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

Fakulta: - 

Kód predmetu:  Názov predmetu: Sociálna náuka cirkvi 

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

           distančné štúdium odbornej literatúry (16 hod), možnosť konzultácie s pedagógom 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník,  zimný semester (externé štúdium) 

Stupeň štúdia: 2. stupeň (magisterský) 

Podmieňujúce predmety: -  

Podmienky na absolvovanie predmetu:  

Vypracovanie seminárnej práce. Na získanie hodnotenia A je potrebné preukázať vedomosti na minimálne 91 %, 

na získanie hodnotenia B preukázať vedomosti 81-90 %, na získanie hodnotenia C 73-80 %, na získanie 

hodnotenia D 66-72%, na získanie hodnotenia E preukázať vedomosti 65-60 %. Kredity nebudú udelené 

študentovi, ktorý nepreukáže vedomosti na minimálne 61 %.  

Výsledky vzdelávania:  
Oboznámenie študentov so základnými princípmi sociálnej náuky Cirkvi a možnosťami jej aplikovania 

v sociálnej a charitatívnej práci.   

Stručná osnova predmetu:  

 Stručné dejiny sociálnej náuky Cirkvi. 

 Robotnícka otázka v 19. stor. 

 Sociálne encykliky (od Rerum novarum Lev XIII. po súčasnosť) 

 Dôstojnosť ľudskej osoby. Ochrana ľudského života.  

 Princíp spoločného dobra. 

 Moc a autorita v štátu. 

 Princíp solidarity. 

 Princíp subsidiarity. 

 Sociálna spravodlivosť. 

 Oprávnenie sociálnej náuky Cirkvi. 
Odporúčaná literatúra:  
Kompendium sociálnej náuky cirkvi. Trnava : SSV, 2008.  

Aktuálne otázky vyučovania sociálnej náuky Cirkvi na Slovensku. Ružomberok : PdF KU v Ružomberku, 2007. 

KOŠČ, S. 2007. Katolícka sociálna náuka. Ružomberok : PF KU v Ružomberku, 2007. 

DUFFEROVÁ, A. 2006. Základy sociológie a sociálna náuka Cirkvi. Bratislava: TF Trnavskej univerzity, 2006.  

Sociální encykliky. Praha : Zvon, 1996.  

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

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 

Poznámky: Ide o povinno-voliteľný predmet, minimálne množstvo je 20 prihlásených študentov.  

Hodnotenie predmetov  

Celkový počet hodnotených študentov:  
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Vyučujúci:  
prof. ThDr. Ing. Jozef Kutarňa, PhD. 

ThLic. Mgr. et Mgr. Daniel Dian 

Dátum poslednej zmeny: 2. 9. 2013 

Schválil: prof. MUDr. Eva Grey, PhD.  
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