
Legislatívne podloženie vyučovania 
gréckokatolíckej náboženskej výchovy

Predmet náboženská výchova a náboženstvo zabezpečované Gréckokatolíckou cirkvou na 
Slovensku  je povinne voliteľným predmetom v alternácii s predmetom etická výchova a 
s predmetom náboženská výchova a náboženstvo zabezpečovanými inými registrovanými cirkvami 
a náboženskými spoločnosťami na Slovensku. To znamená, že má rovnaké postavenie ako 
spomínané alternatívne predmety, je plnohodnotným predmetom (aj keď patrí k menšinovým 
vzhľadom na počet prihlásených žiakov), z čoho vyplýva, že podmienky na jeho vyučovanie a 
realizáciu musia byť rovnaké ako u uvedených alternatívnych predmetov. 

Konkrétne     to     znamená,     že:  
●   Učiteľ NV/N –  gréckokatolíckej (ďalej len „učiteľ“) je zamestnancom školy na základe 
pracovnej zmluvy (nie pracovnej dohody) na úväzok, ktorý vyplýva z počtu hodín na škole 
v závislosti od počtu detí prihlásených na NV/N – gréckokatolícke. Na učiteľa sa vzťahujú všetky 
práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnej zmluvy podľa Zákonníka práce;

●   Učiteľ má právo byť členom predmetovej komisie školy; 

●  Učiteľ má mať vytvorený priestor pre vyučovanie tohoto predmetu (trieda, pomôcky, 
technika…);

● Vyučovacie hodiny sa zapisujú a evidujú v pedagogickej dokumentácii týkajúcej sa ostatných 
povinných predmetov, ktoré sú súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu (v triednej knihe, nie 
v osobitných záznamoch o krúžkoch alebo nepovinných voliteľných predmetoch a pod.) 

●  Má právo a povinnosť absolvovať kontinuálne vzdelávanie a plniť podmienky pre udržanie 
cirkevného poverenia „Kánonická katechetická misia“. 

●  Cirkevným poverením sa pre laikov a rehoľníkov rozumie „Kánonická katechetická misia“ na 
získanie a udržanie ktorej sa vzťahujú podmienky schválené KBS a miestnym 
eparchiálnym/diecéznym biskupom. Cirkevným poverením sa pre kňazov a diakonov rozumie 
„Menovací dekrét“ od príslušného eparchu/diecézneho biskupa (viď Vyhláška MŠ SR č. 379/2000 
o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov. Príloha č. II bod 9 a č. III. bod 
27).

●  Súčasťou kontinuálneho vzdelávania pre začínajúcich učiteľov je adaptačné vzdelávanie, ktoré 
začínajúci učiteľ (tak laik, rehoľník aj kňaz) má absolvovať na škole, kde predmet NV/N vyučuje 
a to podľa Zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch.  

● Označenie predmetu „Katolícke náboženstvo“ v rámcovom vzdelávacom programe schválenom 
KBS zodpovedá termínu „rímskokatolícke náboženstvo“  alebo „gréckokatolícke náboženstvo“. 
Tento termín sa používa v Zmluve medzi SR a Svätou Stolicou. Termín „Katolícke náboženstvo“ 
však neznamená, že ide o jeden predmet, ktorý zabezpečuje Katolícka cirkev (takáto nie je v SR 
registrovaná) a že na školách sa už nevyučuje „rímskokatolícke náboženstvo“  a „gréckokatolícke 
náboženstvo“. Každá z registrovaných cirkví, tak Rímskokatolícka cirkev ako aj Gréckokatolícka 
cirkev zabezpečuje vyučovanie  NV/N pre svojich žiakov, teda žiakov prihlásených na 
gréckokatolícke náboženstvo (Gréckokatolícka cirkev) alebo rímskokatolícke náboženstvo 
(Rímskokatolícka cirkev). Rámcový vzdelávací program („osnovy“) pre obe cirkvi je však 
spoločný, nakoľko obe cirkvi sú zastrešené Konferenciou biskupov Slovenska a v tejto oblasti sa 
dohodli na vzájomnej spolupráci.  



●   Obradovú odlišnosť učiteľ zohľadňuje v: 
     - Školskom vzdelávacom programe pre predmet Náboženská výchova – gréckokatolícka (ten sa 
tvorí na dlhšie časové obdobie cca 5-7 rokov a je záväzný po celú túto dobu); 
     - Tématických výchovno-vzdelávacích plánoch (tie sa tvoria na konkrétny školský rok a sú 
záväzné v danom šk. roku) 
     - výchovno-vzdelávacom procese, teda na hodinách!!! 

●   Počet žiakov sa zisťuje na základe písomného oznámenia zákonného zástupcu žiaka do 15 rokov 
veku. Súčasťou prihlášky na povinne voliteľné predmety Etická výchova a Náboženská výchova 
má byť pri NV aj zoznam konfesií, ktoré na škole danú NV zabezpečujú: Rímskokatolícke, 
Gréckokatolícke, Evanjelické, Reformované, Pravoslávne a pod., z ktorých rodič jasne označí druh 
náboženskej výchovy, na ktorú dieťa prihlasuje.

●   Rozdeľovanie žiakov do skupín v prípade, že ich počet je menší ako stanovuje norma (teda pod 
12) sa uskutočňuje spájaním ročníkov na základe žiadosti cirkvi (vzor na DKÚ). Skupina sa napĺňa 
do 20 v rámci jedného ročníka!   
- Z morálneho a psychohygienického hľadiska je však nevhodné spájať žiakov primárneho stupňa 
so žiakmi nižšieho sekundárneho stupňa; z organizačného hľadiska a z hľadisko výchovno-
vzdelávacieho procesu nie je vhodné vytvárať skupiny z viac ako dvoch ročníkov, nakoľko predmet 
je súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu a vzťahujú sa na neho obsahové a výkonové 
štandardy, ciele, kompetencie žiaka a pod, ktoré je nutné v každom ročníku naplniť.   

LEGISLATÍVA

I. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní
Slovenská republika a Svätá stolica (ďalej len „zmluvné strany“), vychádzajúc z Ústavy Slovenskej 

republiky a právneho poriadku Slovenskej republiky a Svätá stolica z dokumentov Druhého vatikánskeho 
koncilu, predovšetkým z deklarácie Gravissimum educationis a z noriem kánonického práva, ako aj obe 
zmluvné strany z článku 13 ods .9 Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou 
podpísanou 24.novembra 2000 vo Vatikáne,
odvolávajúc sa na medzinárodné uznávané princípy náboženskej slobody, na významné poslanie 
Katolíckej cirkvi tak rímskeho obradu, ako aj byzantského obradu, čiže Rímskokatolíckej cirkvi a 
Gréckokatolíckej cirkvi podľa právneho poriadku Slovenskej republiky (ďalej len „Katolícka cirkev“) 
v dejinách Slovenska, ako aj na jej aktuálnu úlohu v oblasti katolíckej výchovy a vzdelávania…,

Článok II
1. Predmet „náboženská výchova“  vyučovaný na iných ako katolíckych školách zodpovedá predmetu 
„rímskokatolícke náboženstvo“  alebo „gréckokatolícke náboženstvo“  na katolíckych školách (ďalej len 
predmet „katolícke náboženstvo“), ak ho vyučuje osoba poverená Katolíckou cirkvou.
4.Katolícke náboženstvo sa vyučuje ako jeden z povinne voliteľných predmetov v základných školách 
a v stredných školách v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky.
5.Katolícke náboženstvo sa vyučuje podľa učebných plánov a učebných osnov, ktoré schvaľuje 
Konferencia biskupov Slovenska po vyjadrení Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Článok III.
1.Katolícke náboženstvo vyučujú učitelia s odbornou  a pedagogickou spôsobilosťou podľa právnych 
predpisov Slovenskej republiky, ktorí majú aj cirkevné poverenie, čiže kánonickú misiu vydanú príslušnou 
cirkevnou vrchnosťou. 
2.Ďalšie odborné a metodické vzdelávanie učiteľov katolíckeho náboženstva, usmerňovanie vyučovania 
katolíckeho náboženstva a poskytovanie metodicko-didaktickej služby zabezpečuje Katolícke pedagogické a 
katechetické centrum a Diecézne katechetické úrady ako samostatné právne subjekty Katolíckej cirkvi.

II. Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
§ 15 Vyučovanie náboženskej výchovy a náboženstva   

(1) V školách podľa tohto zákona okrem základných umeleckých škôl a jazykových škôl sa vyučuje 



náboženská výchova alebo náboženstvo; v materských školách sa umožňuje vyučovanie náboženskej 
výchovy alebo náboženstva.    
(2) Vyučovanie náboženskej výchovy alebo náboženstva zabezpečujú registrované cirkvi a náboženské 
spoločnosti. 16)    
(3) Náboženská výchova sa vyučuje ako jeden z povinne voliteľných predmetov v alternácii s etickou 
výchovou v základných školách a v stredných školách; 17) v týchto školách je sú časťou štátneho 
vzdelávacieho programu.    
(4) Predmet náboženská výchova vyučovaný na iných ako cirkevných školách zodpovedá predmetu 
náboženstvo na cirkevných školách.    
(5) Vyučovanie náboženskej výchovy a náboženstva vykonáva pedagogický zamestnanec s odbornou a 
pedagogickou spôsobilosťou, ktorý má aj cirkevné poverenie podľa vnútorných predpisov cirkvi alebo 
náboženskej spoločnosti. 16)    
(6) V cirkevných školách sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie podľa výchovnovzdelávacích programov v 
súlade s osobitným predpisom. 17)   

Poznámky pod čiarou: 
16) Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských 
spoločností v znení neskorších predpisov.   
17) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 394/2004 Z.z. o uzavretí Zmluvy medzi 
Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní. Dohoda medzi Slovenskou republikou a 
registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o náboženskej výchove a vzdelávaní (č. 395/2004 Z.z.).   

III. Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch
§ 36  Adaptačné vzdelávanie

(1) Cieľom adaptačného vzdelávania začínajúceho pedagogického zamestnanca je získanie profesijných 
kompetencií potrebných na výkon činností samostatného pedagogického zamestnanca …
(2) Adaptačné vzdelávanie sa uskutočňuje podľa vzdelávacieho programu adaptačného vzdelávania 
vypracovaného zamestnávateľom podľa rámcového programu adaptačného vzdelávania, ktorý vydá 
ministerstvo.  
(3) Poskytovateľom vzdelávania podľa § 35 ods. 4 písm. a) je škola alebo školské zariadenie, s ktorým má 
pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec uzatvorený pracovný pomer. Ak má pedagogický 
zamestnanec alebo odborný zamestnanec uzatvorené dva pracovné pomery alebo viac pracovných pomerov, 
poskytovateľom vzdelávania podľa § 35 ods. 4 písm. a) je jeden z jeho zamestnávateľov určený 
pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom; ostatným zamestnávateľom sa pedagogický 
zamestnanec alebo odborný zamestnanec preukáže potvrdením o vykonávaní adaptačného vzdelávania.  

(8) Ak začínajúci pedagogický zamestnanec neukončí adaptačné vzdelávanie úspešne v lehote podľa § 
28, ods. 2, zamestnávateľ s ním skončí pracovný pomer.

IV. Pedagogicko organizačné pokyny MŠ SR na školský rok 2010/2011
2  ŠKOLY; 2.1   Všeobecné ustanovenia

28. Na vyučovanie povinne voliteľného predmetu náboženská výchova alebo etická výchova možno spájať 
žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. Ak počet žiakov 
v skupine na vyučovanie náboženskej výchovy alebo etickej výchovy klesne pod 12, možno do skupín spájať 
aj žiakov z rôznych ročníkov.

29. Počas školského roka nemôže žiak prechádzať z povinne voliteľného predmetu náboženská výchova 
na povinne voliteľný predmet etická výchova a opačne. Žiaci, ktorí navštevujú náboženskú výchovu 
si môžu etickú výchovu vybrať ako nepovinný predmet a opačne.

30. Riaditeľ školy v prípade, že počet žiakov je menší ako stanovuje § 15 ods. 2 vyhlášky MŠ SR 
č. 320/2008 Z. z. o základnej škole a § 3 ods. 4 vyhlášky MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných 
školách, povolí vyučovanie náboženskej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na základe 
žiadosti cirkvi alebo náboženskej spoločnosti v čase vyučovania náboženskej výchovy inej cirkvi, 
etickej výchovy alebo v čase po ukončení vyučovania ostatných predmetov.
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