy pre dnešných kresťanov a súčasný postoj Cirkvi 

k rabínskej exegéze 

VV4 rozlišovať v rámci rabínskej exegézy jednotlivé prístupy k biblickému textu 

VV5 preukázať schopnosť zhrnúť poznatky z jednotlivo preberaných tém a do nového, 

zmysluplného celku 

VV6 aplikovať poznatky rabínskej exegézy a použiť ich pri vlastnom štúdiu biblických textov 

Stručná osnova predmetu:  

- Židovský výklad Písma a kresťania. Úvod do rabínskeho spôsobu štúdia Tóry 

- Tóra a jej miesto v rámci rabínskej exegézy, základné princípy 

- Veľké osobnosti a základné diela rabínskej literatúry 

- midraš ako priestor pre tvorivé myslenie 

- Abrahám búra modly svojho otca – midraš ku Gn 12, mašal 

- Odíď zo svojej krajiny – povolanie Abraháma  

- Lech lecha (Gn 12,1) – midraše a rabínske komentáre 

- Poviazanie Izáka – textové problémy a ich riešenie v komentároch, midraše 
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- Poviazanie Izáka a smrť Sáry – feministický pohľad 

- Midraše a rabínske komentáre k vybraným žalmom – podľa vybranej témy 

- Hebrejčina a rabínska exegéza Žalmu 119 

- Prezentácia záverečných esejí študentov 

Odporúčaná literatúra:  

HIDVÉGHYOVÁ, L. (ed.): Od Seelisbergu po Jeruzalem a Rím. Dokumenty židovsko-

kresťanského dialógu. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2018. 

Dubovský, P. (ed.): Genezis. Komentáre k Starému zákonu. Trnava: Dobrá kniha, 2008. 

Varšo, M. (ed.): Žalm 119. Komentáre k Starému zákonu. Trnava: Dobrá kniha, 2019. 

Stemberger, G.: Talmud a midraš. Úvod do rabínské literatury. Praha: Vyšehrad, 1999. 

Sláma, P.: Tanu Rabanan. Antologie rabínské literatury. Praha: Vyšehrad, 2010. 

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

nie nutnosťou, je anglický jazyk) 

Poznámky: študent sa má pripravovať v priebehu semestra priemerne 3 hodiny týždenne na 

semináre (36 hodín) a asi 40 hodín na dialógy 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: ThDr., Mgr. Lucia Hidvéghyový, PhD., semináre 

Dátum poslednej zmeny: 13.12 .2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Katolícka misijná prax a misie v zámorských krajinách od 15. do 18. storočia 

(V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YBHA054 Názov predmetu: Katolícka misijná prax a misie v 

zámorských krajinách od 15. do 18. storočia 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 

Druh: prednáška/seminár 

Rozsah: 1/1/týždeň 

Metóda: prezenčná 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. a 6. semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 

Aktivita a účasť študenta: 30 bodov 

Záverečná práca: 70 bodov 

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 93 bodov, na získanie hodnotenia B 

najmenej 85 bodov, na hodnotenie C najmenej 77 bodov, na hodnotenie D najmenej 69 bodov 

a na hodnotenie E najmenej 61 bodov. 

Výsledky vzdelávania: 

Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s problematikou misijnej praxe v chronologicky 

vymedzenom období. Dôraz vo výučbe je kladený na priame historické svedectvá a autentické 

výpovede o katolíckej misijnej praxi v sledovanej perióde.  

Absolvent by mal byť schopný: 

- Porozumieť mechanizmu misijnej praxe vo vymedzenom chronologickom rozsahu. 

- Mal by byť oboznámený s formami konfrontácie misijných entít s autochtónnymi entitami. 

- Rovnako by mal preukázať schopnosť vyhodnotiť súdobé kontexty sociálnych, 

náboženských, kultúrnych a antropologických procesov misijnej praxe. 

- Všetky nadobudnuté poznatky by bal byť študent po absolvovaní predmetu schopný 

reprodukovať. 

- Absolvent by mal byť schopný ďalej samostatne bádať a konfrontovať osvojené poznatky 

s novými zisteniami. 

- Získané znalosti by mal byť schopný preveriť v pastoračnej, prípadne katechetickej praxi. 

Stručná osnova predmetu: 

- Metodologické poznámky k danej téme 

- Katolícka misia – pramene  

- Patronátne právo 

- Misijná prax 

- Príchod prvých misionárov do Ameriky a zahájenie činnosti 

- Zápas o nenásilnú misiu a uznanie práv Indiánov 

- Valladolidská dišputa 

- Františkánske misie 

- Jezuitské misie 

- Ázia a Afrika 

- Korešpondencia misionárov  

- Záverečné zamyslenie 
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Odporúčaná literatúra:  

KUBÍKOVÁ, J. Křesťanská misie v 16. – 18. století. Praha : L. Marek, 2001. 

WRIGHT, J. Jezuité. Misie, mýty a dějiny. Praha : BB art, 2006. 

KALISTA, Z. Cesty ve znamení křiže. Dopisy českých misionářů 17. a 18. věku ze 

zámořských krajů. Praha : Katolický literární klub, 1947.  

LAS CASAS OP, B. O zemí Indijských pustošení a vylidňování zpráva nejstručnejší. prel. 

GEL, F., Praha : Lidová demokracie, 1954. 

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

Poznámky: 

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: Mgr. PhDr. Peter Hunčaga, PhD, prednášky, semináre 

Dátum poslednej zmeny: 13. 12. 2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D. Th. 



 

181 

 

 

Špeciálna pastorácia rozvedených (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu:  YPT20025 Názov predmetu: Špeciálna pastorácia 

rozvedených 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: seminár 

Rozsah:0/2/0 týždeň  

Metóda: kombinovaná, spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester  

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Podmienkou absolvovanie predmetu je aj realizácia nekontaktnej časti predmetu – 

samoštúdiom odporúčanej literatúry a vypracovaním seminárnej práce v rozsahu asi 7 

normostrán.  

Priebežné hodnotenie: Priebežná aktívna účasť na seminári aktívnou účasťou v diskusii 

a prezentácia vlastnej seminárnej práce a jej obhajoba.  Na získanie hodnotenia A je potrebné 

získať najmenej 93 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 85 bodov, na hodnotenie C 

najmenej 77 bodov, na hodnotenie D najmenej 69 bodov a na hodnotenie E najmenej 61 

bodov.  

Celkové hodnotenie: Priebežné hodnotenie je súčasne záverečné hodnotenie. 

Výsledky vzdelávania (VV):  

Cieľom tohto predmetu je predstaviť a osvojiť si výsledky synody biskupov o rodine v roku 

1980 a 2015 rozlíšiť jednotlivé skupiny katolíkov v iregulárnych manželských situáciách 

 definovať adekvátne pastoračné prístupy a metódy. Naučiť sa základné pastoračné prístupy a 

ich praktickú aplikáciu v konkrétnych prípadoch. 

Študent bude schopný: spoznať a vymenovať základné oblasti pastorácie katolíkov v 

iregulárnych manželských situáciách, načrtnúť základné smery cirkevného prístupu k 

rozvedeným, usporiadať a zhodnotiť konkrétne iregulárne situácie, definovať základné prvky 

a témy pre  pastoračné programy,   urobiť rozbor konkrétnych situácií rozvedených pre 

aplikovanie osobného prístupu, vyvodiť závery, argumentovať v prospech či neprospech 

špeciálnej pastorácie rozvedených, uviesť výhody i nevýhody daných prístupov. 

Poznámka: Všetky VV musia byť hodnotiteľné. 

Stručná osnova predmetu:  

- Rozvoj cirkevného učenia o rozvedených katolíkov od Famiaris consortio po Amoris Laetitia 

- Katolík v iregulárnych manželských situáciách v pohľade Amoris Laetitia  

- Možnosti preskúmania platnosti sviatostného manželstva. 

- Rozlíšenie pastoračných situácií. Voľný zväzok, odluka, rozvedení, rozvedení a znovu 

civilne zosobášení. 

- Odluka a prehĺbenie teológie a spirituality manželstva. 

- Rozvedení, ktorí neuzavreli nové civilné manželstvo. 

- Rozvedení, ktorí uzavreli nové civilné manželstvo. 

- Spiritualita pokánia.   

- Božie slovo ako prameň duchovného rastu. 

- Účasť na živote farského spoločenstva. 
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- Nové perspektívy pastorácie manželstva a rodiny obohatené o skúsenosť rozvedených 

katolíkov. 

Odporúčaná literatúra:  

CSONTOS, L.:  Slovo nádeje : formy spirituality katolíkov, ktorí žijú v nesviatostnom 

manželstve. Trnava 2010. 

CSONTOS, L.: Pastoračný prístup k rozvedeným katolíkom. Trnava 2015. 

BRAUNSTEINER, G., CSONTOS, L., TRĘBSKI, K.: Obnovená teológia manželstva 

a rodiny. Trnava 2019. 

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

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: prednášky: prof. RNDr. ThDr. Ladislav Csontos, PhD.  

Dátum poslednej zmeny: 1. 12. 2021 

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th. 
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Pastoračné plánovanie (V) 
 

Vysoká škola: Trnavská univerzita v Trnave 

Fakulta: Teologická fakulta 

Kód predmetu: YPTA052 Názov predmetu: Pastoračné plánovanie 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  

Druh: seminár  

Rozsah:0/2/0/týždeň  

Metóda: prezenčná spolu 24 hodín 

Počet kreditov: 2 

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

Stupeň štúdia: 2. stupeň 

Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Priebežné hodnotenie:  

Za aktívnu participáciu na seminári môže študent získať max. 20 bodov. Predmet bude 

ukončený odprezentovaním projektu s maximálnym hodnotením 80 bodov. Obsahom 

záverčnej prezentácie je identifikovanie, analýza a vyhodnotenie vybraných existujúcich 

pastoračných plánov dostatočne písomne zdokumentovaných. Z odprezentovaného projektu je 

potrebné získať najmenej 31 bodov. 

Spôsob ukončenia: 

- Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91 bodov, na získanie hodnotenia 

B najmenej 81 bodov, na hodnotenie C najmenej 71 bodov, na hodnotenie D najmenej 61 

bodov, na hodnotenie E najmenej 51 bodov 

Výsledky vzdelávania:  

Cieľom predmetu je predstaviť metódy pastoračného plánovania a získať vedomosti 

o metódach ich tvorby.  

Študent bude schopný: 

- Kriticky analyzovať existujúce príklady pastoračných plánov 

- Rozpoznať základné metodické postupy pri tvorbe plánu 

- Pomenovať silné a slabé stránky jednotlivých pastoračných plánov 

- Kategorizovať pastoračné plány podľa prístupov tvorby „zhora“ alebo „zdola“ 

- Kriticky vyhodnotiť efektivitu a prínos pastoračného plánovania pre farnosť, diecézu, alebo 

národnú úroveň 

- Aplikovať v praxi postupy tvorby pastoračného plánovania 

Stručná osnova predmetu:  

- Teologické východiská pastoračného plánovania 

- Biblické východiská pastoračného plánovania 

- Procesné podmienky plánovania 

- Metódy plánovania na farskej, diecéznej a národnej úrovni 

- Aplikačné postupy  

Odporúčaná literatúra:  

Jozef ŽUFFA, Zdeno PUPÍK : Vidieť, hodnotiť, konať. Pastoračné plánovanie vo farnostiach, 

1. vyd. Trnava : Dobrá kniha, 2015. 

KBS, Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku 2007-2013, Trnava : SSV, 2007. 

Gaudium et Spes. In : Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu: Trnava : SSV, 2019. 

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

Poznámky:  
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Hodnotenie predmetov 

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci: doc. Dr. theol. Jozef  Žuffa 

Dátum poslednej zmeny:  

Schválil: prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th. 

 


