
 

 

 

 

 

 

Tézy na magisterskú štátnu skúšku  

(jednoodborové štúdium) 

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA 

Náboženská výchova (katolícka) s didaktikou 

BIBLIKUM 

1. Teologický význam Božieho mena v Starom zákone 

2. Exodus ako model spásneho diela Boha v Starom zákone 

3. Význam zmluvy v teológii Starého zákona 

4. Dekalóg ako základ biblickej morálky 

5. Ježiš histórie a Kristus viery 

6. Význam Ježišových zázrakov v synoptických evanjeliách 

7. Ohlasovanie Božieho kráľovstva 

8. Ježišovo umučenie a zmŕtvychvstanie 

9. Obrazy Cirkvi v listoch apoštola Pavla 

 

DOGMATICKÁ TEOLÓGIA 

10. Základná kristologická dogma: „Ježiš Kristus je druhá Božská osoba, večný Syn Boží, 

ktorý sa stal človekom.“  

11.  Novozákonná a klasická kristológia 

12.  Súčasná kristológia  

13.  Soteriológia – klasický vývoj  

14.  Súčasné tendencie v soteriológii 

15.  Eschatológia 

16.  Všeobecná a individuálna eschatológia 

17.  Teologická podstata Cirkvi 

18.  Štrukturálna rovina Cirkvi 

19.  Teológia milosti  

20.  Vybrané kapitoly o milosti  

21.  Náuka o sviatostiach  

22.  Iniciačné sviatosti 

23.  Uzdravujúce sviatosti  

24.  Sviatosti služby spoločenstvu 
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KANONICKÉ PRÁVO 

25. Katolícka škola podľa Kanonického práva  

26. Dikastériá Rímskej kúrie 

27. Štruktúra a autority diecézy 

28. Katolícke manželstvo 

  29. Proces manželskej nulity 

  30. Rozlúčenie manželského zväzku  

   31. Autority Cirkvi na úrovni farnosti 

   32. Inštitúty posvätného života a spoločnosti apoštolského života 

   33. Trestné kánonické právo 

   34. Hnutia a spoločenstvá v náuke kánonického práva 

 

MORÁLNA TEOLÓGIA 

    35. Uctievanie Boha - 1. Božie prikázanie 

    36. Úcta k Božiemu menu – 2 Božie prikázanie 

    37. Svätenie nedele a sviatkov (3.Božie prikázanie) 

    38. Spoločenské vzťahy (4. Božie prikázanie) 

    39. Hodnota ľudského života (5. Božie prikázanie) 

    40. Čistota (6. Božie prikázanie) a Podstatné vlastnosti kresťanského manželstva (9. Božie         

prikázanie) 

    41. Úcta k majetku blížnych ( 7. Božie prikázanie) 

    42. Pravda v živote kresťana (8. Božie prikázanie) 

 

 

SOCIÁLNA NÁUKA CIRKVI 

   43. Sociálna náuka Cirkvi – pojem sociálna náuka; východiská sociálnej náuky; sociálne 

položenie        človeka; kompetencie Cirkvi v sociálnych otázkach. 

   44. Človek ako cieľ sociálnej náuky Cirkvi – dôstojnosť ľudskej osoby; sociálny rozmer 

človeka. 

   45. Základné princípy sociálnej náuky Cirkvi – princíp spoločného dobra, princíp solidarity, 

princíp subsidiarity. 

   46. Hlavné normy sociálneho života – etický rozmer ľudskej osoby; svedomie; prirodzené 

právo. 

   47. Hlavné normy sociálneho života – základné práva ľudskej osoby; zákon spravodlivosti; 

Charta práv rodiny; sociálna láska. 

   48. Usporiadanie ľudskej spoločnosti – manželstvo a rodina; spoločnosť a štát. 

   49. Práca – otázky ekonómie; hospodársky život; medzinárodné spoločenstvo. 

   50. Sociálna náuka v dokumentoch magistéria Cirkvi – sociálne encykliky pápežov; 

pastorálna konštitúcia DVK – Gaudium et spes; apoštolská exhortácia Jána Pavla II. – 

Familiaris consortio. 

  

 



II. Rodinná a farská katechéza 

DIDAKTIKA NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY 

1. Didaktika katechézy – dejiny, pojem, rozdelenie, predmet 

2. Žiak – subjekt náboženskej výchovy 

3. Učiteľ náboženskej výchovy - katechéta 

4. Vyučovacie štýly učiteľov náboženstva  

5. Organizačné formy vyučovacieho procesu a katechetické modely 

6. Didaktické a teologické zásady v predmete náboženská výchova 

7. Vyučovacia hodina náboženskej výchovy 

8. Učivo, učebné osnovy a štandardy predmetu náboženská výchova 

9. Učebné pomôcky a didaktická technika na hodinách náboženskej výchovy 

10. Učebnica náboženskej výchovy – katechizmus a pracovné zošity 

11. Osnovy predmetu náboženstva/náboženskej výchovy a metodiky 

12. Modlitba a Sväté písmo v katechéze 

13. Symbol, obraz a kreslenie v katechéze 

14. Aktivizačné metódy v katechéze 

15. Súčasné inovačné formy vo vyučovaní náboženskej výchovy 

16. Iniciačná a permanentná katechéza 

17. Farská katechéza – jej úlohy a formy 

18. Rodinná katechéza – jej úlohy a formy 

 

 

PASTORÁLNA TEOLÓGIA 

19. Sviatosti kresťanskej iniciácie 

   20. Sviatosti v učení Katechizmu Katolíckej Cirkvi 

   21. Prijímateľ a vysluhovateľ sviatostí 

   22. Rodičia detí prijímajúcich sviatosti kresťanskej iniciácie  

   23. Krstní rodičia, birmovní rodičia. Slávnosť prvého sv. prijímania. 

 

LITURGIKA 

   24. Liturgia sviatostí  

   25. Úloha laikov pri vysluhovaní sviatostí 
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