PRÍLOHA III.8: INFORMAČNÉ LISTY

2. STUPEŇ
EVANJELIKÁLNA TEOLÓGIA
Garant štúdia: Prof. ThDr. Pavel Procházka PhD.
Študijný odbor: Teológia
Číslo študijného odboru: 6171
Študijný program: Evanjelikálna teológia – denná forma štúdia (24796), externá (nová)
Stupeň štúdia: druhý

POVINNÉ PREDMETY*:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

POVINNE VOLITEĽNÉ PREDMETY*:

Aplikovaná etika
Dejiny dogiem
Diplomová práca
Dogmatika
Ekumenická teológia 1 – ekumenika, liturgika
Exegéza Hebrejskej Biblie – legislatívne texty
Exegéza Novej Zmluvy 1
Hermeneutika
Homiletika – bohoslužobné kázne a kazuálie
Katechetika 3
Misiológia – teologické princípy
Pastorálna teológia 2
Teológia Hebrejskej Biblie
Teológia Novej Zmluvy

1. Apologetika
2. Človek v sociálno-historickom vývoji
3. Diakonika
4. Diplomový seminar
5. Ekumenická teológia 2 – Zásady riadenia cirkvi
6. Exegéza hebrejskej biblie – poézia
7. Exegéza novej zmluvy 2
8. Filozofia - Dejiny filozofických systémov
9. Hebrejská Biblia – seminár
10. Homiletika 3 – Praktická exegéza
11. Katechetika 4
12. Komunitná práca v cirkvi
13. Nová zmluva – seminár
14. Pastorálna teológia 3 – seminár
15. Profesijne kompetencie 1
16. Profesijne kompetencie 2
17. Súvislá odborná prax
18. Teologická reflexia bohoslužobného praktika 1
19. Teologická reflexia bohoslužobného praktika 2
20. Teologická reflexia bohoslužobného praktika 3
21. Trendy misie v 20. Storočí

*ďalej v dokumente zoradené podľa Odporúčaného študijného plánu
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POVINNÉ PREDMETY

DRUHÝ STUPEŇ
EVANJELIKÁLNA TEOLÓGIA
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Pedagogická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
2d-DOG-811
Dogmatika
2e-DOG-811
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednášky, semináre
Typ predmetu: Povinný
Odporúčaný rozsah výučby:
Týždenný: 1 – 1 – 0 – 0 denná forma štúdia
Za obdobie štúdia: 13 – 13 – 0 – 0 externá forma štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná
Forma štúdia: denná, externá
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester denná forma, 1. semester externá forma
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety: nie sú
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Aktívna účasť na seminároch a vypracovanie zadaní - 20 bodov (minimálne 15 bodov).
Záverečné hodnotenie:
Test v rozsahu obsahovej osnovy predmetu 80 bodov (minimálne 50 bodov).
V priebehu semestra sa študent aktívne zúčastňuje na seminároch, vypracúva si seminárne zadania (20
– 15 bodov) a po skončení semestra absolvuje písomný test (80 – 50 bodov).
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B
najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na
hodnotenie E najmenej 65 bodov.
Výsledky vzdelávania: študent úspešným absolvovaním predmetu:
1. je schopný analyzovať teologické doktríny a náboženské hnutia z hľadiska evanjelikálnej teológie.
2. dokáže konštruovať systém základných evanjelikálnych kognitívnych zručností, ktoré vie použiť
v ekumenickej praxi súčasnej kresťanskej reality.
3. osvojí si prístup evanjelikalizmu ako charakteristického prístupu k teológii a praxi ho pripraví pre
prácu v rámci evanjelikálnych cirkví
4. vytvorí si zručnosti pre vedenie informovaného ekumenického dialógu.
Stručná osnova predmetu:
Historicko-teologická charakteristika evanjelikalizmu, teologická štruktúra evanjelikálnej dogmatiky.
Teológia kríža a kritika triumfalizmu. Epistemológia náboženskej skúsenosti z hľadiska
konverzionizmu. Dogmatika v praxi – modlitba, koinónia, zvestovanie, politika. Evanjelikalizmus ako
historický jav. Teologické špecifiká evanjelikalizmu. Evanjelikálny biblicizmus a fundamentálna
teológia. Krucicentrizmus, východisko evanjelikálnej dogmatiky. Evanjelikálna teológia ako kritika
sekularizmu. Konverzionizmus ako epistemologický fenomén. Náboženská skúsenosť a evanjelikálna
dogmatika. Evanjelikálny mysticizmus. Teologické modely evanjelikálnej zbožnosti. Teológia
modlitby – evanjelikálne špecifiká. Teológia koinónie – evanjelikálne špecifiká. Teológia zvestovania
– evanjelikálne špecifiká. Teológia politiky – evanjelikálne špecifiká
Odporúčaná literatúra:
BEBBINGTON, D.W. Evangelicalism in Modern Britain, London : Routledge, 2002
Evanjelikálne kresťanstvo. Banská Bystrica : ZEC, 1995
Evanjelikálna teológia. Banská Bystrica : ZEC, 1997
HANES, P. Teologické špecifiká evanjelikalizmu (Nepublikované poznámky k predmetu)
HANES, P. Prečo evanjelikálna teológia? In: Bratislava : Dialóg, 2014
HANES, P. Dejiny kresťanstva, Banská Bystrica : ZEC, 2013
MCGRATH, A. A Passion for Truth, Downers Grove : IVP, 1999
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STOTT, J. Kristův kříž, Bratislava : Porta libri, 2004
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický
Poznámky: časová záťaž študenta: 120 hod
kombinované štúdium (P, S, Konzultácie): 26
seminárne písomné zadania: 30
samoštúdium: 64
Hodnotenie predmetov
A
B
C
D
E
62,07
24,14
10,34
0
0
100,00
0
0
0
0
Vyučujúci: doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD. – prednášky, semináre, slovenský jazyk
Dátum poslednej zmeny: 30.04.2014
Schválil: Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
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FX
3,45
0

Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Pedagogická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
2dEKT-811 Denná forma
Ekumenická teológia 1 – Ekumenika, Liturgika
2eEKT-811 Externá forma
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednášky, semináre
Typ predmetu: Povinný
Odporúčaný rozsah výučby:
Týždenný 2 – 2 – 0 – 0 denná forma štúdia
Za obdobie štúdia: 26 – 26 – 0 – 0 externá forma štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná
Forma štúdia: denná, externá
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester denná forma, 1., 3. semester externá forma
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Seminárna práca z liturgiky a jej prezentácia: 40 bodov (minimálne 30 bodov).
Záverečné hodnotenie:
Test v rozsahu obsahovej osnovy predmetu 60 bodov (minimálne 35 bodov).
V priebehu semestra študent vypracuje a prezentuje seminárnu prácu z liturgiky (40 – 30 bodov) a po
skončení semestra vykoná písomný test (60 – 35 bodov).
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B
najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na
hodnotenie E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú študentovi udelené, pokiaľ nesplní minimálnu
podmienku v každej súčasti hodnotenia.
Výsledky vzdelávania: študent úspešným absolvovaním predmetu:
1. pamätá si fakty z dejín, teórie a praxe ekumenizmu, štruktúry bohoslužieb rozličných cirkevných
tradícií
2. použije poznatky ekumeniky a liturgiky na vyhodnotenie predpokladov pre spoluprácu medzi
cirkvami
3. je schopný rozoznávať denominačné špecifiká
4. aplikuje poznatky z ekumeniky a liturgiky do praxe
5. hodnotí ekumenickú teológiu v kontexte nových poznatkov
6. vytvorí si predpoklady pre štúdium ekumeniky v 3. st. VŠ štúdia
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy pre ekumenickú teológiu, biblická práca a jej význam pre rozvoj konvergencie cirkví,
tradícia, hermeneutika.
Cirkev a ekumenické hnutie: delenie cirkvi a prehistória ekumenického hnutia, moderné ekumenické
hnutie od začiatku 20. storočí po súčasnosť. Vybrané ekumenické inštitúcie vo svete a v SR
Cirkvi v SR: Slovensko a kresťanstvo, prehľadné charakteristiky všetkých registrovaných cirkví v SR
so zreteľom na ekumenizmus. Cirkevné a náboženské spoločenstvá a ich vzťah k ekumenizmu. Pojem
„liturgia“, výskyty v Novej zmluve, použitie slova liturgia v kresťanstve, liturgia ako služba. Cirkevný
rok. Liturgia pravidelných nedeľných bohoslužieb. Príležitostné bohoslužby. Slávnostné bohoslužobné
zhromaždenia. Bohoslužby pre dorast a mládež. Reflexia liturgických foriem v ekumenickej rodine
cirkví v SR.
Odporúčaná literatúra:
FILIPI, Pavel. Církev a církve. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000.
Kongregácia pre náuku viery. Vyhlásenie Dominus Iesus. O jedinečnosti a všeobecnom spásonosnom
poslaní Ježiša Krista v Cirkvi. Vydavateľstvo Don Bosco, 2000.
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LEER, E.F. The Bible. Its Authority and Interpretation in the Ecumenical Movement. Geneva : WCC,
1980
Liturgické texty. Praha : ECM, 1987.
PROCHÁZKA, Pavel. Kapitoly z ekumeniky. 2. upravené vydanie. Banská Bystrica : PF UMB
v spolupráci s Občianskym združením Pedagóg, 2008.
RATZINGER, J. Duch liturgie. Trnava : Dobrá kniha, 2005.
SALAJKA, M. Křesťanská bohoslužba. Praha : Blahoslav, 1985.
Teológia evanjelických služieb Božích. Bratislava : EBF UK, 2008.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický
Poznámky: časová záťaž študenta: 120 hodín
Kombinované: (P-S-Konzultácie) 52
Vypracovanie seminárnej práce: 20
Samoštúdium: 48
Hodnotenie predmetov
A
B
C
D
E
FX
30.0
26.67
30.0
6.67
6.67
0
40.0
0
20.0
40.0
0
0
Vyučujúci: prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD. – prednášky, semináre, slovenský jazyk
Dátum poslednej zmeny: 30.04.2014
Schválil: Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Pedagogická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
2d-HBL-811 Denná forma
Exegéza Hebrejskej Biblie – legislatívne texty
2e-HBL-811 Externá forma
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednášky, semináre
Typ predmetu: Povinný
Odporúčaný rozsah výučby:
Týždenný: 1 –1 – 0 – 0 denná forma štúdia
Za obdobie štúdia: 13 – 13 – 0 – 0 externá forma štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná
Forma štúdia: denná, externá
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester denná forma, 1., 3. semester externá forma
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: nie sú
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Aktívna účasť na seminároch, vypracovávanie seminárnych exegetických zadaní 100 bodov
(minimálne 65 bodov).
Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia. Hodnotenie je súčtom dosiahnutých bodov v jednotlivých
súčastiach hodnotenia.
Študent je aktívny na seminároch, počas semestera vypracúva exegetické zadania (100 – 65 bodov).
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B
najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na
hodnotenie E najmenej 65 bodov.
Výsledky vzdelávania: študent úspešným absolvovaním predmetu:
1. získa zručnosť v exegetovaní legislatívnych textov obsiahnutých v Hebrejskej Biblii.
2. je schopný aplikovať starozmluvnú legislatívu v novozmluvnom kontexte.
3. dokáže posúdiť rozdiely medzi starovekými zákonníkmi a mozaizmom.
4. vytvorí si rámec, v ktorom môže hodnotiť etické konanie súčasnej spoločnosti.
Stručná osnova predmetu:
Staroveké zákonníky. Staroveké Zmluvy. Prostredie, v ktorom bol vydaný Zákon na Sinai. Prológ
k Dekalógu a prvé prikázanie. Druhé prikázanie. Tretie prikázanie. Štvrté prikázanie. Piate prikázanie.
Šieste prikázanie.Siedme prikázanie. Ôsme prikázanie. Deviate prikázanie. Desiate prikázanie
Odporúčaná literatúra:
BÁNDY, J. Dekalóg. Bratislava : Bándy, 1999
CALVIN, J. Instituce učení křesťanského náboženství, Praha : EBF UK, 1951
HANES, P. Dekalóg - rozmnožené ako rukopis
LEHMAN, P. The Decalogue and a Human Future, Eerdmans : 1995
LOCHMAN J. M. Desatero, Praha 1994
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický
Poznámky: časová záťaž študenta: 120 hodín
Kombinované: (P-S-Konzultácie): 26
Samoštúdium: 94
Hodnotenie predmetov
A
B
C
D
E
FX
48,39
12,9
16,13
3,23
0
6,45 F0
12,9 FX
40,00
40,00
20,00
0
0
0
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Vyučujúci: doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD. – prednášky, semináre, slovenský jazyk
Dátum poslednej zmeny: 30.4.2014
Schválil: prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Pedagogická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
2d-ENZ-811 Denná forma
Exegéza Novej zmluvy 1
2e-ENZ-811 Externá forma
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednášky, semináre
Typ predmetu: Povinný
Odporúčaný rozsah výučby:
Týždenný 1 – 1 – 0 – 0 denná forma štúdia
Za obdobie štúdia: 13 – 13 – 0 – 0 externá forma štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná
Forma štúdia: denná, externá
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester denná forma, 1. a 3. semester externá forma
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Reprodukcia, preklad a analýza gréckeho textu po gramatickej stránky 30 bodov (minimálne 20 bodov)
Záverečné hodnotenie:
Test v rozsahu obsahovej osnovy predmetu 70 bodov (minimálne 45 bodov).
V priebehu semestra študent aktívne vypracúva exegézy vybraných textov (30-20 bodov) a po
skončení semestra písomný test (70-45 bodov).
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B
najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na
hodnotenie E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú študentovi udelené, pokiaľ nesplní minimálnu
podmienku v každej súčasti hodnotenia.
Výsledky vzdelávania: študent úspešným absolvovaním predmetu:
1.získa základné vedomosti o skladbe evanjelia a o vzniku a tradovaní pašijných príbehov v ich
naratívnom zložení.
2. Osvojí si zručnosť pre samostatné narábanie s gréckym textom v biblickom i mimobiblickom
kontexte (napr. pre pochopenia antických textov).
3. Naučí sa kriticky hodnotiť tradovanú látku a nachádzať odobrný spôsob na správny exegetický
výklad biblických textov pre dnešného poslucháča.
Stručná osnova predmetu:
Všetky perikopy z evanjelia Marka, ktoré sa týkajú pašijných príbehov, tj. utrpenia, smrti a vzkriesenia
Ježiša Krista (kapitoly Mk 14-16).
Odporúčaná literatúra:
GNILKA, J. Das Evangelium nach Markus II, EKK II/2, Neukirchen-Vluyn 1979.
GRUNDMANN, W. Das Evangelium nach Markus, ThHNT 2, Berlin 1959.
KLOSTERMANN, E. Das Markusevangelium, HNT 3, 1971.
LOHMEYER, E. Das Evangelium nach Markus, KEKNT, Göttingen 1963.
MARXSEN, W. Der Evangelist Markus, FRLANT 67, 1959.
PESCH, R. Das Markusevangelium, HThK, 1976.
POKORNÝ, P. Evangelium podle Marka, Praha 1981.
SCHWEIZER, E. Das Evangelium nach Markus, NTD 1, Göttingen-Zürich 1989.
TAYLOR, V. The Gospel according to St. Mark, 1966.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický, nemecký
Poznámky: časová záťaž študenta: 120 hodín
Kombinované: (P-S-Konzultácie): 26
Analýza a preklad textov: 34
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Samoštúdium: 60
Hodnotenie predmetov
A
B
64.29
17.86
60.0
40.0

C
10.71
0.0

D
7.14
0.0

E
0.0
0.0

Vyučujúci: prof. PhDr. ThDr. Imrich Peres, PhD. – prednášky, semináre, slovenský jazyk
Dátum poslednej zmeny: 30.04.2014
Schválil: Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
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FX
0.0
0.0

Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Pedagogická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
2d-HBK-811 Denná forma
Homiletika – Bohoslužobné kázne a kazuálie
2e-HBK-811 Externá forma
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednášky, semináre
Typ predmetu: Povinný
Odporúčaný rozsah výučby:
Týždenný 1 –2 – 0 – 0 denná forma štúdia
Za obdobie štúdia: 13 – 26 – 0 – 0 externá forma štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná
Forma štúdia: denná, externá
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester denná forma, 1.,3.,5. semester externá forma
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety: nie sú
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Vypracovanie vlastnej bohoslužobnej kázne na zvolený biblický text podľa Robinsonovho a podľa
Vrablecovho modelu. Vypracovanie pohrebnej kázne na zvolený prípad. Vypracovanie svadobnej
kázne. Prednes jednej bohoslužobnej a jednej kazuálnej kázne. 50 bodov (minimálne 30 bodov).
Finálne znenie verzia jednotlivých kázní po zapracovaní kritických podnetov z homiletického
seminára. 50 bodov (minimálne 35 bodov).
Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia. Hodnotenie je súčtom dosiahnutých bodov v jednotlivých
súčastiach hodnotenia.
V priebehu semestra študent vypracuje bohoslužobnú kázeň na zvolený biblický text vo dvoch
modeloch (Robinsonov a Vrablecov) a dve kazuálne kázne – svadobnú a pohrebnú. Jednu verziu
bohoslužobnej kázne a jednu kazuálnu prednesie na seminári (50-30 bodov). V závere semestra
elektronicky odovzdá finálne znenia vypracovaných kázní so zohľadnenými podnetmi z homiletického
seminára (50-35 bodov).
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 93 bodov, na získanie hodnotenia B
najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na
hodnotenie E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú študentovi udelené, pokiaľ nesplní minimálnu
podmienku v každej súčasti hodnotenia.
Výsledky vzdelávania: študent úspešným absolvovaním predmetu:
1. Osvojí si možné prístupy k homiletickému využitiu biblického textu vo vzťahu k homiletickému
prostrediu a to tak v bohoslužobnej ako aj v kazuálnej kázni.
2. Dokáže homileticky nadviazať na výsledky exegézy biblického textu a tieto logicky, vecne
a korektne interpretovať.
3. Aplikuje teoretické poznatky v empirických modelových situáciách pastoračnej služby.
4. Dokáže posúdiť reálnu dosiahnuteľnosť homiletických cieľov a primeranosť formulácií pre
cieľové prostredie.
5. Vytvorí modelový projekt dvoch vlastných bohoslužobných kázní a dvoch kauzálnych rečí.
Stručná osnova predmetu:
Zadanie práce.
Bohoslužobné kázne: Výber biblického textu. Fázy homiletického procesu: Exegéza. Homiletická
meditácia a zohľadnenie homiletického prostredia. Koncipovanie kázne podľa Robinsonovho modelu.
Koncipovanie podľa Vrablecovho modelu.
Pohrebné kázne: Cirkevný pohreb a jeho ciele. Zbieranie podnetov k prípadu. Voľba textu.
Psychologické komponenty pohrebnej kázne. Realita bolesti a túžba po nádeji. Spirituálne
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komponenty pohrebnej kázne. Negatívne javy: „zvestné“ zľahčovanie smrti. Náčuvy – min. jeden
občiansky a jeden cirkevný pohreb.
Sobášne kázne: Homiletické špecifiká kresťanského sobáša. Náčuvy – min. jeden občiansky a jeden
cirkevný sobáš.
Počúvanie a rozbor vlastných prác študentov– bohoslužobné kázne - pohrebné kázne – sobášne kázne.
Odporúčaná literatúra:
BIDDLE, P. H. Jr. A Funeral Manual. Grand Rapids, Michigan: W.Eerdmans Publishing. 1984
Rummage S.: Redemptive Sermons for Weddings and Funerals. in: ROBINSON, H. and LARSON
C.B.: The Art and Craft of Biblical Preaching, A Comprehensive Resource for Today’s
Communicators. Grand Rapids, Michigan : Zondervan, 2005. 732 s. ISBN 0-310-25249-0.
MALPHURS, A., WILLHITE, K. A Contemporary Handbook for Weddings and Funerals and Other
Occasions. Grand Rapids, Mi : Kregel Publications, 2003. 383 s. ISBN 0-8254-3186-7.
CARR, W. Brief Encounters. Pastoral Ministry through Baptism, Weddings and Funerals. London:
Society for Promoting Christian Knowledge. 1994 (revised edition), 143 s. ISBN 0-281-04784-7.
MASARIK, A. Analýza nekérygmatických komponentov pohrebných kázní prof. Igora Kišša. Banská
Bystrica : PF UMB & Občianské združenie Pedagóg, 2008. 160s. ISBN 978-80-8083-547-7
MASARIK, A. Aby smútili s nádejou. Vybrané aspekty pohrebných kázní. Edice Pontes Pragenses,
svazek 58. Praha : Centrum pro náboženský a kulturní dialog při Husitské teologické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze vo vydavateľstve L.Marek, 2011. 180s. ISBN 978-80-87127-35-3
Handbuch der Praktischen Theologie II. Časť 7.4 Die Bestattung. Berlin: Evang. Verlagsanstalt, 1974
MASARIK, A. Úloha humoru v úvode Fabianovych homílií. In: Vývoj teologického myslenia v
premenách času : zborník z medzinárodnej konferencie konanej 8. marca 2013 na Katedre teológie a
katechetiky PF UMB v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : KTaK PF UMB, 2013. - ISBN 978-80557-0548-4. - S. 193-209.
MASARIK, A. Funkčná kristocentricita v evanjelikálnom zvestovaní. In: Principiálne východiská
evanjelikálnej teológie. Zborník z teologickej konferencie. Banská Bystrica : ZEC, 2006. s.58 – 66.
ISBN: 80-88945-91-7.
MASARIK, A. Bohoslužobná kázeň a poslucháč. In: MASARIK, A. (Ed.): Homiletická činnosť
cirkví a kvalita súčasného života. Zborník prednášok z vedeckej teologickej konferencie. Banská
Bystrica : KETM PF UMB a ZEC v SR, 2009. ISBN: 978-80-8083-716-7 str. 65-74
MASARIK, A. Výroky v Ježišových komunikačných postupoch. In: Vrchol na dne. Jubilejný zborník
prác prezentovaných na teologickom kolokviu Ľudovíta Fazekaša. Banská Bystrica : ZEC 2009.
POHL, A. Anleitung zum Predigen: ein Arbeitsheft für Predigthelfer. Wuppertal und Kasel : Oncken
Verlag, 1979. 76 s. ISBN 3-7893-7015-0. – preprint v preklade do slovenčiny
ROBINSON, H.W. Biblická kázání. Třinec : Biblos, 1993
SMOLÍK, J. Radost ze Slova. Praha : Kalich, 1993
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky: časová záťaž študenta: 120 hodín
Kombinované: (P-S-Konzultácie) 40
Samoštúdium: 40
Projekt:
40
Hodnotenie predmetov
A
B
C
D
E
FX
46.67
33.33
16.67
3.33
0.0
0.0
20.0
80.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Vyučujúci: doc. ThDr. Albín Masarik, PhD. – prednášky a semináre, slovenský jazyk
Dátum poslednej zmeny: 30.4.2014
Schválil: prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Pedagogická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
2d-APE-811 denná forma
Aplikovaná etika
2e-APE-811 externá forma
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednášky, semináre
Typ predmetu: povinný
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1-1-0-0 denná forma štúdia
Za obdobie štúdia: 13-13-0-0 externá forma štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná
Forma štúdia: denná, externá
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.semester denná forma, 2., 4., 6. semester externá forma
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety: nie sú
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Seminárna práca venovaná vybranej téme aplikovanej etiky: 30 bodov (minim. 20 b.).
Záverečné hodnotenie:
Záverečný vedomostný test v rozsahu osnovy predmetu 70 bodov (minimálne 45 b.).
V priebehu semestra študent vypracuje a prezentuje seminárnu prácu (30 – 20 bodov) a po skončení
semestra vykoná ústnu skúšku (70 – 45 bodov).
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B
najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na
hodnotenie E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú študentovi udelené, pokiaľ nesplní minimálnu
podmienku v každej súčasti hodnotenia.
Výsledky vzdelávania: študent úspešným absolvovaním predmetu:
1. je schopný analyzovať a charakterizovať teologické princípy na rôzne aktuálne etické otázky
2. je schopný porovnať a vyhodnotiť teologické princípy na rôzne aktuálne etické otázky
3. je schopný správne logicky a zrozumiteľne argumentovať riešenia na aktuálne etické otázky
4. je schopný osvojené vedomosti aplikovať na články viery svojej denominácie
Stručná osnova predmetu:
Aplikácia biblicko-teologických princípov v etike manželstva a rodiny, v sexuálnej etike, v riešení
etických otázok začiatku a konca života, v etike práce a hospodárstva a v etike spravovania
spoločnosti. Výber tém – spolupráca vyučujúcich a študentov, spoločenský kontext.
Odporúčaná literatúra:
CAMERON, A. J. B. Joined-up Life: A Christian account of how ethics Works. Nottingham: IVP,
2011. ISBN 978-1-84474-515-9.
CAMERON, N. M. de S. Je život opravdu posvátný? Praha : Luxpress, 1993.
CLARD, D. K. & RAKESTRAW, R. V. eds. Readings in Christian Ethics, vol. 2: Issues and
Applications. Grand Rapids: Baker Books, 2005. ISBN 0-8010-2056-5.
FAZEKAŠ, Ľ. Ako žiť; Kresťanská etika životných hodnôt. Bratislava: ECM, 1994.
HENŽEL, J. Tí dvaja budú jedno telo - Sex a manželstvo z biblickej perspektívy. In: MARKOVÁ,
Dagmar, ROVŇANOVÁ, Lenka. eds. Sexuality V; Zborník vedeckých príspevkov [CD]. Banská
Bystrica: Katedra pedagogiky Pedagogickej fakultu UMB, 2012, s. 297 – 316. ISBN 9788055703794.
STASSEN, G. H. & GUSHEE, D. P. Kingdom Ethics: Following Jesus in Contemporary Context.
Downers Grove: IVP, 2003. ISBN 0-8308-2668-8.
RAE, S. B. Moral Choices: An Introduction to Ethics. Grand Rapids: Zondervan, 2000. ISBN 0-31023015-2.
STOTT, J. R. W., New Issues Facing Christians Today. London : Marshall Pickering, 1999.
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický
Poznámky: časová záťaž študenta: 120 hodín
Kombinované: (P-S-Konzultácie) 30
Seminárna práca: 40
Samoštúdium: 50
Hodnotenie predmetov
A
B
C
D
E
FX(0)
52,63
36,84
10,53
0.0
0.0
0.0
0.00
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0

FX(1)
0.0
0.0

Vyučujúci: Doc.ThDr. P. Hanes, PhD. – prednášky, slovenský jazyk, ThDr. Ing. J. Henžel, PhD.
prednášky, semináre, slovenský jazyk
Dátum poslednej zmeny: 30.04.2014
Schválil: Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Pedagogická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
2d-KAT-813
Katechetika 3
2e-KAT-813
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednášky, semináre
Typ predmetu: Povinný
Odporúčaný rozsah výučby:
Týždenný 1 –1 – 0 – 0 denná forma štúdia
Za obdobie štúdia: 13 – 13 – 0 – 0 externá forma štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná
Forma štúdia: denná, externá
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester denná forma, 2., 4., 6. semester externá forma
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Aktívna účasť na 70% seminárov v priebehu semestra na základe domáceho štúdia odporúčanej
literatúry – účasť na diskusiách 30 bodov (min. 18 bodov).

Analýza a hodnotenie 1 náčuvu katechézy: 30 bodov (min. 17 bodov).
Príprava, realizácia a hodnotenie vlastnej katechézy: 40 bodov (min. 30 bodov).
Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia. Hodnotenie je súčtom dosiahnutých bodov v jednotlivých
súčastiach hodnotenia.
V priebehu semestra študent aktívne študuje odporúčanú literatúru a zapája sa do odbornej diskusie (30
- 18 bodov), analyzuje a hodnotí 1 náčuv (30 – 17 bodov) a pripraví vlastnú katechézu (40 – 30
bodov).
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 93 bodov, na získanie hodnotenia B
najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na
hodnotenie E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú študentovi udelené, pokiaľ nesplní minimálnu
podmienku v každej súčasti hodnotenia.
Výsledky vzdelávania: študent úspešným osvojením predmetu:
1. Si osvojí a porozumie základným pojmom didaktiky katechetiky
2. Získa zručnosť v pozorovaní katechézy
3. Dokáže vyhodnotiť katechézu na základe osvojených vedomostí
4. Dokáže pripraviť vlastnú katechézu po obsahovej aj didaktickej stránke
5. Dokáže reflektovať, vyhodnotiť a inovovať vlastnú katechézu
Stručná osnova predmetu:
Pojem formálnej katechetiky a didaktiky náboženskej výchovy. Proces katechetickej výučby. Ciele
katechetickej výučby. Tradičné a aktivizujúce katechetické metódy. Formy katechetickej výučby.
Didaktické prostriedky. Príprava katechetickej výučbovej jednotky. Hodnotenie katechetickej
výučbovej jednotky. Vplyv faktorov na formálnu katechetiku. Modely katechetickej výučby.
Náboženská výchova ako vyučovací predmet (synchrónny aspekt). Modely nábožensko-pedagogickej
výučby (diachrónny aspekt). Teologizovanie s deťmi.
Odporúčaná literatúra:
HANESOVÁ, D. Náboženská výchova v školách. Banská Bystrica : PF UMB, 2005.
HANESOVÁ, D. Náboženská výchova v EÚ. Banská Bystrica : PF UMB, 2006.
LAHNEMANN, J., SCHREINER, P. Interreligious and Values Education in Europe. Münster :
Comenius-Institut, 2008.
MAY, S., POSTERSKI, B. et a. Children Matter. Grand Rapids : Eerdmans, 2005.
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ZOZUĽAKOVA, V. Didaktika pravoslávnej náboženskej výchovy ako školského predmetu. Prešov :
PU, 2009.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický
Poznámky: časová záťaž študenta: 120 hodín, z toho
kombinované štúdium (P, S, Konzultácie): 30
náčuv, jeho analýza a vyhodnotenie náčuvu: 20
vypracovanie katechézy: 40
samoštúdium: 30
Hodnotenie predmetov
A
B
C
D
E
FX
0
0
0
0
0
0
Vyučujúci: Doc. PaedDr. Dana Hanesová, PhD. – prednášky, semináre, slovenský jazyk
Dátum poslednej zmeny: 30.04.2014
Schválil: Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Pedagogická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
2d-PTE-812 Denná forma
Pastorálna teológia 2
2e-PTE-812 Externá forma
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednášky, semináre
Typ predmetu: Povinný
Odporúčaný rozsah výučby:
Týždenný 1 – 1 – 0 – 0 denná forma štúdia
Za obdobie štúdia: 13 – 13 – 0 – 0 externá forma štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná
Forma štúdia: denná, externá
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester denná forma, 2., 4., 6. semester externá forma
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Prípadová štúdia a prezentácia riešenia pastorálneho prípadu. 40 bodov (minimálne 30 bodov).
Záverečné hodnotenie:
Test v rozsahu obsahovej osnovy predmetu 60 bodov (minimálne 35 bodov).
V priebehu semestra študent vypracuje a prezentuje prípadovú štúdiu (40 – 30 bodov) a po skončení
semestra písomný test (60 – 35 bodov).
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B
najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na
hodnotenie E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú študentovi udelené, pokiaľ nesplní minimálnu
podmienku v každej súčasti hodnotenia.
Výsledky vzdelávania: študent úspešným absolvovaním predmetu:
1. pamätá si nové, rozšírené fakty z oblasti poimenického bádania a praxe
2. použije poznatky teológie a spoločenských vied na vyhodnotenie pastorálnej intervencie
3. je schopný rozoznávať špecifiká prístupov pri pastorálnej pomoci s ohľadom na vekové kategórie
4. aplikuje poznatky z oblasti pastorálneho poradenstva do pastoračnej praxe
5. hodnotí pastorálnu teológiu v kontexte homiletiky
6. vytvorí si predpoklady pre štúdium poimeniky v 3. st. VŠ štúdia
Stručná osnova predmetu:
Duchovná príprava pastorálneho poradcu, vocatio interna et externa k pastorácii, pastorálnoporadenské prístupy podľa vekových kategórií: mladí dospelí, stredný vek, vek seniorov. Modely
riešenia problémov. Špecifiká, zásady pastorálneho vedenia, prevencia vzniku pastorálne ťažkých
prípadov. Pastorácia pri umieraní, post-mortálna starostlivosť o pozostalých. Pastorálne poradenstvo
v mimoriadnych situáciách: sexuálne deviácie, závislosti, väzenské pastoračné poradenstvo.
Odporúčaná literatúra:
COLLINS, G. R. Christian Couselling. Dallas : Word Inc., 1989.
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Pastorační péče. Praha : Oliva, 2000.
PROCHÁZKA, P.: Pastoračná starostlivosť o dospelých v strednom veku. Bratislava, 2008. :
http://www.institut.umc.sk/?page=materialy
PROCHÁZKA, P. Pastorační péče o seniory, nemocné, umírající a pozůstalé. Studijní text č. 29.
Praha : ECM, 2009.
PROCHÁZKA, P. Pastoračné východiská pomoci ľuďom trpiacim úzkosťou. In: Úlohy cirkvi v
ohrozenom svete. Zborník z vedeckej teologickej konferencie. Banská Bystrica : PF UMB, 2003, s. 2731.
PROCHÁZKA, P. Dopad trhového hospodárstva na pastoráciu. In: KIŠŠ, Igor et. al.: Trhové

17

hospodárstvo z hľadiska teologickej etiky. Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, 2001,
(vytlačené v roku 2002) s. 86 - 95.
PROCHAZKA, P. Poznámky k teológii paliatívnej pastoračnej starostlivosti In: PERES, Imre (Ed.)
Vývoj teologického myslenia v premenách času. Banská Bystrica : PF UMB vo vydavateľstve TRIAN
s.r.o., 2013, s. 125 – 138.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický
Poznámky: časová záťaž študenta: 120 hodín
Kombinované: (P-S-K): 28
Vypracovanie prípadovej štúdie: 32
Samoštúdium: 60
Hodnotenie predmetov
A
B
C
D
E
FX
30.0
45.0
25.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Vyučujúci: prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD. – prednášky, semináre, slovenský jazyk
Dátum poslednej zmeny: 30.04.2014
Schválil: Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Pedagogická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
2d-THB-811
Teológia Hebrejskej Biblie
2e-THB-811
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednášky, semináre
Typ predmetu: Povinný
Odporúčaný rozsah výučby:
Týždenný: 1 – 1 – 0 – 0 denná forma štúdia
Za obdobie štúdia: 13 – 13 – 0 – 0 externá forma štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná
Forma štúdia: denná, externá
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester denná forma, 2., 4., 6. semester externá forma
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety: nie sú
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Aktívna účasť na seminároch - 10 bodov (minimálne 7 bodov).
Seminárna práca – 50 bodov (min. 33 bodov).
Záverečné hodnotenie:
Test v rozsahu obsahovej osnovy predmetu 40 bodov (minimálne 25 bodov).
V priebehu semestra sa študent aktívne zúčastňuje na seminároch (10 – 7 bodov), vypracuje seminárnu
prácu (50 – 33 bodov) a po skončení semestra absolvuje písomný test (40 – 25 bodov).
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B
najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na
hodnotenie E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú študentovi udelené, pokiaľ nesplní minimálnu
podmienku v každej súčasti hodnotenia.
Výsledky vzdelávania: študent úspešným absolvovaním predmetu:
1. Osvojí si historické a systematické vedomosti
2. Je schopný analýzy a komparácie medzi teológiou Hebrejskej Biblie ako historickej disciplíny a
dogmatikou (systematickou teológiou) cirkvi ako teoretickým myslením viery.
3. Je schopný získané vedomosti aplikovať pri rozlišovaní medzi autoritou Hebrejskej Biblie ("Starej
zmluvy") a autoritou Novej zmluvy v kresťanskej cirkvi.
Stručná osnova predmetu:
Autorita spisov Hebrejskej Biblie (HB). Problémy teológie Hebrejskej Biblie. Problém teologickej
metódy. Vzťah teológie HB k Novej Zmluve. Teologický vývoj v dejinách Izraela: predpatriarchálne
obdobie, patriarchovia, Mozaizmus, predkráľovské a kráľovské obdobie, Dávidovské, Múdroslovné
obdobie až postexilné obdobie. Témy teológie HB (systematické spracovanie): Zjavenie Boha, Božie
vlastnosti, Stvorenie a prozreteľnosť, Muž a žena, Hriech, Zmluva,
Zákon, Náboženské úkony (kult), Zbožnosť, Etika, Múdrosť, Duch Boží, charizmatickí vodcovia,
Proroctvo,Mesiánska nádej, Kráľovstvo Božie.
Odporúčaná literatúra:
BÁNDY, J. Teológia Starej zmluvy. Bratislava : EBF UK, 2003
HANES, P. Teológia Hebrejskej Biblie (nepublikované poznámky)
HANES, P. Teológia katastrofy podľa Knihy Jóbovej, Tajov : Teofania, 2010
TRESMONTANT, C. Bible a antická tradice. Praha : Vyšehrad, 1970
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: časová záťaž študenta:120 hod, z toho
kombinované štúdium (P, S, Konzultácie): 30
seminárna práca: 50
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samoštúdium: 40
Hodnotenie predmetov
A
B
25
20
100
0

C
10
0

D
30
0

E
0
0

Vyučujúci: doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD. – prednášky, semináre, slovenský jazyk
Dátum poslednej zmeny: 30.04.2014
Schválil: Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
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FX
15
0

Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Pedagogická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
2d-TNZ-811 Denná forma
Teológia Novej zmluvy
2e-TNZ-811 Externá forma
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednášky, semináre
Typ predmetu: Povinný
Odporúčaný rozsah výučby:
Týždenný 1 – 1 – 0 – 0 denná forma štúdia
Za obdobie štúdia: 13 – 13 – 0 – 0 externá forma štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná
Forma štúdia: denná, externá
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester denná forma, 2., 4., 6. semester externá forma
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: Aktívna účasť na seminároch 10 bodov (minimálne 7).
Záverečné hodnotenie:
Test v rozsahu obsahovej osnovy predmetu 90 bodov (minimálne 58 bodov).
Študent sa počas semestrov aktívne zúčastňuje na diskusiách na seminároch (10 – 7bodov) a po
skončení semestra písomný test (90-58 bodov).
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B
najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na
hodnotenie E najmenej 65 bodov.
Výsledky vzdelávania: študent úspešným absolvovaním predmetu:
1. Osvojí si vedomosti o štruktúre novozákonných spisov, o vývoji jednotlivých tém a učení, ako sa
odzkadľujú v jednotlivých novozákonných spisov.
2. Je schopný rozoznávať špecifiká jednotlivých novozákonných autorov a ich spisov, a na základe
týchto informácií pochopí tvorbu teologického myslenia apoštolskej cirkvi.
3. Osvojené poznatky dokáže aplikovať na tvorbu dnešného cirkevného učenia v komplexnej miere
celej sústavy biblickej zhvesti.
Stručná osnova predmetu:
Teológia synoptických evanjelií (Matúš, Marek, Lukáš), teológia prvotných zborov apoštolskej doby,
listy apoštola Pavla (Rimanom Galatským, Efezským, Filipským, Kolosanom, Tesaloničanom,
Timotejovi, Títovi, Filémonovi; jánovské spisy (1., 2., 3. epištola Jána), teológia ostatných
novozákonných spisov.
Odporúčaná literatúra:
BERGER, K. Theologiegeschichte des Urchristentums, Tübingen–Basel 1994.
BULTMANN, R. Theologie des Neuen Testaments, Tübingen 1998.
CONZELMANN, H. Grundriß der Theologie des NTs, München 1968.
GÁBRIŠ, K. Teológia Novej zmluvy. Bratislava :
HAHN, F. Theologie des Neuen Testaments I-II, Tübingen 2005
HÜBNER, H.Biblische Theologie des NTs, Göttingen 1990.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, nemecký
Poznámky: časová záťaž študenta: 120 hodín
Kombinované: (P-S-Konzultácie) 30
Samoštúdium: 90
Hodnotenie predmetov
A
B
C
D
E
FX
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70.00
100.00

25.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Vyučujúci: prof. PhDr. ThDr. Imrich Peres, PhD. – prednášky, semináre, slovenský jazyk
Dátum poslednej zmeny: 30.04.2014
Schválil: Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
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0.00
0.00

Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Pedagogická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
2d-HER-811 Denná forma
Hermeneutika
2e-HER-811 Externá forma
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednášky, semináre
Typ predmetu: Povinný
Odporúčaný rozsah výučby:
Týždenný 1 –1 – 0 – 0 denná forma štúdia
Za obdobie štúdia: 13 – 13 – 0 – 0 externá forma štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná
Forma štúdia: denná, externá
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester denná forma, 3.,5.semester externá forma
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety: nie sú
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Vypracovanie modelového projektu hermeneutického prístupu k vybranému typu biblického textu –
na základe teoretických východísk disciplíny 50 bodov (minimálne 30 bodov).
Záverečné hodnotenie:
Záverečná skúška v rozsahu osnovy predmetu 50 bodov (minimálne 35 bodov).
Študent v priebehu semestra vypracuje model projektu hermeneutiky (50 – 30 bodov) a po skončení
semestra absolvuje záverečnú skúšku (50 – 35 bodov).
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B
najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na
hodnotenie E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú študentovi udelené, pokiaľ nesplní minimálnu
podmienku v každej súčasti hodnotenia.
Výsledky vzdelávania: študent úspešným absolvovaním predmetu:
1. Osvojí si informácie o hermeneutike ako vede a jej delení podľa vedných disciplín.
2. Dokáže hodnotiť prínosy a riziká vybraných hermeneutických prístupov k Písmu.
3. Aplikuje teoretické poznatky v prístupe k biblickému textu.
4. Vytvorí modelový projekt hermeneutického prístupu k vybranému typu biblického textu.
Stručná osnova predmetu:
Hermeneutika ako veda, vznik, rozdelenie, jej pomocné disciplíny. Delenie hermeneutiky. Stručný
historický prehľad hermeneutikých koncepcií. Vybrané hermeneutické prístupy k výkladu Písma.
Základné princípy biblickej hermeneutiky. Hranice medzi teologicko-biblickou a všeobecnou
hermeneutikou. Špecifické aspekty biblickej hermeneutiky. Vybrané špecifické problémy
hermeneutiky SZ. Lingvistické literárne typy biblických textov Alegorické texty. Metonymia.
Hyperbola. Irónia. Metaforické texty. Antropomorfná reč. Parabolické texty. Poézia. Typológia.
Mytológia. Najrozšírenejšie interpretačné typy výkladu Písma.
Odporúčaná literatúra:
GORDON. D. F. Jak číst bibli s porozuměním. Praha : Návrat domů, 1997
LIGUŠ, J. Lingvistika a hermeneutika v teologii, Banská Bystrica : ZEC, 2000
LIGUŠ, J. Biblická hermeneutika, Banská Bystrica : ZEC, 2002
POKORNÝ P. Hermeneutika jako teorie porozumění. Od základních otázek jazyka k výkladu bible.
Praha : Vyšehrad, 2006. ISBN 80-7021-779-0
SMOLÍK, J. Současné pokusy o interpretaci evangelia. Praha : Kalich, 1991
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky: časová záťaž študenta: 120 hodín
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Kombinované: (P-S-Konzultácie) 26
Samoštúdium: 54
Projekt:
40
Hodnotenie predmetov
A
B
C
D
E
57.89
36.84
5.26
0.00
0.00
100.0
0.00
0.00
0.00
0.00
Vyučujúci: doc. ThDr. Albín Masarik, PhD. – prednášky a semináre, slovenský jazyk
Dátum poslednej zmeny: 30.4.2014
Schválil: prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
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FX
0.00
0.00

Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Pedagogická
Kód predmetu:
Názov predmetu:
2d-MIS-811 Denná forma
Misiológia – Teologické princípy
2e-MIS-811 Externá forma
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednášky
Typ predmetu: Povinný
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný 2-0-0-0 denná forma štúdia
Za obdobie štúdia: 26-0-0-0 externá forma štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná
Forma štúdia: denná, externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester denná forma, 3., 5. semester externá forma
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety: nie sú
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: Záverečné hodnotenie:
Ústna skúška v rozsahu obsahovej osnovy predmetu 100 bodov (minimálne 65 bodov).
Študent po skončení semestra absolvuje ústnu skúšku v rozsahu obsahovej osnovy predmetu (100-65
bodov).
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 65 bodov, na získanie hodnotenia B
najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na
hodnotenie E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý získa menej ako 65 bodov.
Výsledky vzdelávania: študent úspešným absolvovaním predmetu:
1. Osvojí si a vie vysvetliť misijné poslanie cirkvi a je schopný pracovať s biblickými východiskami
pre univerzálnu misiu.
2. Je schopný rozoznať misiu ako základné poslanie cirkvi a dokáže analyzovať širšie poznatky
o teologických princípoch misie, získa schopnosť aplikovať misiológiu na špecifiká misijnej práce.
3. Aplikuje poznatky o teologických základoch Pavlovej misie a misijných aspektoch evanjelií
v súčasnej evanjelizačnej praxi.
4. Oboznámi sa s počiatkom a kontextom misie, spôsobmi konania misie a metódami misijnej práce.
Stručná osnova predmetu:
Biblicko- teologická reflexia misie. Teológia misie. Motívy misie z diachrónneho pohľadu. Súčasné
koncepcie misie. Stratégia misie. Misiologický kontext rôznych kultúr. Predpoklady pre misijnú prácu.
Metódy misijnej práce. Praktická evanjelizácia cirkvi a ich metódy práce. Špecifiká misijnej práce v
rámci jednotlivých vekových a sociálnych skupín. Špecifiká misijnej práce v zahraničí. Programy
učeníctva a integrácia konvertitov do života a služby zboru. Ekumenický rozmer misijnej práce vo
svete. Vývin misiológie ako vedy a súčasné poznatky rozvíjajúce vedný odbor. Aktuálny výskum
v oblasti misiológie a imperatívy misie.
Odporúčaná literatúra:
BOSCH, D. J. Dynamika kresťanskej misie 2/3. diel. Praha : Středoevropské centrum misijních studií,
2010. ISBN 978-80-903986-2-7.
ČERNÝ, P. Kristovo dílo spásy jako základ a imperativ misie. Aktivity Světové rady církví. Brno : L.
Marek, 2006. ISBN 80-86263-72-X.
Dokumenty Svetovej rady cirkví o misii. Dostupné na internete: http://www.oikoumene.org/en.
HESSELGRAVE, D., J. Communicating Christ cross-culturally. An Introduction to Missionary
Communication. 2nd edition. Michigan: Zondervan, 1991. 672 pp. ISBN 0310368111.
MOREAU, S. “Missiology” Evangelical Dictionary of Theology, 2000. Dostupné na internete:
http://www.wheaton.edu/Missions/Moreau/Articles/Missiology.htm
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Potřebujeme misiologii? Pokud ano, proč ji nevyučujeme a systematicky ji nerozvíjíme?“ Zborník
příspěvků z první konference Středoeuropského centra misijních studií. Praha, Česká republika,
20.6.2007. ISBN 978-80-903986-0-3.SCOTT, A., M. Theology of Mission on the Web. In EMQEvangelical Missions Quarterly. Wheaton: Billy Graham Center at Wheaton College, April 2003, Vol.
39, No. 2.
Teologické princípy misie. Banská Bystrica : ZEC vo vydavateľstve TRIAN, Banská Bystrica 1999.
ISBN 80-88945-10-0.
Články v odborných a vedeckých časopisoch napr. Testimonium Fidei (Evanjelilálny teologický
časopis), Misiologické fórum (Misiologické info) a www. stránky s obsahom týkajúcim sa misiológie
(napr. www.missioncentre.eu).
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky: časová záťaž študenta:120 hodín
kombinované štúdium (P, Konzultácie): 30
samoštúdium: 90
Hodnotenie predmetov
A
B
C
D
E
FX
63.16
26.32
10.53
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Vyučujúci: Doc. PaedDr. Dana Hanesová, PhD. – prednášky, slovenský jazyk, PaedDr. Viktória
Šoltésová, PhD. – prednášky, slovenský jazyk
Dátum poslednej zmeny: 30.04.2014
Schválil: Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Pedagogická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
2d-DDG-811 denná forma
Dejiny dogiem
2e-DDG-811 externá forma
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednášky, semináre
Typ predmetu: Povinný
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1-1-0-0 denná forma štúdia
Za obdobie štúdia: 13-13-0-0 externá forma štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná
Forma štúdia: denná, externá
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester denná forma, 4., 6. semester externá forma
Stupeň štúdia: 2.stupeň
Podmieňujúce predmety: nie sú
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Prípadová štúdia historického vývoja jednotlivých kresťanských dogiem: 30 bodov (minim. 20 b.)
Záverečné hodnotenie:
Záverečný test v rozsahu osnovy predmetu 70 bodov (potrebné získať min. 45 b.).
V priebehu semestra študent vypracuje a prezentuje prípadovú štúdiu (30 – 20 bodov) a po skončení
semestra vykoná ústnu skúšku (70 – 45 bodov).
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B
najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na
hodnotenie E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú študentovi udelené, pokiaľ nesplní minimálnu
podmienku v každej súčasti hodnotenia.
Výsledky vzdelávania: študent úspešným absolvovaním predmetu:
1. je schopný vymenovať a charakterizovať hlavné etapy vývoja kresťanských dogiem
2. je schopný analyzovať kľúčové body jednotlivých etáp vývoja kresťanských dojem
3. rozumie diachrónnej postupnosti vývoja jednotlivých dojem
4. dokáže posúdiť a vyhodnotiť vývoj najdôležitejších kresťanských dogiem
5. je schopný osvojené vedomosti aplikovať na články viery svojej denominácie
Stručná osnova predmetu:
Vývoj kresťanského učenia: o božskej Trojici, o osobe Ježiša Krista, o cirkvi, o podstate človeka,
o spáse, o autorite Písma. Jednotlivé doktríny sa zakotvujú v Písme a sleduje sa vývin ich formulácie
až do obdobia, keď sú jasné ich rozhodujúce kontúry.
Odporúčaná literatúra:
BERKHOF, L., Dějiny dogmatu, Praha : Návrat, 2003.
HENŽEL, J., Historické korene evanjelikálnej teológie. Nepublikovaná rigorózna práca.
LANE, T., Dějiny křesťanského myšlení, Praha : Návrat, 1999
LOHSE, B., Epochy dějin dogmatu, Jihlava : Mlýn, 2003.
SHAW, M., Deset významných idejí církevních dějin; Kořeny evangelikální tradice, Brno : Centrum
pro studium demokracie a kultury, 2001.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: časová záťaž študenta: 120 hodín
Kombinované: (P-S-Konzultácie) 30
Prípadová štúdia: 40
Samoštúdium: 50
Hodnotenie predmetov
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A
46,67

B
26,67

C
13,33

D
6,67

E
6,67

FX(0)
0

FX(1)
0

Vyučujúci: Doc.ThDr. P. Hanes, PhD. – prednášky, slovenský jazyk, ThDr. Ing. J. Henžel, PhD.
prednášky, semináre, slovenský jazyk
Dátum poslednej zmeny: 30.04.2014
Schválil: Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Pedagogická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
2d-DIP-811 Denná forma
Diplomová práca s obhajobou
2e-DIP-811 Externá forma
(Štátna skúška)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: konzultácie
Typ predmetu: Povinný
Odporúčaný rozsah výučby:
Rozsah a frekvenciu konzultácií určí vedúci diplomovej práce, minimálne však 3 konzultácie za
semester
Metóda štúdia: kombinovaná
Forma štúdia: denná, externá
Počet kreditov: 20
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. semester denná forma, 6. semester externá forma
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety: absolvovanie všetkých ostatných povinných predmetov študijného
programu, absolvovanie povinne voliteľných predmetov študijného programu a výberových predmetov
v predpísanej skladbe v rozsahu minimálne 100 kreditov
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečné hodnotenie: Štátna skúška má dve súčasti:
 Obhajoba diplomovej práce. Vedúci diplomovej práce a oponent vypracujú posudok práce
a navrhnú hodnotenie. Komisia pre štátne skúšky komplexne hodnotí kvalitu diplomovej práce na
základe posudkov a študentovu obhajobu práce.
 Teoretická časť štátnej skúšky z evanjelikálnej teológie formou kolokvia, otázky sú formulované
v podobe širšie koncipovaného problému, súvisiaceho s diplomovou prácou, ktorého riešenie od
študenta vyžaduje znalosť poznatkov, uvedených v tézach ku štátnej skúške.
Podmienky získania hodnotenia A až E so zohľadnením oboch súčastí štátnej skúšky, ktoré udelí
komisia pre štátne skúšky, sú uvedené v tézach ku štátnej skúške.
Výsledky vzdelávania: Absolvovaním štátnej skúšky s obhajobou diplomovej práce študent:
1. Nadobudne:
a. hlbšiu znalosť poznatkov z riešenej problematiky diplomovej práce, širších súvislostí
evanjelikálnej teológie
b. znalosť bibliografických a citačných noriem
2 Je schopný:
c. porozumieť kontextom riešeného problému, formulovať jasné závery z diplomovej práce a jasné
odporúčania pre prax
d. porozumieť vzájomným vzťahom poznatkov z jednotlivých disciplín vysokoškolského štúdia
3 Využíva:
e. relevantné odborné zdroje a identifikuje z nich významné myšlienky pre kontext riešenej práce
f. teoretické poznatky z riešenej problematiky v aplikácií teoretických východísk evanjelikálnej
teológie pre cirkevnú prax, resp. v metodológii jej výskumu
g. širšie ekumenické a medziodborové súvislosti pri vysvetľovaní riešeného problému
4 Dokáže:
h. analyzovať riešený problém do logicky a systematicky vyčlenených a vzájomne prepojených
štrukturálnych častí práce
i. koncipovať a overovať teologické programy pre riešenie problematiky diplomovej práce, resp.
projektovať a realizovať jej výskum a interpretovať jeho výsledky
j. kriticky narábať s teoretickým zázemím teologickej práce v cirkevnej praxi, syntetizovať ich
kontextové poznanie a využiť ich v odbornej komunikácii pri argumentácii a obhajobe vlastného
pohľadu na riešenú problematiku
5 Je schopný vytvárať:
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k. konzistentný odborný teologický text teoretického, resp. teoreticko-výskumného charakteru, ktorý
obsahuje tvorivé spracovanie relevantných odborných zdrojov, originálne vlastné myšlienky
a návrhy riešení spracovávanej problematiky
Stručná osnova predmetu:
Odborné poznanie riešenej problematiky diplomovej práce, jej medzinárodného, sociálneho, širšieho
cirkevného a ekumenického kontextu. Homiletická a pastorálna transformácia vybraného teoretického
poznania evanjelikálnej teológie. Metodológia výskumu riešenej problematiky. Integrácia poznania
jednotlivých disciplín vysokoškolského štúdia a širších súvislostí teoretického zázemia evanjelikálnej
teológie podľa téz k štátnej skúške. Integrácia teologickej teórie a cirkevnej praxe na príklade riešenej
problematiky diplomovej práce. Odborná komunikácia a argumentácia. Práca s literatúrou,
bibliografické a citačné normy.
Odporúčaná literatúra:
BELL, J. Doing Your Research Project. Buckingham : OUP, 1998.
Journal of Empirical Theology
JUSCZYK, S. Metodológia empirických výskumov v spoločenských vedách. Bratislava : IRIS, 2003.
KOMÁRIK, E. Metódy vedeckého poznávania človeka. Bratislava : UK, 2002.
MEČKO, D:, KATUŠČÁK, D., FINDRA, J. et al. Akademická príručka. Martin : Osveta, 2005.
PHILLIPS, E. M., PUGH, D.S. How to Get a PhD. Buckingham : OUP, 1994.
Publikácie International Society of Empirical Research in Theology (ISERT).
SILVERMAN, D. Ako robiť kvalitatívny výskum. Bratislava : Pegas, 2005.
WATSON, K. Doing Comparative Education Research. Cambridge : UP, 2001.
WEBSTER, L, MERTOVA, P. Using Narrative Inquiry as a Research Method. London : Routledge,
2008.
ZIEBERTZ, H-G., KAY, W.K., RIEGEL, U. Youth in Europe III: An International Empirical Study
About the Impact of Religion on Life. Lit Verlag, 2009.
ZHEKOV, Y. K. Manual for Research and Writing. Osijek : Izvori, 2001.
Zborníky autorov KETM 2000 - 2010
Ďalšia literatúra podľa téz k štátnej skúške
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk, pre štúdium
literatúry k diplomovej práci aspoň jeden svetový jazyk
Poznámky: časová záťaž študenta:
600 hodín
Konzultácie:
20 hodín
Samoštúdium:
200 hodín
Spracovanie a realizácia výskumu:
200 hodín
Spracovanie práce
180 hodín
Hodnotenie predmetov
A
B
C
D
E
FX
73.33
6.67
13.33
0.0
6.67
0.0
Vyučujúci: vedenie a oponovanie diplomovej práce - všetci vyučujúci v študijnom programe
Evanjelikálna teológia minimálne s titulom PhD.; štátna skúška s obhajobou – všetci vyučujúci
s titulom profesor alebo docent a ďalší odborníci schválení vedeckou radou fakulty.
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2014
Schválil: prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
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POVINNÉ VOLITEĽNÉ PREDMETY

DRUHÝ STUPEŇ
EVANJELIKÁLNA TEOLÓGIA
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Pedagogická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
2d-EKT-812 Denná forma
Ekumenická teológia 2 – Zásady riadenia cirkvi
2e-EKT-812 Externá forma
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednášky, semináre
Typ predmetu: Povinne voliteľný
Odporúčaný rozsah výučby:
Týždenný 1 – 1 – 0 – 0 denná forma štúdia
Za obdobie štúdia: 13 – 13 – 0 – 0 externá forma štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná
Forma štúdia: denná, externá
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester denná forma, 1., 3. semester externá forma
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Seminárna práca a jej prezentácia: 20 bodov (minimálne 15 bodov).
Záverečné hodnotenie:
Ústna skúška v rozsahu obsahovej osnovy predmetu 80 bodov (minimálne 50 bodov).
V priebehu semestra študent vypracuje a prezentuje seminárnu prácu (20 – 15 bodov) a po skončení
semestra vykoná ústnu skúšku, ktorej súčasťou je znalosť cirkevného poriadku jeho/jej cirkvi (80 – 50
bodov).
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B
najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na
hodnotenie E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú študentovi udelené, pokiaľ nesplní minimálnu
podmienku v každej súčasti hodnotenia.
Výsledky vzdelávania: študent úspešným absolvovaním predmetu:
1. pamätá si fakty z cirkevného poriadku svojej denominácie. Pochopí zásady riadení prejavov života
cirkvi.
2. použije poznatky z cirkevného poriadku a cirkevnej kybernetiky na vyhodnotenie predpokladov
pre riadenie cirkevného zboru alebo ústredia cirkvi.
3. je schopný rozoznávať denominačné špecifiká podľa spôsobu riadenia cirkvi
4. aplikuje poznatky zo zásad riadenia cirkvi do praxe
5. hodnotí miesto svojej cirkvi v ekuméne z hľadiska zásad riadenia
6. vytvorí si predpoklady pre činnosť riadiaceho cirkevného pracovníka
Stručná osnova predmetu:
Význam zachovávania disciplíny v cirkvi. Nástroje riadenia cirkvi (denominácií). Uplatňovanie
cirkevného poriadku v zbore. Kazateľ zboru ako riadiaci pracovník. Princípy usporiadania cirkvi.
Episkopát v cirkevných tradíciách.
Podrobná znalosť ústavy, resp. iného základného dokumentu vlastnej denominácie. Základy cirkevnej
administratívy. Pastoračné listy. Osobný manažment času (diáre, priority práce, vyplnenie pracovného
času duchovného pracovníka). Starostlivosť o cirkevné budovy. Zásady vypracovania projektov.
Zasadnutie riadiaceho orgánu zboru, resp. cirkvi. Manažment cirkevných služieb (zhromaždenia,
sobáše, pohreby). Manažment zakladania nových zborov a misijnej práce.
Odporúčaná literatúra:
ASSLÄNDER, F. - GRÜN, A. Time management jako duchovní úkol. Praha : Karmelitánské
nakladatelství, 2010.
PROCHÁZKA, P. Cirkevná kybernetika. (rukopis)
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Základné dokumenty cirkví registrovaných v SR (cirkevné ústavy a poriadky)
Zákony a nariadenia vlády vzťahujúce sa k činnosti cirkvi.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: časová záťaž študenta: 90 hodín
Kombinované: (P-S-Konzultácie) 30
Vypracovanie seminárnej práce: 30
Samoštúdium: 30
Hodnotenie predmetov
A
B
C
D
E
57.89
15.79
15.79
10.53
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Vyučujúci: prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD. – prednášky, semináre, slovenský jazyk
Dátum poslednej zmeny: 30.04.2014

Schválil: Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
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FX
0.00
0.00

Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Pedagogická
Kód predmetu:
Názov predmetu:
2d-PRK-811 Denná forma
Profesijné kompetencie 1
2e-PRK-811 Externá forma
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: seminár
Typ predmetu: Povinne voliteľný
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný 0-2-0-0 denná forma štúdia
Za obdobie štúdia: 0-26-0-0 externá forma štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná
Forma štúdia: denná, externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. semester denná forma, 1.,3. semester externá forma
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety: nie sú
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Absolvovanie inštruktáže ku praxi a prax vykonaná v požadovanom rozsahu a podľa odborného
zamerania - 50 bodov (minimálne 30 bodov); portfólio (prehľad vykonanej praxe v požadovanom
rozsahu a podľa odborného zamerania, hodnotenie, sebareflexia) – 50 bodov (minimálne 35 bodov).
Záverečné hodnotenie: Na základe priebežného hodnotenia. Hodnotenie je súčtom dosiahnutých
bodov v jednotlivých súčastiach hodnotenia.
V priebehu semestra študent pripraví prax (50-30 bodov) a realizuje prax, ktorej podklady odovzdá vo
forme portfólia (50-35 bodov).
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B
najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na
hodnotenie E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú študentovi udelené, pokiaľ nesplní minimálnu
podmienku v každej súčasti hodnotenia.
Výsledky vzdelávania: študent úspešným absolvovaním predmetu:
1. Prakticky aplikuje získané teoretické poznatky z jednotlivých odborných kurzov, zacvičuje sa do
služby a osvojuje si základné návyky nutné pre zodpovedný výkon služby v práci cirkevného
zboru s mladými dospelými.
2. Pravidelne a aktívne sa zúčastňuje na živote cirkvi, denominácie a cirkevného zboru (podľa
cirkevnej príslušnosti a členstva študenta) a na základe štúdia a skúsenosti je schopný zvoliť
vhodné metódy práce v cirkvi.
Stručná osnova predmetu:
Prax študent vykonáva samostatne (pod odborným dohľadom a s využitím konzultácií) zvyčajne vo
vlastnom cirkevnom zbore (alebo v tzv. adoptívnom) alebo denominácii, podľa obsahu uvedenom na
tlačive pre prax – práca s mladými dospelými. Zvesť Slova, služba chválospevmi, vedenie stretnutí
mladých dospelých, vedenie letných táborov pre vybranú vekovú skupinu, vedenie modlitebných
hodín, účasť na rôznych bohoslužbách. Produkcia netradičných foriem prezentácie kresťanského
posolstva prostredníctvom divadelného umenia a multimédií. Duchovné poradenstvo a biblické
vyučovanie. Pomoc pri realizácii programov aktívneho trávenia voľného času mladých dospelých a
práca so znevýhodnenou mládežou.
Odporúčaná literatúra:
BRÁDŇANSKÁ, N. Niektoré aspekty obrazu Boha u detí a dospievajúcich. In Katechetika – historie
– teologie. Sborník materiálů z mezinárodní vědecké konference, uspořádané ve dnech 9.-10. 10.
2003 ve Smilovicích. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2003. s. 167-176. ISBN 807042-306-4.
HANESOVÁ, D. Komunikácia evanjelia v kontexte ontogenetického procesu. In Evanjelium v procese
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transformácie človeka a spoločnosti : Zborník z medzin. ved. konferencie. Banská Bystrica : KETM
PF UMB, 2005, s.60-81. ISBN 80-88945-82-8.
JUSKO, P. Sociálna práca s mládežou a sociálnopatologické javy. Banská Bystrica : PF UMB, 2009.
ISBN 978-80-8083-705-1.
MASARIK, A. Hľadanie Božej vôle pri voľbe životného partnera a povolania. In Evanjelikálny
teologický časopis, 2003, č. 1, s. 49-52. ISSN 1336-1783.
MASARIK, A., BRÁDŇANSKÁ, N. Misijná práca medzi dorastencami In Evanjelikálny teologický
časopis. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2001. Roč. 3, č. 1, 2004, s. 520. ISSN 1336-1783.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky: časová záťaž študenta: 60 hodín
kombinované štúdium (S, Konzultácie): 26
portfólio: 14
samoštúdium: 20
Hodnotenie predmetov
A
B
C
D
E
FX
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Vyučujúci: PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD. – seminár, slovenský jazyk
Dátum poslednej zmeny: 30.04.2014
Schválil: Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Pedagogická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
2d-RBP-811 denná forma
Teologická reflexia bohoslužobného praktika 1
2e-RBP-811 externá forma
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: semináre
Typ predmetu: Povinne voliteľný
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 0-2-0-0 denná forma
Za obdobie štúdia: 0-26-0-0 externá forma
Metóda štúdia: kombinovaná
Forma štúdia: denná, externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.semester denná forma, 1.,3. semester externá forma
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety: nie sú
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Pozorovanie a písomné vyhodnotenie pozitívnych a negatívnych rétorických prvkov súboru
prezentácií: 50 bodov (minimálne 35 bodov).
Komplexné odborné vyhodnotenie dvoch vybraných ukážok: 50 bodov (minimálne 30 bodov).
Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežných hodnotení. Hodnotenie je súčtom dosiahnutých bodov v jednotlivých
súčastiach hodnotenia.
V priebehu semestra študent pozoruje a vyhodnotí rétorické prvky súboru bohoslužobných prezentácií
(50 – 35 bodov) a následne pripraví komplexné odborné vyhodnotenie 2 ukážok (50 – 30 bodov).
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B
najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na
hodnotenie E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú študentovi udelené, pokiaľ nesplní minimálnu
podmienku v každej súčasti hodnotenia.
Výsledky vzdelávania: študent úspešným absolvovaním predmetu:
1. Je schopný analyticky pozorovať a hodnotiť verbálne a neverbálne zložky v prejave určených
rečníkov.
2. Je schopný reflektovať zistené pozorovania prostredníctvom písomných záznamov rétorických
prvkov bohoslužobného praktika.
3. Je schopný aplikovať zistené rétorické prvky pri vypracovaní vlastnej písomnej práce hodnotenia
bohoslužobného praktika.
Stručná osnova predmetu:
Odborná hodnotiaca analýza verbálnych a neverbálnych zložiek v prejave určených rečníkov. Portfólio
reflexívnych pozorovaní zo sledovaných ukážok (písomné záznamy z práce na seminároch), tvorba
samostatná práca na posudzovaní dvoch určených ukážok
Odporúčaná literatúra:
LIGUŠ, J. Medziľudská komunikácia. Banská Bystrica : ZEC, 1998
LIGUŠ, J. Teologická reflexe komunikačných procesů. In: Theologická revue, HTF Praha, roč. 70,
1999, č.2
MASARIK, A. Biblické pojmy a obsahová primeranosť ich použitia vo vnútrocirkevnom
živote. In: Evanjelikálny teologický časopis. 2002,č.1, s.47-52. ISBN 1336-1783
MISTRÍK, J. 1980. Rétorika. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1980. 220 s. ISBN
67-313-80.
ŠURÁB, M. Aby nás radi počúvali: Rétorika a teória komunikácie v službe homílii. Nitra: Kňazský
seminár sv. Gorazda, 2004. ISBN 80-88741-50-5
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: časová záťaž študenta: 60 hodín
kombinované štúdium (S,konzultácie): 30
samostatné štúdium a vypracovanie hodnotení: 30
Hodnotenie predmetov
A
B
C
D
E
FX(0)
82.76
13.79
0.00
3.45
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

FX(1)
0.00
0.00

Vyučujúci: doc. ThDr. Albín Masarik, PhD. – semináre, slovenský jazyk, ThDr. Ing. J. Henžel, PhD.
semináre, konzultácie – slovenský jazyk
Dátum poslednej zmeny: 30.04.2014
Schválil: prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Pedagogická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
2d-APO-811
Apologetika
2e-APO-811
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednášky, semináre
Typ predmetu: Povinne voliteľný
Odporúčaný rozsah výučby:
Týždenný: 1 – 1 – 0 – 0 denná forma štúdia
Za obdobie štúdia: 13 – 13 – 0 – 0 externá forma štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná
Forma štúdia: denná, externá
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester denná forma, 2., 4. semester externá forma
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Aktívna účasť na seminároch - 10 bodov (minimálne 7 bodov).
Seminárna práca – 40 bodov (min. 23 bodov).
Záverečné hodnotenie:
Argumentácia formou ústneho rozhovoru s vyučujúcim k vybraným témam v obsahovej časti
predmetu. V rozsahu obsahovej osnovy predmetu 50 bodov (minimálne 35 bodov).
V priebehu semestra sa študent aktívne zúčastňuje na seminároch (10 – 7 bodov), vypracuje seminárnu
prácu (40 – 23 bodov) a po skončení semestra absolvuje ústnu argumentáciu - rozhovor s vyučujúcim
k učivu v predmetu (50 – 35 bodov).
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B
najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na
hodnotenie E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú študentovi udelené, pokiaľ nesplní minimálnu
podmienku v každej súčasti hodnotenia.
Výsledky vzdelávania: študent úspešným absolvovaním predmetu:
1. osvojí si vedomosti o súčasnom stave vedeckého a filozofického poznania sveta
2. dokáže posúdiť uplatnenie získaných poznatkov prieniku súčasnej teológie a vedy.
3. je schopný porovnať Božie zjavenie s modernými vedeckými poznatkami
4. dokáže aplikovať kresťanské postoje viery.
5. je schopný posúdiť apologetické metódy v dejinách a v súčasnosti.
Stručná osnova predmetu:
Úvod do predmetu, dejiny predmetu. Apologetické polia. Východiská kresťanskej dogmatiky.
Naturalizmus. Antropomorfizmus. Redukcionizmus. Náboženstvá. Apologetické metódy. Klasická
apologetika. Evidenciálna apologetika. Presupoziciálna apologetika. Reformovaná epistemológia.
Dialogická apologetika. Kresťanská apologetika, pojem, ciele, metóda, súvis s prirodzenou teológiou,
typy apologetiky. Vzťah kresťanskej viery k historickým faktom. Biblické proroctvá a matematická
pravdepodobnosť. Argumenty pre Božiu existenciu – filozofické, empirické. Veda a viera. Rozum a
viera, typy poznávacieho procesu. Náboženská skúsenosť a vedecký dôkaz.
Odporúčaná literatúra:
HANES, P. Dejiny kresťanstva. Banská Bystrica : PF UMB, 2013.
HANES, P. Filozofia pre teológov. Banská Bystrica : PF UMB, 2009.
HANES, P. Aristoteles, Heidegger a pravda, Evanjelikálny teologický časopis 2003, roč. 2, č. 1, s. 3539
HANES, P. Doposiaľ nepublikovaná verzia monografie k apologetike.
Teologické myslenie v premenách času. Banská Bystrica : PF UMB, 2009.
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LEWIS, C.S. Hovory. Bratislava : Porta libri, 2010.
KREMPASKÝ, J. Veda verzus viera?, Bratislava : VEDA, 2006.
SIRE, D. Za novými světy, Praha : Návrat domů, 1993
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: časová záťaž študenta: 120 hod, z toho
kombinované štúdium (P, S, Konzultácie): 30
seminárna práca: 45
samoštúdium: 45
Hodnotenie predmetov
A
B
C
D
E
63,16
5,26
21,05
5,26
5,26
100
0
0
0
0
Vyučujúci: doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD. – prednášky, semináre, slovenský jazyk
Dátum poslednej zmeny: 30.04.2014
Schválil: Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
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FX
0
0

Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Pedagogická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
2d-DIS-811 denná forma
Diplomový seminár
2e-DIS-811 externá forma
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednášky, semináre
Typ predmetu: povinne voliteľný
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1-1-0-0 denná forma
Za obdobie štúdia: 13-13-0-0 externá forma
Metóda štúdia: kombinovaná
Forma štúdia: denná, externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester denná forma, 2. semester externá forma
Stupeň štúdia: 2.stupeň
Podmieňujúce predmety: nie sú
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Modelová komplexná seminárna práca na zadanú tému, prezentácia a odborné obhájenie záverov: 100
bodov (minimálne 65 bodov).
Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia. Hodnotenie je súčtom dosiahnutých bodov v jednotlivých
súčastiach hodnotenia.
V priebehu semestra študent vypracuje a na konci semestra prezentuje modelovú seminárnu prácu na
zadanú tému. Po úspešnom absolvovaní predmetu získa hodnotenie (100 – 65 bodov).
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, B najmenej 87 bodov, C
najmenej 80 bodov, D najmenej 73 bodov a E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi,
ktorý nezíska minimálny počet 65 bodov.
Výsledky vzdelávania: študent úspešným absolvovaním predmetu:
1. Je schopný získavať informácie na zadanú komplexnú tému
2. je schopný použiť výsledky štúdia na zostavenie osnovy modelovej seminárnej práce – predstupňa
diplomovej práce
3. je schopný prezentovať a reflektovať svoje doterajšie teologické vedomosti v písomnej podobe v
podobe modelovej seminárnej práce
4. je schopný prezenaplikuje teologické vedomosti v seminárnej práci
Stručná osnova predmetu:
Teologický výskum, ujasnenie a formulácia cieľa, tvorba osnovy, získavanie a triedenie informácií,
písanie a štýl diplomovej práce, citovanie zdrojov a plagiátorstvo, prezentácia a argumentácia
výsledkov, formálne náležitosti diplomovej práce.
Odporúčaná literatúra:
HENŽEL, J. Ako písať seminárne práce na KETM. Nepublikované prednášky.
JENSEN, M. How to Write a Theology Essay. London: Latimer Trust, 2012.
KATUŠČÁK, D. Ako písať kvalifikačné a vysokoškolské práce. Bratislava : Stimul, 1998.
MEŠKO, Dušan, KATUŠČÁK, Dušan, FINDRA, Ján. Akademická príručka: Chcete byť úspešní na
vysokej škole? 3. vyd. Martin: Osveta, 2013. ISBN 9788080633929.
TAYLOR. G. A Student´s Writing Guide: How To Plan And Write Successful Essays. Cambridge:
CUP, 2009. ISBN 9780521729796.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: časová záťaž študenta: 60 hodín
Kombinované: (P-S-Konzultácie) 26
Samoštúdium pre vypracovanie seminárnej práce: 34
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Samoštúdium: 60
Hodnotenie predmetov
A
B
36.84
47.37
100.00
0.00

C
15.79
0.00

D
0.00
0.00

E
0.00
0.00

FX(0)
0.00
0.00

Vyučujúci: ThDr. Ing. J. Henžel, PhD. - prednášky, semináre, slovenský jazyk
Dátum poslednej zmeny: 30.04.2014
Schválil: Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
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FX(1)
0.00
0.00

Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Pedagogická
Kód predmetu:
Názov predmetu:
2d-PRK-812 Denná forma
Profesijné kompetencie 2
2e-PRK-812 Externá forma
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností::
Forma výučby: seminár
Typ predmetu: Povinne voliteľný
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný 0-2-0-0 denná forma štúdia
Za obdobie štúdia: 0-26-0-0 externá forma štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná
Forma štúdia: denná, externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester denná forma, 2.,4. semester externá forma
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety: nie sú
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Absolvovanie inštruktáže ku praxi a prax vykonaná v požadovanom rozsahu a podľa odborného
zamerania - 50 bodov (minimálne 30 bodov); Portfólio (prehľad vykonanej praxe v požadovanom
rozsahu a podľa odborného zamerania, hodnotenie, sebareflexia) – 50 bodov (minimálne 35 bodov).
Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia. Hodnotenie je súčtom dosiahnutých bodov v jednotlivých
súčastiach hodnotenia.
V priebehu semestra študent pripraví prax (50-30 bodov) a realizuje prax, ktorej podklady odovzdá vo
forme portfólia (50-35 bodov).
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B
najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na
hodnotenie E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú študentovi udelené, pokiaľ nesplní minimálnu
podmienku v každej súčasti hodnotenia.
Výsledky vzdelávania: študent úspešným absolvovaním predmetu:
1. Prakticky aplikuje získané teoretické poznatky z jednotlivých odborných kurzov, zacvičuje sa do
služby a osvojuje si základné návyky nutné pre zodpovedný výkon služby v práci cirkevného
zboru s mladými dospelými.
2. Pravidelne a aktívne sa zúčastňuje na živote cirkvi, denominácie a cirkevného zboru (podľa
cirkevnej príslušnosti a členstva študenta) a na základe štúdia a skúsenosti je schopný zvoliť
vhodné metódy práce v cirkvi.
Stručná osnova predmetu:
Prax študent vykonáva samostatne (pod odborným dohľadom a s využitím konzultácií) zvyčajne vo
vlastnom cirkevnom zbore (alebo v tzv. adoptívnom) alebo denominácii, podľa obsahu uvedenom na
tlačive pre prax – práca s ľuďmi v strednom veku (zvesť Slova, služba chválospevmi, participácia na
vedení stretnutí ľudí v strednom veku, vedenie modlitebných hodín, účasť na rôznych bohoslužbách,
atď.). Pastoračná starostlivosť o ľudí v strednom a staršom veku, cirkevné vzdelávanie a špecifiká
katechézy vybranej vekovej skupiny v kontexte vedenia cirkevného spoločenstva.
Odporúčaná literatúra:
FAZEKAŠ, Ľ. Ako žiť. Úvod do kresťanskej aplikovanej etiky. Vyd. 2. Banská Bystrica : ZEC vo
vydavateľstve TRIAN ,2000. s. 178, s. 48-75. ISBN 80-88945-20-8.
MASARIK, A. – BRÁDŇANSKÁ, N. Cirkevný rok a evanjelikálna katechéza. In Křesťanská výchova
ve XXI. století. Prosociální a preventivní aspekty výuky náboženství : sborník materiálů z mezinárodní
vědecké konference, uspořádané ve dnech 6.-7. 10. 2005 ve Smilovicích. Ostrava : Ostravská
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univerzita, Pedagogická fakulta, 2007. s. 113-125. ISBN 978-80-3768-311-5.
PROCHÁZKA, P. Pastorační péče o dospělé ve středním věku. Studijní text č. 30. Praha : ECM,
2008. 19 s. ISBN 978-80-7356-021-8.
PROCHÁZKA, P. K otázkám cirkevního vzdělávání dospělých. In Křesťanská výchova ve XXI.
století. Prosociální a preventivní aspekty výuky náboženství : sborník materiálů z mezinárodní
vědecké konference, uspořádané ve dnech 6.-7. 10. 2005 ve Smilovicích. ed. Józef Szymeczek.
Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2007. s. 30-40. ISBN 978-80-3768-311-5.
PROCHÁZKA, P. Povinnosti duchovenských pracovníkov v cirkvi. Vyžiadaný referát na pastorálnu
konferenciu duchovných ECM v Českej a Slovenskej republike, 2000. Študijný materiál
medzinárodného Inštitútu vzdelávania ECM na adrese: http://www.institut.umc.sk/?page=materialy
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky: časová záťaž študenta: 60 hodín
kombinované štúdium (S, Konzultácie): 26
portfólio: 14
samoštúdium: 20
Hodnotenie predmetov
A
B
C
D
E
FX
85.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15.0
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Vyučujúci: PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD. – seminár, slovenský jazyk
Dátum poslednej zmeny: 30.04.2014
Schválil: Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Pedagogická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
2d-RBP-812 denná forma
Teologická reflexia bohoslužobného praktika 2
2e-RBP-812 externá forma
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: semináre
Typ predmetu: Povinne voliteľný
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 0-2-0-0 denná forma
Za obdobie štúdia: 0-26-0-0 externá forma
Metóda štúdia: kombinovaná
Forma štúdia: denná, externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.semester denná forma, 2., 4. semester externá forma
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety: nie sú
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Pozorovanie a písomné vyhodnotenie pozitívnych a negatívnych aplikačných prvkov súboru
prezentácií: 50 bodov (minimálne 35 bodov).
Komplexné odborné vyhodnotenie dvoch vybraných ukážok: 50 bodov (minimálne 30 bodov).
Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežných hodnotení. Hodnotenie je súčtom dosiahnutých bodov v jednotlivých
súčastiach hodnotenia.
V priebehu semestra študent pozoruje a vyhodnotí aplikačné prvky súboru bohoslužobných prezentácií
(50 – 35 bodov) a následne pripraví komplexné odborné vyhodnotenie 2 ukážok (50 – 30 bodov).
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B
najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na
hodnotenie E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú študentovi udelené, pokiaľ nesplní minimálnu
podmienku v každej súčasti hodnotenia.
Výsledky vzdelávania: študent úspešným absolvovaním predmetu:
1. Je schopný analyticky pozorovať
2. Je schopný hodnotiť aplikačnú primeranosť bohoslužobnej kázne v prejave určených rečníkov.
3. Je schopný reflektovať zistené pozorovania prostredníctvom písomných záznamov aplikačnej
primeranosti bohoslužobnej kázne
Stručná osnova predmetu:
Homiletická aplikácia biblických textov s ohľadom na cieľové skupiny poslucháčov. Pozitívne
pozorovania. Negatívne pozorovania. Závery a odporučenia pre prax.
Odporúčaná literatúra:
HENŽEL, J. Kázanie a pastorácia. In: MASARIK, A. ed. Homiletická činnosť cirkvi a kvalita
súčasného života. Banská Bystrica: KETM, 2009, s. 121-127.
MASARIK, A. Mienkotvornosť a zvestovanie cirkvi. In: Teologické princípy misie. Banská Bystrica:
TRIAN, 1999, s. 87-94.
MASARIK, A. Kresťanské zvestovanie v mimokresťanskom prostredí. In: Evanjelikálne teológia
v postmodernom prostredí. Zborník z vedeckej teologickej konferencie s medzinárodnou účasťou.
Banská Bystrica: ZEC, 2001, s. 51-55.
ROBINSON, H. W. Biblická kázání. Třinec: Biblos, 1993.
SMOLÍK, J. Radost ze Slova. Praha: Kalich, 1993.
Exegetická literatúra podľa zvolených biblických textov (požiadavka min. 3. titulov)
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: časová záťaž študenta: 60 hodín
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kombinované štúdium (S,konzultácie): 30
samostatné štúdium a vypracovanie hodnotení: 30
Hodnotenie predmetov
A
B
C
D
82.76
13.79
0.00
3.45
100.00
0.00
0.00
0.00

E
0.00
0.00

FX(0)
0.00
0.00

FX(1)
0.00
0.00

Vyučujúci: doc. ThDr. Albín Masarik, PhD. – semináre, slovenský jazyk, ThDr. Ing. J. Henžel, PhD.
semináre, konzultácie – slovenský jazyk
Dátum poslednej zmeny: 30.04.2014
Schválil: prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Pedagogická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
2d-SHV-311 denná forma
Človek v sociálno-historickom vývoji
2e-SHV-311 Externá forma
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednášky, semináre
Typ predmetu: povinne voliteľný
Odporúčaný rozsah výučby:
Týždenný: 2-2-0-0 denná forma štúdia
Za celé obdobie štúdia: 26-26-0-0 externá forma štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná
Forma štúdia: denná, externá
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3. semester denná forma; 3., 5., 7. semester externá forma
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety: nie sú
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: (40 bodov – min. 30 b.)
Seminárna interpretačná práca: 10 bodov
Dva mikrovýstupy: 10 bodov
Priebežný vedomostný test: 20 bodov
Záverečné hodnotenie
Záverečný vedomostný test: 60 bodov (potrebné získať min. 35 b.)
Študent počas semestra vypracuje seminárnu prácu, 2 mikrovýskumy a priebežný vedomostný test (40
– 30 bodov) a po skončení semestra záverečný test (60 – 35 bodov).
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B
najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na
hodnotenie E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú študentovi udelené, pokiaľ nesplní minimálnu
podmienku v každej súčasti hodnotenia.
Výsledky vzdelávania: študent úspešným absolvovaním predmetu:
1. je schopný vymenovať hlavné etapy slovenských politických a kultúrnych dejín,
2. pozná ich hlavné znaky a vie ohodnotiť ich prínos pre ďalší dejinný vývoj
3. pozná hlavné osobnosti slovenských politických a kultúrnych dejín
4. je schopný vysvetliť ich úlohu v dejinách.
5. vie obhájiť potrebu tolerancie voči iným kultúram a národnostiam.
6. chápe špecifiká slovenskej kultúry, materiálneho života a religiozity na našom území vo svojom
dejinnom vývoji až po súčasný stav.
7. vie vysvetliť postmoderné osobnostné typy správania človeka západnej kultúry a dokáže ich
vzájomne analyticky porovnať.
8. vhápe vývoj spoločnosti v širších sociologicko-filozofických súvislostiach postmoderného obdobia.
9. dokáže vysvetliť, špecifikovať a exemplifikovať prerod západnej modernej civilizácie v
postmodernú v rôznych oblastiach kultúry.
Stručná osnova predmetu:
Historická dimenzia výchovy k vlastenectvu - Slovensko pred príchodom Slovanov. Odkaz Veľkej
Moravy. Slovensko v období stredoveku. Románska a gotická kultúra na Slovensku. Tatársky vpád
a nemecká kolonizácia. Príchod Rómov na územie Slovenska. Valašská kolonizácia. Vzdelávanie na
Slovensku. Reformácia a renesancia na Slovensku. Religiozita na našom území. Obdobie osvietenstva
na Slovensku. Počiatky národného obrodenia. Slovensko po Rakúsko-Uhorskom vyrovnaní.
Začlenenie Slovenska do ČSR. Slovenský štát - satelit Tretej ríše. Holokaust na Slovensku. Slovenské
národné povstanie. Politický a kultúrny vývoj po 2. svetovej vojne. Rómovia v Československu
a v samostatnej SR. Nežná revolúcia. Slovensko na ceste k samostatnosti.
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Sociologicko-etické kontexty vývoja spoločnosti - spoločnosť a spoločenskosť človeka (ľudstvo
a globalizácia); súčasné osobnostné vzorce (podľa Z. Baumana: tulák, turista, hráč a „prizerajúci sa“);
spoločnosti "pozdnej doby": spoločnosť amerikanizovaná, cynická, detinská, filantropická,
fragmentarizovaná, informačná, komerčná, márnotratná, masová, materialistická, mcdonaldizovaná,
multikultúrna, nedomyslená, pluralitná, posttradičná, sekularizovaná, zrýchlujúca sa ai.
Filozoficko-etické kontexty vývoja spoločnosti - vybrané problémy filozofie dejín; koniec ideológie
a metapríbehov; postmoderna vo filozofii (Lyotard, Derrida, Baudrillard, Habermas, Apel, vznik
a legitimita postmoderny, rozpad celku a pluralizmus, polyteizmus hodnôt, holizmus a
individualizmus, priepasť zmyslového a teoretického, fenomén "krízy vied" a epistemický
relativizmus, postmoderna a umenie, premena pojmu spravodlivosti, obrat k jazyku a irónii).
Odporúčaná literatúra:
Korim, V. Dejiny Rómov. Univerzita Mateja Bela. 2006.
Kováč, D. Dejiny Slovenska. Nakladatelství Lidové noviny. 2007.
Kučera, M. Novoveké Slovensko. Perfekt. 2004.
Lipták, M. Slovensko v 20. storočí. Kalligram. 2011.
Petrusek. M. Společnosti pozdní doby. Slon, 2007.
Bauman, Z. Úvahy o postmoderní době. Slon, 2006.
Gál, E., Marcelli, M. Za zrkadlom moderny. Bratislava: Archa, 1991
Keller, J. Hodnoty pro budoucnost. Praha: G plus G, 1996
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: časová záťaž študenta: 120 hod.
Prednášky: 26 hod.
Semináre: 26 hod.
Seminárna práca: 30 hod.
Samoštúdium: 38 hod.
Hodnotenie predmetov
A
B
C
D
E
FX
FO
1.49
5.47
14.43
31.84
39.8
6.97
0.00
0.00
28.57
21.43
21.43
28.57
0.00
0.00
Vyučujúci: Prof. PaedDr. Vojtech Korim, Csc.- prednášky, semináre, slovenský jazyk
Dátum poslednej zmeny: 30.04.2014
Schválil: prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Pedagogická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
2d-DFS-811
Filozofia - Dejiny filozofických systémov
2e-DFS-811
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednášky, semináre
Typ predmetu: Povinne voliteľný
Odporúčaný rozsah výučby:
Týždenný: 1 – 1 – 0 – 0 denná forma štúdia
Za obdobie štúdia: 13 – 13 – 0 – 0 externá forma štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná
Forma štúdia: denná, externá
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3. semester denná forma, 1., 3., 5. semester externá forma
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety: nie sú
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Aktívna účasť na seminároch – písomná príprava z preštudovanej literatúry - 30 bodov (minimálne 15
bodov).
Záverečné hodnotenie:
Test v rozsahu obsahovej osnovy predmetu 70 bodov (minimálne 50 bodov).
V priebehu semestra sa študent aktívne zúčastňuje na seminároch (30 – 15 bodov), a po skončení
semestra absolvuje písomný test (70 – 50 bodov).
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B
najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na
hodnotenie E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú študentovi udelené, pokiaľ nesplní minimálnu
podmienku v každej súčasti hodnotenia.
Výsledky vzdelávania: študent úspešným absolvovaním predmetu:
1. osvojí si a porozumie poznatkom o vývoji najdôležitejších filozofických systémov staroveku
2. osvojí si a porozumie poznatkom o vývoji najdôležitejších filozofických systémov novoveku
3. je schopný analyzovať svoje vedomosti o filozofických systémoch z hľadiska teológie
4. je schopný svoje poznatky syntetizovať do podoby historického rámca
5. je schopný posúdiť staré a nové teologické systémy z hľadiska filozofií, ktoré ich ovplyvnili.
Stručná osnova predmetu:
Úvod do predmetu Dejiny filozofických systémov. Vznik filozofie v axiálnej dobe. Pôvod filozofie v
Grécku. Grécka filozofia po Sokrata. Platón a kresťanská teológia. Aristoteles a grécke filozofické
školy. Stredoveká "prestávka". Motív novovekej filozofie – Descartes, Locke. Nemecká kritická
filozofia – Kant. Absolútny idealizmus a marxizmus. Iracionalistické filozofie. Existencializmus.
Analytická filozofia a filozofie jazyka. Postmodernizmus. Budúcnosť filozofie a teológia
Odporúčaná literatúra:
ALLEN, D. Filosofie jako brána k teologii, Třebenice : Mlýn, 1999
COPLESTON, F. A History of Philosophy 1-9, New York : Doubleday, 1993
DUIGNAN, B. (ed.) The History of Philosophy 1-3, New York : Britannica, 2011
HANES, P Dejiny filozofických systémov (nepublikovaný rukopis)
LEŠKO, V., MIHINA, F. Dejiny filozofie, Bratislava : IRIS, 1996
SCHAEFFER, F. Ten, který je skutečností. Praha : Návrat, 1994
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický
Poznámky: časová záťaž študenta: 120 hod, z toho
kombinované štúdium (P, S, Konzultácie): 30
samoštúdium: 90
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Hodnotenie predmetov
A
B
0
0

C
0

D
0

E
0

Vyučujúci: doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD. – prednášky, semináre, slovenský jazyk
Dátum poslednej zmeny: 30.04.2014
Schválil: Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Pedagogická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
2d-NZS-811 Denná forma
Nová zmluva – seminár
2e-NZS-811 Externá forma
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: semináre
Typ predmetu: Povinne voliteľný
Odporúčaný rozsah výučby:
Týždenný 0 – 2 – 0 – 0 denná forma štúdia
Za obdobie štúdia: 0 – 26 – 0 – 0 externá forma štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná
Forma štúdia: denná, externá
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1., 3. semester denná forma, 1., 3., 5.semester externá forma
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Aktívna účasť na seminároch 30 bodov (minimálne 20 bodov).
Seminárna práca spracúvajúca odporúčanú literatúru 70 bodov (minimálne 45 bodov).
Záverečné hodnotenie: Na základe priebežného hodnotenia. Hodnotenie je súčtom dosiahnutých
bodov v jednotlivých súčastiach hodnotenia.
V priebehu semestra sa študent aktívne zúčastňuje na diskusiách na seminároch (30-20 bodov)
a vypracuje komplexnú seminárnu prác z niektorej tém seminára (70-45 bodov).
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B
najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na
hodnotenie E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú študentovi udelené, pokiaľ nesplní minimálnu
podmienku v každej súčasti hodnotenia.
Výsledky vzdelávania: študent úspešným absolvovaním predmetu:
1. Získa vedomosti z dobového pozadia antického sveta, ktorý vplýval na vznikajúcu cirkev a jej
tvoriace sa eticko-teologické hodnoty.
2. Osvojí si správny prístup a zručnosť, ako realizovať vedecký výskum
3. osvojí si schopnosti, ako narábať so zvolenou témou v kontexte antickej literatúry.
4. Dokáže aplikovať získané vedomosti a zistene informácie v empirických modelových situáciách.
Stručná osnova predmetu:
Výber tém podľa voľného zamerania: Palestina Ježišovej doby, kultúrno-náboženské dejiny
helenizmu a židovstva, náboženské zoskupenia judaizmu, grécko-rímske náboženstvá, každodenný
život v rímskom impériu, archeologické poznatky dôležitejších biblických miest, epigrafické texty z
intertestamentálnej doby, časové tabule a politické dejiny Izraela.
Odporúčaná literatúra:
FOERSTER, W. Neutestamentliche Zeitgeschichte, Hamburg 1956.
GÁBRIŠ, K., Dejiny novozmluvnej doby, Bratislava 1994.
GREŠO, J., Dejiny novozmluvnej doby, Bratislava, 2000.
HABBE, J. Palästina zur Zeit Jesu, Neukirchen–Vluyn 1996.
KOVÁCS, K. Hellenizmus, Roma, Judaizmus, Köln–Wien, 1969..
LEIPOLD, J., GRUNDMANN, W. Umwelt des Urchristentums I–III., Berlin 1965–1967.
MÁNEK, J. Když Pilát spravoval Judsko, Praha 1980.
ŽILKA, F. Dějiny novozákonní doby, Praha 1925
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, nemecký
Poznámky: časová záťaž študenta: 120 hodín
Kombinované: (S-Konzultácie) 30
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Seminárna práca: 45
Samoštúdium: 45
Hodnotenie predmetov
A
B
47.06
29.41
100.0
0.0

C
23.53
0.0

D
0.0
0.0

E
0.0
0.0

Vyučujúci: prof. PhDr. ThDr. Imrich Peres, PhD. – semináre, slovenský jazyk
Dátum poslednej zmeny: 30.04.2014
Schválil: Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta:Pedagogická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
2d-DIK-811 Denná forma
Diakonika
2e-DIK-811 Externá forma
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednášky
Typ predmetu: Povinne voliteľný
Odporúčaný rozsah výučby:
Týždenný: 2 – 0 – 0 – 0 denná forma štúdia
Za obdobie štúdia: 26 – 0 – 0 – 0 externá forma štúdia
Metóda štúdia:kombinovaná
Forma štúdia: denná, externá
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4. semester denná forma, 2.,4., 6.. semester externá forma
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety: Diakonia 1, Diakonia 2, Diakonia 3, Diakonia 4
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie:
Záverečný test na základe osnovy predmetu 100 bodov (minimálne 65 bodov).
Študent vypracuje záverečný test (100 – 65 bodov). Na získanie hodnotenia A je potrebné získať
v súčte najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej
80 bodov, na hodnotenie D najmenej 75 bodov a na hodnotenie E najmenej 70 bodov. Kredity nebudú
študentovi udelené, pokiaľ nesplní minimálnu podmienku v každej súčasti hodnotenia.
Výsledky vzdelávania: študent úspešným absolvovaním predmetu:
1. Osvojí si základné vedomosti o prístupoch diakoniky
2. Osvojí si základné vedomosti o teóriach diakoniky
3. Osvojí si základné vedomosti o metódach diakoniky
4. Osvojí si základné zručnosti, ako aplikovať teoretické východiská diakoniky v praxi
Stručná osnova predmetu:
Základné etické teórie v diakonike. Etické dilemy života a smrti v kontexte kresťanskej etiky.
Legislatívne dokumenty týkajúce sa diakoniky v SR. Rôzne teologické prístupy v SR a v zahraničí –
komparácia. Aplikácia teologických, teoretických a metodologických východísk diakoniky v práci s
jednotlivcom, rodinou, skupinou, komunitou. Kvalita v sociálnych službách.
Odporúčaná literatúra:
KRUPA, S. Kvalitné sociálne služby I. RPSP. Košice. 2000
KRUPA, S. Kvalitné sociálne služby II. RPSP. Košice 2003
MATOUŠEK. O. Základy sociální práce. Praha : Portál, 2001
MASARIK, A. Aby smútili s nádejou. Brno : Vydavateľstvo L. Marek, 2011
PROCHÁZKA, P. Biblické východiská kresťanskej etiky. Banská Bystrica : UMB, 2009
PROCHÁZKA, P. Wesleyánský kvadrilateral – Bible, tradice, zkušenost, rozum – jako východisko pro
teologická a etická stanoviska církve. In:Evanjelikálny teologický časopis č. 2, 2008
Sociálne encykliky. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 1997.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: časová záťaž študenta: 90 hodín
Kombinované: (P-Konzultácie) 30
Samoštúdium: 60
Hodnotenie predmetov
A
B
C
D
E
FX
63.16
26.2
0.0
0.0
0.0
5.26 F0
5.26 FX
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0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

Vyučujúci: doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD. – prednášky, slovenský jazyk
Dátum poslednej zmeny: 30.04.2014
Schválil: Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Pedagogická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
2d-HBP-811
Exegéza Hebrejskej Biblie – poézia
2e-HBP-811
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednášky, semináre
Typ predmetu: Povinne voliteľný
Odporúčaný rozsah výučby:
Týždenný: 1 –1 – 0 – 0 denná forma štúdia
Za obdobie štúdia: 13 – 13 – 0 – 0 externá forma štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná
Forma štúdia: denná, externá
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.,4. semester denná forma, 2., 4., 6. semester externá forma
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Aktívna účasť na seminároch, vypracovávanie seminárnych exegetických zadaní 20 bodov (minimálne
13 bodov).
Projekt: Exegéza žalmu podľa vlastného výberu 80 bodov (minimálne 52 bodov).
Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia. Hodnotenie je súčtom dosiahnutých bodov v jednotlivých
súčastiach hodnotenia.
Študent je aktívny na seminároch, počas semestera vypracúva exegetické zadania (20 – 13 bodov),
vypracuje projekt exegézy žalmi (80 – 52 bodov):
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B
najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na
hodnotenie E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú študentovi udelené, pokiaľ nesplní minimálnu
podmienku v každej súčasti hodnotenia.
Výsledky vzdelávania: študent úspešným absolvovaním predmetu:
1. Osvojí si zručnosť v exegetovaní poetických textoch Hebrejskej Biblie.
2. Osvojí si zručnosť v exegetovaní prorockých (žánrom poetických) textoch Hebrejskej Biblie.
3. Rozšíri si slovnú zásobu hebrejčiny na základe študijných textov.
4. Je schopný aplikovať predmety Pozadie Hebrejskej Biblie a Literárny úvod do Hebrejskej Biblie.
5. Rozvinie si zručnosť v gramaticko-historickej exegéze
6. Je schopný vytvoriť aplikáciu textu pre prax.
Stručná osnova predmetu:
Úvod k predmetu. Žalmy: Úvod do literárnej formy. Chválospev: Žalm 149. Chválospev: Žalm 8.
Žalospev: Žalm 51. Žalospev: Žalm 109. Vďakyvzdanie: Žalm 32. Dôvera: Žalm 16. Historické
rozprávanie: Žalm 114. Múdroslovný: Žalm 1. Kráľovský: Žalm 110. Kráľovský: Žalm 2.
Odporúčaná literatúra:
BIČ, M. a kol. Starý Zákon – Žalmy – Překlad s výkladem. Praha : Kalich, 1982
HANES, P. Exegéza vybraných žalmov (nepublikovaný rukopis)
Kolektív. PSALMS, Waco : Word, 1983
HELLER, J. – BENEŠ, J. Poutní písně, Praha : Centrum biblických studií UK, 2001
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, český
Poznámky: časová záťaž študenta: 120 hodín
Kombinované: (P-S-Konzultácie) 30
Samoštúdium: 45
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Projekt: 45
Hodnotenie predmetov
A
B
18.18
27.27
0

50

C
18.18

D
0

E
0

0

0

0

Vyučujúci: doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD. – prednášky, semináre, slovenský jazyk
Dátum poslednej zmeny: 30.04.2014
Schválil: Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Pedagogická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
2d-ENZ-812 Denná forma
Exegéza Novej zmluvy 2
2e-ENZ-812 Externá forma
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednášky, semináre
Typ predmetu: Povinne voliteľný
Odporúčaný rozsah výučby:
Týždenný 1 – 1 – 0 – 0 denná forma štúdia
Za obdobie štúdia: 13 – 13 – 0 – 0 externá forma štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná
Forma štúdia: denná, externá
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4. semester denná forma, 2., 4., 6. semester externá forma
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Aktívna účasť na prekladoch gréckych antických textov 30 bodov (minimálne 20 bodov).
Záverečné hodnotenie:
Test v rozsahu obsahovej osnovy predmetu 70 bodov (minimálne 45 bodov).
V priebehu semestra sa študent aktívne zúčastňuje na prekladoch vybraných antických textov (30-20
bodov) a po skončení semestra písomný test (70-45 bodov).
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B
najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na
hodnotenie E najmenej 65 bodov.
Výsledky vzdelávania: študent úspešným absolvovaním predmetu:
1. si svojí si vedomosti o takých textoch nového zákona, ktoré priamo súvisia s poslednými vecami
človeka a sveta.
2. osvojí si zručnosť správne prekladať grécke antické texty
3. osvojí si zručnosť analyzovať ich zmysel formou konpratívneho spôsobu zmýšľania.
4. Je schopný zodpovedne pristupovať a realizovať exegézu aj za pomoci materiálov z profánneho
antického sveta.
Stručná osnova predmetu:
Vybrané perikopy zo Skutkov apoštolských, ktoré sa týkajú smrti a eschatologickej nádeje: Sk 5,1-11;
7,54-60; 12,1-5; 17,22-33; 20,7-12; 26,12-29. Preklady antických textov Novej zmluvy/zákona, ktoré
priamo súvisia s poslednými vecami človeka a sveta. Sú to texty, ktoré naväzujú na helenistické texty
a predstavy o smrti, ako sa objavujú napr. na antických náhrobných epitafoch.
Odporúčaná literatúra:
ALBINUS, L. The Haus of Hades, Oxford 2000.
CONZELMANN, H.Die Mitte der Zeit. Studien zur Theologie des Lukas, 1960.
DAVIES, J. Death, Burial and the Rebirth in the Religions of Antiquity, London 1999.
MÁNEK, J.Pohled Bible na smrt a na život, Praha 1973.
OEGEMA, G.B. Zwischen Hoffnung und Gericht, Neykirchen-Vluyn 1999.
PACHE, R.Das Jenseits, Wuppertal 1973.
POKORNÝ, P.Theologie der lukanischen Schriften, Göttingen 1998.
POKORNÝ P.- VESELÝ, J. Perspektiva víry – Úvod do eschatologie, Praha 1991.
ROBINSON, W.C. Der Weg des Herrn, Hamburg 19
SAMELLAS, A. Death in the Eastern Mediterranean (50-6000 A.D.), Tübingen 2002.
WENHAM, D. The Rediscovery of Jesus’ Eschatological Discourse, GoPe 4, 1984.
Komentáre ku Skutkom:
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BARRETT, C.K. The Acts of the Apostles I, ICC, Edinburg 1994;
BRUCE, F.F. The Acts of the Apostles, Grand Rapids 1990;
CONZELMANN, H. Die Apostelgeschichte, HNT 7, 1972;
HAENCHEN, E. Die Apostelgeschichte, KEK, Göttingen 1977;
JERVELL, J. Die Apostelgeschichte, KEKNT 17, Göttingen 1998;
MARSHALL, I.H. Acts. An Introduction and Commentary, TNTC, Leicester 1980;
PESCH, R. Die Apostelgeschichte, EKK 5/1-2, Neukirchen 1986;
ROLOFF, J. Die Apostelgeschichte, NTD 5, Göttingen 1988;
SCHILLE, G. Die Apostelgeschichte des Lukas, ThHNT 5, Berlin 1984;
SCHMITHALS, W. Die Apostelgeschichte, ZBK 3,2, Zürich 1982;
SCHNEIDER, G Die Apostelgeschichte, HTHK 5/1-2, 1980-1982;
STÄHLIN, G. Die Apostelgeschichte, NTD 5, Göttingen 1970;
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, nemecký, anglický
Poznámky: časová záťaž študenta: 120 hodín
Kombinované: (P-S-Konzultácie) 30
Preklady textov: 30
Samoštúdium: 60
Hodnotenie predmetov
A
B
C
D
E
FX
62.6
25.0
12.5
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Vyučujúci: prof. PhDr. ThDr. Imrich Peres, PhD. – prednášky, semináre, slovenský jazyk
Dátum poslednej zmeny: 30.04.2014
Schválil: Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Pedagogická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
2d-HBS-811
Hebrejská Biblia – seminár
2e-HBS-811
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: semináre
Typ predmetu: Povinne voliteľný
Odporúčaný rozsah výučby:
Týždenný: 0 –2 – 0 – 0 denná forma štúdia
Za obdobie štúdia: 0 – 26 – 0 – 0 externá forma štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná
Forma štúdia: denná, externá
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4. semester denná forma, 2., 4., 6. semester externá forma
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety: nie sú
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Aktívna účasť na seminároch, vypracovávanie parciálnych seminárnych exegetických zadaní 20 bodov
(minimálne 10 bodov).
Seminárna práca 80 bodov (minimálne 55 bodov).
Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia. Hodnotenie je súčtom dosiahnutých bodov v jednotlivých
súčastiach hodnotenia.
Študent je aktívny na seminároch, počas semestera vypracúva exegetické zadania (20 – 10 bodov),
pripraví jednu komplexnú seminárnu prácu (80 – 55 bodov).
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B
najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na
hodnotenie E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú študentovi udelené, pokiaľ nesplní minimálnu
podmienku v každej súčasti hodnotenia.
Výsledky vzdelávania: študent úspešným absolvovaním predmetu:
1. Je schopný aplikovať kognitívne vedomosti z ostatných vyučovacích predmetov týkajúcich sa
Hebrejskej Biblie do exegetickej práce so zvoleným textom
2. Je schopný aplikovať svoje vedomosti za účelom kritického posúdenia teologickej literatúry,
hlavne prekladovej, ktorá sa nachádza predovšetkým v jeho domácom cirkevnom zbore.
Stručná osnova predmetu:
Kritické vyhodnotenie prekladovej literatúry k Hebrejskej Biblii (tradične „Starej zmluve“) – podľa
zamerania a výberu zdrojov, ktoré sú využívané v jednotlivých konfesiách/cirkevných zboroch.
Odporúčaná literatúra:
Študent si vyberie literatúru podľa inštrukcií vyučujúceho a podľa kontextu domáceho cirkevného
zboru/denominácie
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: časová záťaž študenta: 90 hodín, z toho
kombinované štúdium (S, Konzultácie): 30
samoštúdium: 30
seminárna práca: 30
Hodnotenie predmetov
A
B
C
D
E
FX
33.33
6.67
0.0
0.0
0.0
33.33 (FX0)
26.67 (FX1)
33.33
0.0
33.33
0.0
0.0
33.33
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Vyučujúci: doc. ThDr. Pavel Hanes, PhD. – semináre, slovenský jazyk
Dátum poslednej zmeny: 30.4.2014
Schválil: prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
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Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Pedagogická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
2d-HOM-813 Denná forma
Homiletika 3 – Praktická exegéza
2e-HOM-813 Externá forma
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednášky, semináre
Typ predmetu: Povinne voliteľný
Odporúčaný rozsah výučby:
Týždenný 1 –1 – 0 – 0 denná forma štúdia
Za obdobie štúdia: 13 – 13 – 0 – 0 externá forma štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná
Forma štúdia: denná, externá
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2.,4. semester denná forma, 2.,4., 6.semester externá forma
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety: nie sú
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Vypracovanie praktickej exegézy vybraného biblického textu – na základe teoretických východísk
disciplíny 50 bodov (minimálne 30 bodov).
Aktivita na seminári 50 bodov (minimálne 35 bodov).
Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia. Hodnotenie je súčtom dosiahnutých bodov v jednotlivých
súčastiach hodnotenia.
Študent je aktívny počas semestra na seminároch (50 – 30 b.) a v priebehu semestra vypracuje
praktickú exegézu vybraného textu (50 – 35 b.).
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B
najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na
hodnotenie E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú študentovi udelené, pokiaľ nesplní minimálnu
podmienku v každej súčasti hodnotenia.
Výsledky vzdelávania: študent úspešným absolvovaním predmetu:
1. Osvojí si informácie o metodológii a cieľoch praktickej exegézy.
2. Aplikuje teoretické poznatky v hermeneutickom prístupe k biblickému textu a k nemu sa
vzťahujúcim exegetickým prácam.
3. Vytvorí vlastný projekt praktickej exegézy vybraného biblického textu.
Stručná osnova predmetu:
Rozdelenie práce. Úlohy praktickej exegézy. Metodológia praktickej exegézy. Práca v kolektíve.
Prezentácia prác študentov.
Odporúčaná literatúra:
MASARIK, A. Funkčná kristocentricita v evanjelikálnom zvestovaní. In: Principiálne
východiská evanjelikálnej teológie. Zborník z teologickej konferencie. Banská Bystrica : ZEC,
2006. s.58 – 66. ISBN: 80-88945-91-7.
MICHALKO, J. Praktická exegéza. Liptovský Mikuláš: Tranoscius v CN Bratislava, 1977
Min. 5 vedeckých a homiletických komentárov podľa zvolených biblických textov.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky: časová záťaž študenta: 120 hodín
Kombinované: (P-S-K): 30
Samoštúdium: 40
Exegetický projekt: 40
Hodnotenie predmetov
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A
B
C
D
E
44.44
33.33
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Vyučujúci: doc. ThDr. Albín Masarik, PhD. – prednášky a semináre, slovenský jazyk
Dátum poslednej zmeny: 30.4.2014
Schválil: prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
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FX
22.23
0.0

Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Pedagogická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
2d-KAT-814
Katechetika 4
2e-KAT-814
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednášky, semináre
Typ predmetu: Povinne voliteľný
Odporúčaný rozsah výučby:
Týždenný 1 –1 – 0 – 0 denná forma štúdia
Za obdobie štúdia: 13 – 13 – 0 – 0 externá forma štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná
Forma štúdia: denná, externá
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4. semester denná forma, 2., 4., 6. semester externá forma
Stupeň štúdia: 2.stupeň
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Vypracovanie štyroch esejí pre jednotlivé východiská cirkevnej edukácie: 4x 20 bodov – tj. 80 bodov
(min. 50 bodov).
Synteticko-hodnotiaci kooperatívny projekt: 20 bodov (min. 15 bodov).
Záverečné hodnotenie: Na základe priebežného hodnotenia. Hodnotenie je súčtom dosiahnutých
bodov v jednotlivých súčastiach hodnotenia.
V priebehu semestra študent aktívne študuje odporúčanú literatúru, na základe ktorej vypracuje 4 eseje
(80 bodov – 50 bodov) a svoje doterajšie vedomosti a zručnosti sformuje do komplexného projektu
v kooperácii s ostatnými kolegami (20 – 15 bodov).
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 93 bodov, na získanie hodnotenia B
najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na
hodnotenie E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú študentovi udelené, pokiaľ nesplní minimálnu
podmienku v každej súčasti hodnotenia.
Výsledky vzdelávania:
1. Je schopný porozumieť jednotlivým východiskám cirkevnej edukácie
2. Je schopný analyzovať a porovnať vstup jednotlivých východísk cirkevnej edukácie
3. Je schopný aplikovať osvojené poznatky pri hodnotení prínosov jednotlivých východísk do
katechézy vlastnej cirkvi
4. Je schopný kriticky hodnotiť vlastné východiská/východiská vlastnej cirkvi
5. Je schopný vytvoriť projekt katechézy postavený na syntéze všetkých vyučovaných východísk
6. Je schopný pracovať kooperatívne a vytvoriť projekt v spolupráci s kolegami
Stručná osnova predmetu:
Východiská kresťanskej výchovy a výučby. Úvod – typizácia východísk, požiadavky na predmet.
Metódy rozvíjania kritického myslenia - Bloomova taxonómia, laterálne myslenie. Východiská:
sociologické, neurologické, filozofické – antropologické, pedagogické – humanistické, teologické –
biblická antropológia. Syntéza a hodnotenie jednotlivých výdchodísk. Kooperatívna tvorba projektu
východísk k vybranému katechetickému javu.
Odporúčaná literatúra:
BRATEN, O. M. H. Towards a Methodology for Comparative Studies in Religious Education:
A Study of England and Norway. New York : Waxmann, 2013.
HANESOVÁ, D. (ed.) Od generácie Y ku generácii Z. Banská Bystrica : PF UMB, 2012.
HELUS, Z., BRAVENÁ, N., FRANCLOVÁ, M. Perspektivy učitelství. Praha : UK, 2012.
BEAUREGARD, M., O’LEARY, D., The Spiritual Brain. NY: Harper, 2007.
MUCHOVÁ, L. Budete mými svědky. Brno : KPC OPB, 2011.

62

SOKOL, J. Filosofická antropologie. Praha : Portál, 2002.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický
Poznámky: časová záťaž študenta: 90 hodín
kombinované štúdium (P, S, Konzultácie): 26
príprava esejí: 24
príprava projektu: 20
samoštúdium: 20
Hodnotenie predmetov
A
B
C
D
E
0
0
0
0
0
Vyučujúci: Doc. PaedDr. Dana Hanesová, PhD. – prednášky, semináre, slovenský jazyk
Dátum poslednej zmeny: 30.04.2014
Schválil: Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
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FX
0

Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Pedagogická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
2d-PTE-813 Denná forma
Pastorálna teológia 3 - seminár
2e-PTE-813 Externá forma
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: semináre
Typ predmetu: Povinne voliteľný
Odporúčaný rozsah výučby:
Týždenný 0 – 2 – 0 – 0 denná forma štúdia
Za obdobie štúdia: – 26 – 0 – 0 externá forma štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná
Forma štúdia: denná, externá
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4. semester denná forma, 2., 4., 6. semester externá forma
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Vypracovanie štyroch štúdií a ich prezentácia 100 bodov (minimálne 65 bodov).
Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežného hodnotenia. Hodnotenie je súčtom dosiahnutých bodov v jednotlivých
súčastiach hodnotenia.
V priebehu semestra študent vypracuje štyri štúdie a prezentuje ich (100 – 65 bodov).
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B
najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na
hodnotenie E najmenej 65 bodov.
Výsledky vzdelávania: študent úspešným absolvovaním predmetu:
1. pamätá si klasické postupy pri poimenickej starostlivosti
2. použije poznatky teológie a spoločenských vied na riešenie pastoračných situácií
3. je schopný hlbšieho vzhľadu do špecifických pastoračných situácií
4. aplikuje pravidlá a postupy in concreto
5. hodnotí výsledky s ohľadom na reálnu situáciu a podmienky pastorácie
6. vytvorí si predpoklady pre výkon pastorácie v praxi
Stručná osnova predmetu:
Osobnosť pastora. Pastor a Biblia. Motívy pastoračnej práce. Zbor ako pastoračné prostredie. Krst a
pastorácia. Večera Pánova a pastorácia. Predmanželské rozhovory. Návštevy v nemocnici. Príprava
svadobného a pohrebného zhromaždenia. Rozhovory s mladomanželmi. Pastorácia rodín s malými,
školopovinnými a dospievajúcimi deťmi, manželov "prázdneho hniezda", starých manželských párov,
ovdovených. Pastorácia na dedine, v meste a vo veľkomeste. Rozhovory o životospráve, o zlozvykoch,
o závislostiach. Pastoračné listy. Spoveď. Povzbudenie a zmierenie. Radosť. Utrpenie. Práca.
Odpočinok. Šport.
Odporúčaná literatúra:
COLLINS, G. R. Christian Couselling. Dallas : Word Inc., 1989
HANES, P. – Hanesová, D. Brádňanská, N. Prosociální a preventivní aspekty pastorace dětí. Ostrava :
Slezská ev. církev a.v., 2008.
HAVRÁNEK, A. Úvahy o pastýřské péči. Praha : Církev bratrská, 1986.
KAPLÁNEK, M. Pastorace mládeže. Studijní text pro pracovníky s mládeží, Saleziánská provincie
Praha, Praha 1999.
KŘIVOHLAVÝ, J. Křesťanská péče o nemocné. Praha : Advent, 1991.
KUBÍKOVÁ, J. Pastorace v mimořádných případech. Bratislava : ECM, 1992.
PRÁŠILOVÁ, M. Duchovné a pastorálne sprevádzanie chorých a zomierajúcich v nemocnici.
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Bratislava : Ev. diakonia, 2003.
PROCHÁZKA, P. Pastorační doprovázení. Praha : Institut vzdělávání ECM, 2013. 139 s. ISBN 97880-7356-034-8
PROCHÁZKA, P. Pastorační péče o seniory, nemocné, umírající a pozůstalé. In: PROCHÁZKA, P.
a POKORNÝ, P. Pastorační péče v kontextu nemoci. (Studijní texty pro pastory a pastorační
pracovníky I) Český Těšín : Slezská církev evangelická a. v. ve spolupráci s Ostravskou univerzitou
v Ostravě, 2008. S. 5 – 32.
PROCHÁZKA, P. Pastorační péče o dospělé ve středním věku. Studijní text č. 30. Praha : ECM,
2008. 19 s.
PROCHÁZKA, P. Pastorační péče o seniory, nemocné, umírající a pozůstalé. Studijní text č. 29.
Praha : ECM, 2009. 30 s.
SMOLÍK, J. Pastýřská péče. Praha : Kalich, 1991.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: časová záťaž študenta: 90 hodín
Kombinované: (S-Konzultácie) 30
Vypracovanie prípadovej štúdie: 30
Samoštúdium: 30
Hodnotenie predmetov
A
B
C
D
E
FX
58.82
23.53
25.0
5.88
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
0.0
0.0
Vyučujúci: prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD. – semináre, slovenský jazyk
Dátum poslednej zmeny: 30.04.2014
Schválil: Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.

65

Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Pedagogická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
2d-TMS-811 Denná forma
Trendy misie v 20. storočí
2e-TMS-811 Externá forma
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednášky semináre
Typ predmetu: Povinne voliteľný
Odporúčaný rozsah výučby:
Týždenný 1 – 1 – 0 – 0 denná forma štúdia
Za obdobie štúdia: 13 – 13 – 0 – 0 externá forma štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná
Forma štúdia: denná, externá
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4. semester denná forma, 2.,4., 6. semester externá
forma
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety: nie sú
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Seminárna práca. Spracuje zadanú parciálnu tému 20 bodov (minimálne 15 bodov).
Záverečné hodnotenie:
Test v rozsahu obsahovej osnovy predmetu 80 bodov (minimálne 50 bodov)
V priebehu semestra študent vypracuje seminárnu prácu (20-15 bodov) a po skončení semestra
písomný test (80-50 bodov).
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B
najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov
a na hodnotenie E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú študentovi udelené, pokiaľ nesplní
minimálnu podmienku v každej súčasti hodnotenia.
Výsledky vzdelávania: študent úspešným absolvovaním predmetu:
1. Osvojí si základné vedomosti o špecifikách 20. storočia.
2. Je schopný kriticky zhodnotiť problémy a riešenia svetovej kresťanskej misie a evanjelizácie
v 20. storočí.
3. Je schopný efektívne aplikovať získané vedomosti v misijnej činnosti súčasnej doby.
Stručná osnova predmetu:
Charakteristika a špecifiká 20. storočia – periodizácia, kultúra (modernizmus a postmodernizmus),
politika. Vývoj kresťanskej misie 20. storočia: Osobnosti a relevantné misijné organizácie. Misia v
moslimskom svete. Misia v Ázii. Misia v Afrike. Misia v Latinskej Amerike. Misia v Európe.
Pozitíva a negatíva misie 20. storočia. Impulzy pre 21. storočie.
Odporúčaná literatúra:
JOHNSON, P. Dějiny 20. století, Rozmluvy, 2008.
KANE, J. H. A Consice History of the Christian World Mission. Grand Rapids : Baker Book House,
1982.
MAĎAR, J. Historický rámec postmodernizmu. In Zborník Evanjelikálna teológia
v postmodernom prostredí, Banská Bystrica : ZEC, 2001, s. 33-43.
PROCHÁZKA, Pavel: K teológii misie v postmodernom čase. In Zborník
Teologické princípy misie, Banská Bystrica : ZEC 1999, s. 27-35.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický
Poznámky: časová záťaž študenta: 90 hodín
Kombinované: (P-S-Konzultácie) 30
Seminárna práca: 30
Samoštúdium: 30
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Hodnotenie predmetov
A
B
95.00
5.00
100.00
0.00

C
0.00
0.00

D
0.00
0.00

E
0.00
0.00

Vyučujúci: Prof. ThDr. P. Procházka, PhD. – prednášky, slovenský jazyk
Mgr. Ing. J. Maďar, PhD. – semináre, slovenský jazyk
Dátum poslednej zmeny: 30.04.2014
Schválil: Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
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FX
0.00
0.00

Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Pedagogická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
2d-KPC-811 Denná forma
Komunitná práca v cirkvi
2e-KPC-811 Externá forma
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednášky, semináre
Typ predmetu: Povinne voliteľný
Odporúčaný rozsah výučby:
Týždenný: 1 – 1 – 0 – 0 denná forma štúdia
Za obdobie štúdia: 13 – 13 – 0 – 0 externá forma štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná
Forma štúdia: denná, externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester denná forma, 3.,5. semester externá forma
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety: Diakonia 1, Diakonia 2, Diakonia 3
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Seminárna práca v rozsahu min 7 – max. 10 strán: 10 bodov (minimálne 8 bodov).
Záverečné hodnotenie:
Záverečný test v rozsahu osnovy predmetu 90 bodov (minimálne 57 bodov).
V priebehu semestra študent vypracuje (10 - 8 bodov) a absolvuje záverečný test (90 – 57 bodov). Na
získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B
najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 75 bodov a na
hodnotenie E najmenej 70 bodov. Kredity nebudú študentovi udelené, pokiaľ nesplní minimálnu
podmienku v každej súčasti hodnotenia.
Výsledky vzdelávania: študent úspešným absolvovaním predmetu:
1. Osvojí si základné vedomosti o komunitnej práci v ranej cirkvi.
2. Osvojí si základné vedomosti o kresťanskej komunitnej práci v dobe misie apoštola Pavla
3. Osvojí si základné vedomosti o spôsoboch súčasnej komunitnej práce a misie.
4. Osvojí si základné zručnosti pre zapájanie minorít v cirkvi a v cirkevných zboroch a účasti cirkvi
na správe veci verejných.
Stručná osnova predmetu:
Dejiny komunitnej práce v cirkvi. Kresťanská komunitná práca. Komunita v NZ. Kresťanské komunity
cirkevných zborov z misie apoštola Pavla. Proces kresťanskej komunitnej práce. Kresťanská
komunitná práca a misia. Mestská misia. Osobnosť kresťanského komunitného pracovníka.
Projektovanie komunitných plánov. Účasť cirkvi na komunitnom plánovaní. Kresťanská komunitná
práca s minoritami. Terénna sociálna práca.
Odporúčaná literatúra:
AMBRÓZOVÁ, A. Proces terénnej sociálnej práce v sociálne vylúčenej komunite. PDSC, 2006.
KADLEČÍK, P. Šlapaje ulicou. Bratislava : Proti prúdu, 2013.
KOJOUHAROVÁ, Y., STANČEVOVÁ, K., SEČKOV, R. Překročit zdi, lidé ze Stolpinova si berou
na starost. svou komunitu. Osmium. 1998.
LITAVSKÁ, E. a kol. Terénna sociálna práca v sociálne vylúčenej komunite. Prípadové štúdia 2006.
MATOUŠEK, O. Metódy a řízení sociální práce. Praha : Portál, 2003.
MÁTEL, A., SCHAVEL, M. Teória a metódy sociálnej práce. Košice : SRSP, 2011.
MISTRÍK, E. Kultúrna a multikultúrna výchova. Bratislava : Vzdelávacia nadácia J. Husa, 1999.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: časová záťaž študenta: 60 hodín
Kombinované: (P-S-Konzultácie) 26
Seminárna práca 14
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Samoštúdium: 20
Hodnotenie predmetov
A
B
57.89
36.84
100.00
0.00

C
5.26
0.00

D
0.00
0.00

E
0.00
0.00

Vyučujúci: doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD. – prednášky, semináre, slovenský jazyk
Dátum poslednej zmeny: 30.04.2014
Schválil: Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
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FX
0.00
0.00

Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Pedagogická
Kód predmetu:
Názov predmetu:
2d-SOP-811 Denná forma
Súvislá odborná prax
2e-SOP-811 Externá forma
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností::
Forma výučby: odborná prax
Typ predmetu: Povinne voliteľný
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný 0-0-0-3 denná forma štúdia
Za obdobie štúdia: 0-0-0-39 externá forma štúdia
Metóda štúdia: cvičenia
Forma štúdia: denná, externá
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. semester denná forma, 3.,5. semester externá forma
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety: nie sú
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Príprava evanjelizačnej práce - 50 bodov (minimálne 30 bodov); realizácia evanjelizačnej práce v praxi
– 50 bodov (minimálne 35 bodov).
Záverečné hodnotenie: Na základe priebežného hodnotenia. Hodnotenie je súčtom dosiahnutých
bodov v jednotlivých súčastiach hodnotenia.
V priebehu semestra študent pripraví prax (50-30 bodov) a realizuje prax (50-35 bodov).
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B
najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na
hodnotenie E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú študentovi udelené, pokiaľ nesplní minimálnu
podmienku v každej súčasti hodnotenia.
Výsledky vzdelávania: študent úspešným absolvovaním predmetu:
1. sa dôkladne oboznámi s praktickou evanjelizáciou.
2. získa evanjelizačné zručnosti. Analyzuje jednotlivé metódy evanjelizácie.
3. aplikuje teoretické poznatky a metódy v reálnych situáciách.
4. dokáže posúdiť vhodnosť stratégií v praktickej misijnej práci.
Stručná osnova predmetu:
Osobná evanjelizácia. Metódy osobnej evanjelizácie. Verejná evanjelizácia. Metódy verejnej
evanjelizácie. Evanjelizácia sociálnych skupín na okraji spoločnosti(sociálne znevýhodnené skupiny,
bezdomovci, slobodné matky s deťmi, práca v útulkoch pre týrané ženy a v domovoch pre mládež
z detských domovov, bezprahové kluby pre mládež, práca s alkoholikmi a bývalými alkoholikmi,
penitenciárna a postpenitenciárna starostlivosť a pod.). Špecifiká evanjelizačnej práce s ľuďmi na
okraji spoločnosti.
Odporúčaná literatúra:
ALDRICH, J. C. Life-Style Evangelism. Portland : Multinomah, 1981.
BRÁDŇANSKÁ N., ŠOLTÉSOVÁ, V. Transformácia človeka evanjeliom. Prieskum dosahov v
misijnej práci s Rómami v OZ Nádej deťom v Banskej Bystrici. In Transformácia Kristovej moci na
človeka a spoločnosť. Zborník prednášok z VVU a teologickej konferencie. Banská Bystrica : KETM
PF UMB, 2005. s. 82-95.
FOX, H. E. - MORRIS, G. E. Základy kresťanského obrátenia a učeníctva. Základy vedenia ku
Kristovi. Evanjelium podľa Jána. Bratislava : ECM, 2003.
HANESOVÁ, D. Sociálna a misijná práca s rómskou komunitou. Banská Bystrica : KETM PF UMB,
2006. [CD nosič]
KŘIVOHLAVÝ, J. Sdílení naděje. Praha : Návrat domů, 1997.
PROCHÁZKA, P. Duchovná skúsenosť a komunikácia evanjelia. Banská Bystrica : PF UMB, 1999.
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Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky: časová záťaž študenta:120 hodín
kombinované štúdium (P, S, K): 40
samoštúdium: 30
projekt praxe: 20
realizácia praxe: 30
Hodnotenie predmetov
A
B
C
D
E
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Vyučujúci: PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD. – seminár, slovenský jazyk
Dátum poslednej zmeny: 30.04.2014
Schválil: Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.

71

FX
0.0
0.0

Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Pedagogická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
2d-RBP-813 denná forma
Teologická reflexia bohoslužobného praktika 3
2e-RBP-813 externá forma
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: semináre
Typ predmetu: Povinne voliteľný
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 0-2-0-0 denná forma
Za obdobie štúdia: 0-26-0-0 externá forma
Metóda štúdia: kombinovaná
Forma štúdia: denná, externá
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.semester denná forma, 3., 5. semester externá forma
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety: nie sú
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Pozorovanie a písomné vyhodnotenie pozitívnych a negatívnych prvkov súboru prezentácií: 50 bodov
(minimálne 35 bodov)
Komplexné odborné vyhodnotenie dvoch vybraných ukážok: 50 bodov (minimálne 30 bodov).
Záverečné hodnotenie:
Na základe priebežných hodnotení. Hodnotenie je súčtom dosiahnutých bodov v jednotlivých
súčastiach hodnotenia.
V priebehu semestra študent pozoruje a vyhodnotí aplikačné prvky súboru bohoslužobných prezentácií
(50 – 35 bodov) a následne pripraví komplexné odborné vyhodnotenie 2 ukážok (50 – 30 bodov).
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B
najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov a na
hodnotenie E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú študentovi udelené, pokiaľ nesplní minimálnu
podmienku v každej súčasti hodnotenia.
Výsledky vzdelávania: študent úspešným absolvovaním predmetu:
1. Je schopný analyticky pozorovať
2. Je schopný hodnotiť aplikačnú primeranosť bohoslužobnej kázne v prejave určených rečníkov.
3. Je schopný reflektovať zistené pozorovania prostredníctvom písomných záznamov aplikačnej
primeranosti bohoslužobnej kázne
Stručná osnova predmetu:
Homiletická aplikácia biblických textov s ohľadom na cieľové skupiny poslucháčov. Pozitívne
pozorovania. Negatívne pozorovania. Závery a odporučenia pre prax.
Odporúčaná literatúra:
HENŽEL, J. Kázanie a pastorácia. In: MASARIK, A. ed. Homiletická činnosť cirkvi a kvalita
súčasného života. Banská Bystrica: KETM, 2009, s. 121-127.
MASARIK, A. Mienkotvornosť a zvestovanie cirkvi. In: Teologické princípy misie. Banská Bystrica:
TRIAN, 1999, s. 87-94.
MASARIK, A. Kresťanské zvestovanie v mimokresťanskom prostredí. In: Evanjelikálne teológia
v postmodernom prostredí. Zborník z vedeckej teologickej konferencie s medzinárodnou účasťou.
Banská Bystrica: ZEC, 2001, s. 51-55.
ROBINSON, H. W. Biblická kázání. Třinec: Biblos, 1993.
SMOLÍK, J. Radost ze Slova. Praha: Kalich, 1993.
Exegetická literatúra podľa zvolených biblických textov (požiadavka min. 3. titulov)
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský
Poznámky: časová záťaž študenta: 60 hodín
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kombinované štúdium (S,konzultácie): 26
samostatné štúdium: 14
vypracovanie hodnotení: 20
Hodnotenie predmetov
A
B
C
63.16
36.84
0.0
100.0
0.0
0.0

D
0.0
0.0

E
0.0
0.0

FX(0)
0.0
0.0

FX(1)
0.0
0.0

Vyučujúci: doc. ThDr. Albín Masarik, PhD. – semináre, slovenský jazyk, ThDr. Ing. J. Henžel, PhD.
semináre, konzultácie – slovenský jazyk
Dátum poslednej zmeny: 30.04.2014
Schválil: prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.

73

Informačný list predmetu
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Pedagogická fakulta
Kód predmetu:
Názov predmetu:
2d-TES-811 Denná forma
Teologické systémy
2e-TES-811 Externá forma
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednášky, semináre
Typ predmetu: Povinne voliteľný
Odporúčaný rozsah výučby:
Týždenný 1 – 1 – 0 – 0 denná forma štúdia
Za obdobie štúdia: 13 – 13 – 0 – 0 externá forma štúdia
Metóda štúdia: kombinovaná
Forma štúdia: denná, externá
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester denná forma, 2. a 4. semester externá forma
Stupeň štúdia: 2. stupeň
Podmieňujúce predmety: nie sú
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Seminárna práca. Spracuje zadanú parciálnu tému 20 bodov (minimálne 15 bodov).
Záverečné hodnotenie:
Test v rozsahu obsahovej osnovy predmetu 80 bodov (minimálne 50 bodov).
V priebehu semestra študent vypracuje seminárnu prácu (20-15 bodov) a po skončení semestra
písomný test (80-50 bodov).
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať v súčte najmenej 94 bodov, na získanie hodnotenia B
najmenej 87 bodov, na hodnotenie C najmenej 80 bodov, na hodnotenie D najmenej 73 bodov
a na hodnotenie E najmenej 65 bodov. Kredity nebudú študentovi udelené, pokiaľ nesplní
minimálnu podmienku v každej súčasti hodnotenia.
Výsledky vzdelávania: študent úspešným absolvovaním predmetu:
1. Osvojí si vedomosti o najvýznamnejších teologických systémoch od 16. storočia až po
súčasnosť.
2. Porozumie informáciam o najvýznamnejších teologických systémoch od 16. storočia až po
súčasnosť
3. Je schopný analyzovať a porovnať základné charakteristiky najvýznamnejších teologických
systémoch od 16. storočia až po súčasnosť
4. Je schopný rozpoznať mnohovýznamovosť biblickej zvesti a jej aktuálnu platnosť
v jednotlivých teologických systémoch; rozpozná, že každá teologická orientácia obsahuje len
isté biblické dôrazy.
Stručná osnova predmetu:
Úvod do predmetu. Poreformačná ortodoxia. Pietizmus. Liberálna teológia. Dialektická teológia.
Čierna teológia. Feministická teológia. Teológia oslobodenia. Fundamentálna teológia.
Evanjelikálna teológia. Postmoderná teológia.
Odporúčaná literatúra:
BARTH, K. Uvedení do evangelické teologie, Praha 1988.
LANE, T. Dějiny křesťanského myšlení. Praha : Návrat domů, 1996.
LIGUŠ, J. Teologické systémy. Banská Bystrica : PF UMB, 2010.
McGRATH, A. E. (editor). The Blackwell Encyclopedia of Christian Modern Thought. Oxford
1993.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský, anglický
Poznámky: časová záťaž študenta: 90 hodín
Kombinované: (P-S-Konzultácie) 26
Seminárna práca: 19
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Samoštúdium: 45
Hodnotenie predmetov
A
B
53.33
26.67
0.00
0.00

C
20.00
0.00

D
0.00
0.00

E
0.00
0.00

Vyučujúci: Prof. ThDr. P. Procházka, PhD. – prednášky, slovenský jazyk
Mgr. Ing. J. Maďar, PhD. – semináre, slovenský jazyk
Dátum poslednej zmeny: 30.04.2014
Schválil: Prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.
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FX
0.00
0.00

