
 

 

 

 

 

Štátnicové otázky pre bakalársky stupeň špecializácie Misijná a charitatívna sociálna 
práca 2022/23 

Predmet: MISIOLÓGIA A CHARITATÍVNA PRÁCA 

1. Cieľ a motívy misijnej a charitatívnej práce. 
2. Východiská misijnej a charitatívnej práce podľa Starého zákona. 
3. Sociálna tematika a sociálne princípy v Starom zákone. 
4. Východiská misijnej a charitatívnej práce podľa synoptických evanjelií. 
5. Charakteristika a misiologický rozmer evanjelia podľa Jána. 
6. Misijná prax a učenie apoštola Pavla. 
7. Misijná a charitatívna práca v kresťanskom staroveku (prehľad hlavných tém, vybrať jednu tému 

a viac ju priblížiť). 
8. Misijná a charitatívna práca v stredoveku (prehľad hlavných tém, vybrať jednu a viac ju 

priblížiť). 
9. Misijná a charitatívna práca v novoveku (patronátny misijný systém, jezuiti, reformácia, 

osvietenstvo). 
10. Misijná a charitatívna práca v súčasnosti (Druhý vatikánsky koncil, pokoncilové obdobie, výzvy 

globálnej misie). 
11. Charakteristika apoštolskej exhortácie pápeža Pavla VI. Evangelii nuntiandi. 
12. Charakteristika encykliky pápeža Jána Pavla II. Evangelium vitae. 
13. Obsahové prepojenie encykliky Leva XIII. Rerum novarum s encyklikou Jána Pavla II. Centesimus 

annus. 
14. Charakteristika encykliky pápeža Benedikta XVI. Caritas in veritate. 
15. Charakteristika encykliky pápeža Františka Laudato si. 
16. Sociálna náuka cirkvi: charakteristika, vznik, vývoj, princípy. 
17. Charita a jej vývoj v 20. st. na Slovensku, súčasná štruktúra a činnosť Slovenskej katolíckej 

charity a Evanjelickej diakonie. 
18. Cieľové skupiny charity a charitatívna práca s nimi (príklady: Slovensko, svet). 
19. Medzinárodná práca charity: Caritas Europa a Caritas Internationalis, poslanie a úlohy. 
20. Dobrovoľníci v charite: požiadavky, výber, vzdelávanie, misia, legislatíva. 
21. Spirituálny rozmer charitatívnej práce, porovnanie s metódami sociálnej práce, spoločné 

a rozdielne prvky. 
22. Prístup pomoci k chudobným – keď pomoc škodí, mesiášsky komplex, organizovanie pomoci. 
23. Charitatívna práca s klientom, fázy a proces, individuálne plánovanie. 
24. Syndróm vyhorenia a syndróm pomocníka u charitatívneho pracovníka, charakteristika, 

prevencia, supervízia. 
25. Humanitárna pomoc a rozvojová spolupráca, základné rozdelenie a charakteristiky. 
26. Pomoc pri katastrofách, postup a štandardy pomoci. 
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27. Trojičné a kristologické východisko misijnej a charitatívnej práce. 
28. Vlastnosti a dary Ducha Svätého pre misijnú a charitatívnu prácu. 
29. Cirkev ako spoločenstvo, prostredie a nástroj misijnej a charitatívnej práce  

(ekleziológia Druhého vatikánskeho koncilu). 
30. Teológia oslobodenia ako kontextuálny prístup k oslobodeniu. 
31. Čierna teológia ako kontextuálny prístup k oslobodeniu. 
32. Africká teológia ako kontextuálny prístup k oslobodeniu. 
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