
  

December 2015 | Katedra teológie        a katechetiky 
| 048/ 446 4912 

 

KKaatteeddrraa  

tteeoollóóggiiee                                  

aa  kkaatteecchheettiikkyy  
MMoožžnnoossttii  ššttúúddiiaa    
 

 
 
 
 
Titulok druhého článku 

 

OObbssaahh  

Hlavné témy  

Možnosti štúdia  1 

Informácie o katedre 2 

Poslanie katedry  2 

Veda a výskum 3 

Katedrová knižnica 3 

ČČlláánnkkyy  

Bwana Yesu asifiwe! 2 

Časopis T e s t i m o n i u m  

f i d e i  3 

Pozvánka na štúdium 4 

Staňte sa partnermi  4 

 

Katedra sa podieľa na vzdelávaní a výchove študentov 
študijných odborov, ktoré garantuje, podľa schválených 
učebných plánov, v akreditovaných študijných programoch:  

Katedra teológie a katechetiky garantuje bakalársky 

študijný program Evanjelikálna teológia a misia, magisterský 
študijný program Evanjelikálna teológia a doktorandský 
študijný program Teológia v študijnom odbore 2.1.12 

Teológia. Absolventi magisterského štúdia teológie môžu 
vykonať rigoróznu skúšku. Všetky uvedené stupne štúdia 
katedra ponúka v dennej aj v externej forme štúdia, 

v slovenskom aj v anglickom jazyku. 

Absolvent bakalárskeho študijného programu Evanjelikálna 
teológia a misia získa teoretickú a metodicko - praktickú 

prípravu na kresťansky zameranú výchovnú, vzdelávaciu           
a pastoračnú činnosť. Je schopný pracovať v cirkevných, 
ekumenických, paracirkevných, štátnych a neštátnych 

výchovných zariadeniach.  

Absolvent magisterského študijného programu 

Evanjelikálna teológia získa teoretické poznatky a skúsenosti 
z oblastí teoretickej, historickej a aplikovanej teológie. Je 
schopný solídne teologicky pracovať a odborne pôsobiť         

v cirkvách a iných oblastiach, kde sa vyžaduje teologické 
vzdelanie. 

Absolvent doktorandského študijného programu 
Teológia je spôsobilý vykonávať koncepčnú teologicko-
vedeckú činnosť a tvoriť odborné teologické práce 
v oblasti cirkevnej teórie a praxe, ako aj v oblasti 
budovania kresťanského svetonázoru založeného na 

odbornej exegéze Biblie.  
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v spolupráci s Pedagogickou 

fakultou UMB prevádzkuje 

knižnicu slúžiacu pre 

študentov KETM a pre 

verejnosť.  

VVeeddeecckkoovvýýsskkuummnnáá  ččiinnnnoossťť  

Katedra organizuje teologické 

konferencie s medzinárodnou 

účasťou zamerané na aktuálne 

dianie v evanjelikálnej 

teológii, misii, katechetike      

a diakonii.  

PPeeddaaggooggiicckkáá  ččiinnnnoossťť  

Vzdelávanie a výchova 

študentov študijných odborov  

v oblasti katechetiky, teológie 

a misiológie.  

Dôraz na zabezpečenie 

prípravy a odbornosti budúcich 

kazateľov, katechétov, 

misionárov a  diakonických 

pracovníkov. Združenie 

evanjelikálnych cirkví (ZEC)     

BBwwaannaa  YYeessuu  aassiiffiiwwee!!    

"Sláva Pánu Ježišovi!" 

Absolvent katedry Mgr. 

Ing. Roman Mészároš 

odišiel 31.8.2015 na zatiaľ 

ročný misijný pobyt do 

Tanzánie a Ugandy ako 

vyslanec organizácie 

Wycliffe Slovakia. Vo 

svojom bulletine pripojil 

nasledujúci námet na 

modlitbu: príprava štyroch 

hotových prekladov NZ    

na tlač, ich odovzdanie 

jednotlivým komunitám     

a aby aj vďaka týmto 

prekladom mohli 

jednotliví ľudia                

a komunity spoznávať, aký 

dobrý je Pán Boh. 

„Som vďačný, že môžeme 

spolu slúžiť Bohu, ktorý je    

pre nás dokonalým vzorom 

služobníka“. 

 

BBoohh  ppoovvoolláávvaa  nnoovvúú  ggeenneerráácciiuu  vveeddúúcciicchh  pprraaccoovvnnííkkoovv,,  kkttoorríí  ddáávvaajjúú  ssvvoojjee  ooddoovvzzddaanniiee,,  

eenneerrggiiuu  aa  kkrreeaattiivviittuu  ddoo  sslluužžiieebb  JJeehhoo  kkrrááľľoovvssttvvaa..  SSúú  pprriipprraavveenníí  zzaassiiaahhnnuuťť  ľľuuddíí  eevvaannjjeelliioomm,,  

ppoozznnaajjúú  iicchh  kkuullttúúrruu  aa  jjaazzyykk..  CChhccúú,,  aabbyy  iicchh  žžiivvoott  zzaa  nniieeččoo  ssttááll..  

 

Z Božej milosti od r. 1993 vzdelávame a vychovávame 
budúcich kazateľov, misionárov, katechétov, pracovníkov 

väzníc, diakonov či neziskových združení pre deti a mládež. 
Veľká časť súčasných pracovníkov evanjelikálnych cirkví sú 
naši absolventi, či už v SR, ČR, ale aj v zahraničí (Ukrajina, 

Rumunsko, Srbsko). Naši absolventi sa zapájajú do kratších 
stáží, ako aj do dlhodobej zahraničnej misie, a to 
v spolupráci s organizáciami, ktoré vysielajú misionárov ako 

napr. Wycliffe Slovakia, OM a pod. Významnou súčasťou 
vedeckej práce členov katedry tvorili dva  grantové projekty 
pre Slovenskú biblickú spoločnosť Revízia ekumenického 

prekladu Nového zákona a Deuterokanonických spisov. 
Výstupy z týchto projektov pod vedením prof. PhDr. ThDr. 
PaedDr. Imricha Peresa, PhD. budú publikované                     

v poznámkovom aparáte nového vydania Ekumenického 
prekladu Biblie. Ďalším projektom je prebiehajúci preklad 
Evanjelia podľa Marka        do východoslovenského nárečia. 

Pracovníčka katedry PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD. bola 
konzultantkou pôvodného textu v projekte prekladu Novej 
zmluvy do rómskeho jazyka, ktorý bol vydaný v roku 2013. 

Katedra realizovala v roku 2015 pilotný projekt „Úvod do 
klinickej pastorálnej starostlivosti“, ktorý vedie ku 
špecializačnému vzdelávaniu v klinickej pastorálnej 

starostlivosti. Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD. a doc. ThDr. 
Albín Masarik, PhD. pracujú na projekte aplikovaného 
výskumu v typológii spirituality (Sväté a posvätné), ktorý sa 
realizuje v súčinnosti s evanjelikálnymi cirkvami v SR. 
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Vo vedeckovýskumnej oblasti sa katedra zameriava na oblasti 

vplyvu kresťanstva na jednotlivca i spoločnosť, v cirkvi i mimo 

nej. Aktívne členstvo učiteľov v rôznych kresťanských 

denomináciách je jedným z významných predpokladov ich 

úspešného riešenia. 

Vedecko-výskumné úlohy sa riešia z oblastí: 

 kultúrno-umeleckých a spoločenských vied na úrovni 

vedeckovýskumných úloh inštitucionálneho výskumu 

schváleného PF VR. 

Využitie výsledkov vedy: 

 UMB a ďalšie VŠ pracoviská,  

 vyučovanie náboženstva na základných a stredných 

školách 

 spoločensko–kultúrne inštitúcie 

 cirkevné denominácie. 

Katedra organizuje teologické konferencie s medzinárodnou 

účasťou zamerané na aktuálne dianie v evanjelikálnej teológii, 

misii, katechetike a diakonii. Katedra publikuje vedecké texty 

pre teológov a učiteľov, ale tiež odborné texty pre širšiu laickú 

verejnosť.  

Združenie evanjelikálnych cirkví (ZEC) v spolupráci                       

s Pedagogickou fakultou UMB prevádzkuje knižnicu slúžiacu pre 

študentov KTaK a cirkevnú verejnosť. Knižnica od začiatku slúži 

aj záujemcom z cirkevných zborov, obsahuje zásadné 

pedagogické a didaktické práce, potrebné pre efektívne 

realizovanie vzdelávania v cirkvách. 

 

TT  ee  ss  tt  ii  mm  oo  nn  ii  uu  mm      

ff  ii  dd  ee  ii  

Časopis pre teológiu               

a katechetiku 

ISSN 1339-3685  
testimonium.fidei@gmail.com 

„Časopis je nielen 

ekumenicky orientovaný na 

báze cirkví integrovaných   

do ZECu (Združenie 

evanjelikálnych cirkví), ale 

má ambície spájať rôznejšie 

teologické myslenie                

a združovať k tvorivej 

spoločnej teologickej práci 

aj takých teológov                 

a čitateľov, ktorí 

pochádzajú z iných 

kresťanských tradícií,       

no svojím teologickým 

svedectvom presvedčili, že 

ich kristologické východiská 

sú spoľahlivé a že jednota 

Kristovej cirkvi je nám 

všetkým spoločným cieľom.“  

(prof. PhDr. ThDr. PaedDr. 

Imrich Peres, PhD.) 
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Vypočujte si túto pozvánku na štúdium teológie od člena 
katedry doc. ThDr. Pavla Hanesa, PhD.:  

https://www.youtube.com/watch?v=NRd3L-
gGRuM&feature=youtu.be 

Požiadajte o viac informácií cez túto stránku: 

http://www.detm.org/pozvanie-ku-studiu-na-katedre-
teologie/ 

Podporte projekt zabezpečenia pracovníka knižnice      
a priestorového rozvoja knižnice (malé, ale pravidelné 
príspevky): Akákoľvek Vaša podpora prispieva                
k napĺňaniu potrieb študentov, zabezpečeniu 
základného chodu knižnice a k realizácii rozvojových 
projektov (spracovanie nových fondov, zateplenie 
budovy a i.): Č. účtu: 1801964955/0200 – VS 2000 – do 
„Doplňujúce údaje“ – vaše meno. 
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Pedagogická fakulta 

Univerzita Mateja Bela 

Ružová 13 

974 11 Banská Bystrica 
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