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SOCIÁLNA PRÁCA  

 

1. Objekt, predmet a subjekt SP, charakteristika súčasnej sociálnej práce, historický kontext 

vývoja sociálnej práce. 

2. Sociálny pracovník - osobnosť a jeho kompetencie. 

3. Klientela sociálnej práce, jednotlivé typológie klientov v sociálnej práci. 

4. Sociálna starostlivosť - sociálna pomoc. 

5. Sociálna opora, zdroje, typy a línie soc. opory - sociálna sieť, sociálna podpora. 

6. Teória výchovy (význam, využitie v praktických pedagogických činnostiach). 

7. Význam a poslanie rodinnej výchovy pre humanizáciu výchovy detí a mládeže (praktické 

využitie pri kríze rodiny. Pedagogické odporúčanie pre upevňovanie výchovy a rozvoj 

rodinnej výchovy). 

8. Využívanie voľného času pri výchove a vzdelaní detí, mládeže i dospelých (zmiernenie 

negatívneho pôsobenia médií na výchovu, výchova mimo vyučovania). 

9. Poslanie alternatívneho vzdelávania. Prínos cirkevného školstva. 

10. Rodina v slovenskej legislatíve. 

11. Základné typy problémov v manželskom a rodinnom poradenstve a ich riešenie. Manželský 

vzťah; Vnútorné manželské situácie. 

12. Manželská terapia (Práca s jedným z manželov; Spoločné sedenia s dvojicou; Skupinová 

manželská terapia; Správanie a postoj terapeuta; Rozvodová situácia). 

13. Pastorálna psychológia (predmet, zameranie, uplatnenie). 

14. Proces modernizácie spoločnosti. Kríza súčasnej rodiny. 

15. Znaky a indikátory v procese identifikácie sociálnych javov. 

16. Postmoderná bioetika a jej antropológia. (postmoderný človek a jeho charakteristika; 

myšlienkové línie v súčasnej bioetike). 

17. Personalistická bioetika a jej antropólogia (možné aplikácie, človek ako osoba vo 

vzťahoch). 

18. Ľudské práva podľa Všeobecnej dekláracie ľudských práv a Európskeho dohovoru 

o ochrane ľudských práv a základných slobôd a ich realizácia. 

  



 

 

 

KATOLÍCKA TEOLÓGIA 
 

1. Čo je Biblia, spôsob jej štúdia, názvy, jedinečnosť, inšpirácia a autorstvo, kánon. Dejiny 

biblického textu, biblické jazyky, rukopisy a preklady. 

2. Biblické dejiny Izraela, hlavné etapy a medzníky, dôležité postavy a udalosti. 

3. Pentateuch, jeho charakteristika a učenie. Kniha Genezis – stvorenie človeka a rodinné 

príbehy patriarchov. 

4. Biblické významy termínov: manželstvo a rodina, plodnosť a neplodnosť, priateľ 

a nepriateľ, ženích a nevesta, kultová čistota. 

5. Autorita Božia a ľudská v biblickej teológii. Človek a jeho miesto vo svete. Otcovstvo. 

Chápanie Boha-otca. Matka v dejinách spásy. 

6. Biblická teológia v oblastiach: dom ľudských detí, výchova a formácia, povolanie, práca, 

smrť, spása. 

7. Prístupy v skúmaní náboženstva. Definície náboženstva z rôznych historických hľadísk, 

príbuzných humanitných a spoločenských vied. 

8. Historické pramene o Ježišovi z Nazareta. Význam historicity Ježiša z Nazaretu pre osobu 

Ježiša Krista, kategorizácia a analýza prameňov. 

9. Súvis zmyslu života s náboženstvom a vierou. Autori a koncepcie venujúce sa problematike 

prejavov nábožnosti v ľudskej povahe. 

10. Charakteristika a vysvetlenie termínov: Tajomstvo, Mystické telo, Boží ľud, Chrám Ducha 

svätého. Znaky a symboly Cirkvi. 

11. Argumenty pre opodstatnenie učiteľského úradu Cirkvi. Vzťah medzi laikmi a klérom 

z pohľadu učenia II. Vatikánskeho koncilu. 

12. Svedomie (definícia, habituálne druhy, svedomie a sloboda, morálne systémy, situačná 

etika). 

13. Hriech a cnosť (definícia a rozdelenie). 

14. Prikázania prvej tabule Dekalógu (východiská a aplikácie). 

15. Prikázania druhej tabule Dekalógu (východiská a aplikácie). 

16. Codex Iuris Canonici z roku 1983 (stručná charakteristika siedmych kníh). 

17. Právna úprava sviatostného manželstva v IV. knihe CIC: pojem, vlastnosti a ciele, 

náležitosti manželského súhlasu, forma sviatostného manželstva, právny inštitút nulity 

sviatostného manželstva, manželské prekážky  


