
Vysoká škola: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v  Bratislave 

Fakulta: -  

Kód predmetu:  Názov predmetu: Misijná  a charitatívna práca 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Externá forma štúdia: 8 hodín prednášok  prezenčnou formou / semester, 

           distančné štúdium (16 hodín), možnosť konzultácie s pedagógom 

Počet kreditov: 4 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, zimný semester 

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: - 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Externá forma štúdia: Úspešné absolvovanie výstupného písomného testu (minimálna požiadavka úspešnosti 61 

%).  Na získanie hodnotenia A je potrebné získať min. 91 % úspešných odpovedí, B: 81-90 %; C: 73-80 %; D: 

66-72%, E: 61-65%. 

Výsledky vzdelávania: 

Študenti získajú ucelený pohľad na problematiku misijnej a charitatívnej práce všeobecne, ako aj v špecifických 

podmienkach rozvojových krajín. Spoznajú a porozumejú pojmom misia a charita, vzťahu medzi sociálnou, 

charitatívnou a misijnou prácou. Okrem všeobecných princípov MChP sa oboznámia aj s vybranými cieľovými 

skupinami a projektmi aplikovanej MChP. Študenti spoznajú hodnoty formujúce pracovníka pre MChP, aby ich 

mohli využiť v praktickej angažovanosti v oblasti MChP. 

Stručná osnova predmetu:  
1. Všeobecná MChP: 

- Cieľ a motívy MChP 

- Vzťah medzi sociálnou, charitatívnou a misijnou prácou 

- Biblické východiská MChP 

- Antropologické východiská MChP 

- Príklady z dejín MChP 

- Modely, stratégie a formy misijnej práce 

- Metódy charitatívnej práce 

2. Aplikovaná MChP: 

- Hlad a podvýživa 

- Marginalizované. vylúčené a znevýhodnené skupiny 

- Sociálny rozmer HIV 

- Siroty a detskí bezdomovci 

- Slovenské projekty misijnej a charitatívnej práce doma a v zahraničí 

- Požiadavky a príprava pracovníkov pre misie a charitu 

Odporúčaná literatúra:  
BUČKO, L. 2009. Misijná a charitatívna činnosť. Bratislava : VŠ ZSP sv. Alžbety, 2009. 

RAŠLOVÁ, K. 2006. Teória a metódy charitatívnej práce. Trnava : Trnavská univerzita – SAP, 2006. 

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

BUČKO, L. 2003. Na ceste k oslobodeniu. Nitra: SVD, 2003. 

Ján Pavol 2. 1991 Redemptoris missio. Trnava: SSV, 1997. 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský 

Poznámky:  

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

a b c d e f 
 

Vyučujúci:  
prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD.  

Mgr. Ing. Ján Juristý, PhD. (vedenie prednášok z vybraných kapitol, seminárov) 

PhDr. Jaroslava Poloňová, PhD.  (vedenie prednášok z vybraných kapitol, seminárov) 

Dátum poslednej zmeny: 2.9. 2013 

Schválil: prof. MUDr. Eva Grey, PhD.  
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