
 

Okruhy na Štátne magisterské skúšky 2022/23  

Katedra misiológie, pracovisko Bratislava 

 

Cieľové skupiny: 

1. Rodina: funkčná, disfunkčná, nefunkčná 

2. Rodičia a deti: deti so syndrómom CAN (ďalej napríklad FAS, NAS) 

3. Mládež s poruchami správania (poruchy podľa spoločenskej závažnosti, 

osobnosti, veku) 

4. Deti ulice v rozvojových krajinách (dohovor o právach dieťaťa, pomoc 

deťom ulice, UNICEF a pod.)  

5. Obete domáceho násilia (v partnerských vzťahoch, na deťoch, na 

senioroch) 

6. Seniori v nepriaznivej sociálnej situácii  

7. Osoby trpiace látkovými závislosťami (alkohol, legálne a ilegálne omamné 

látky) 

8. Osoby trpiace nelátkovými závislosťami (patologické hráčstvo, 

kybernetické závislosti, závislosť na sektách a okultizme, deštruktívne 

kulty, ezoterika) 

9. Osoby s telesným a zmyslovým postihnutím 

10.  Osoby s psychickými poruchami, mentálnym a viacnásobným 

postihnutím  

11.  Osoby vo výkone trestu odňatia slobody a po prepustení 
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12.  Ľudia bez domova 

13.  Dlhodobo nezamestnané osoby 

14.  Obete obchodovania s ľuďmi 

15.  Dlhodobo chorí a zomierajúci (eutanázia a paliatívna starostlivosť) 

16.  Migranti a azylanti 

17.  Rómske vylúčené komunity (osady a mestské getá) 

18.  Obyvatelia slumov v rozvojových krajinách 

19.  Ľudia trpiaci špecifickými syndrómami (syndróm vyhorenia, únavový 

syndróm, syndróm opusteného hniezda) 

 

Každú cieľovú skupinu musí študent poňať a odpovedať z týchto hľadísk:  

1. misiologické hľadisko: a) biblický pohľad, b) historický pohľad – z dejín cirkvi, c) projekty 

pre jednotlivé cieľové skupiny – ekumenické projekty, prípadne pohľad jednotlivých 

teológov a jednotlivých cirkví, d) ako odovzdať evanjelium danej cieľovej skupine (metódy 

a formy evanjelizácie) 

2. hľadisko sociálnej práce a sociálnej politiky: a) predstavenie cieľovej skupiny – definícia, 

b) nástroje sociálnej politiky (sociálna podpora, pomoc, poistenie), c) metódy sociálnej 

práce s danou cieľovou skupinou 

3. zdravotnícke hľadisko: a) aké choroby hrozia cieľovej skupine, b) prevencia voči 

chorobám cieľovej skupiny 

  



 

Vysvetlenie k ústnej štátnej skúške v Mgr. stupni na Katedre misiológie 

Ide o tzv. kolokviálnu skúšku. Študent si vytiahne jednu cieľovú skupinu . V jednej súvislej 
a ucelenej ústnej odpovedi sa zameria na prístup a prácu s danou cieľovou skupinou (cca 5 – 
7 min.) z pohľadu: 
 
1. sociálnej práce - definovať danú cieľovú skupinu, aké zákony sa na ňu viažu a sociálna 
politika štátu (zákony budete mať k dispozícii pri príprave na stolíku), akú paradigmu či 
teoretický model (predmet: Teória soc. práce) a aké metódy soc. práce (predmety: Metódy 
soc. práce, Terénna soc. práca, Soc. služby, Kazuistika) používame pri práci s danou cieľovou 
skupinou a jej členmi, akú soc. prevenciu môžeme uplatniť. 
 
2. zdravotníctva - choroby, ktoré môžu mať členovia konkrétnej cieľovej skupiny, čo im hrozí 
zo zdravotného pohľadu, akú prevenciu môžeme použiť. 
 
3. misiológie - pozrieť do Biblie, či sa o takej cieľovej skupine hovorí a aký je biblický pohľad 
na ňu (ak sa takáto cieľ. skupina v Biblii nedá vyhľadať, nevadí, hovorte ďalej), aké sú príklady 
práce Cirkvi (misijnej + charitatívnej) s touto cieľ. skupinou v dejinách a v súčasnosti (ak sa v 
dejinách nedá vyhľadať, hovorte len o súčasnosti), aké formy a metódy misijnej 
práce môžeme použiť, aby sme členom tejto cieľ. skupiny ponúkli a odovzdali evanjelium a 
jeho hodnoty (predmety: Misiológia, Soc. náuka cirkvi). Biblia aj soc. encykliky budú 
k dispozícii na stolíku. 
 
Po skončení odpovede členovia komisie študentovi môžu klásť doplňujúce otázky v súvislosti 
s danou cieľovou skupinou.  
 
Študenti majú používať odborný jazyk a termíny, aby to nebolo len nejaké „obkecávanie“ 
prípadne odpovedanie všeobecnými frázami (to komisia študentom vyčíta). 
 

 


