
“ŠKOLA POTREBUJE NÁBOŽENSTVO, 

NÁBOŽENSTVO POTREBUJE ŠKOLU“

O legitímnosti a význame náboženskej výchovy v škole



Zvážiť zrušenie alternácie predmetov etická výchova a 

náboženská výchova a zaviesť etickú výchovu ako 

povinný predmet pre všetkých žiakov. Alternácia etickej 

a náboženskej výchovy mala isté historické korene a 

príčiny, ktoré sú však už prekonané. Dnes neexistujú 

dôvody, prečo stavať tieto dva predmety do protikladu –

v skutočnosti nie sú alternatívou jeden k druhému.

(Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania 

„Učiace sa Slovensko“, 2018) 

„ŠKOLA POTREBUJE NÁBOŽENSTVO, 

NÁBOŽENSTVO POTREBUJE ŠKOLU.“



Legitímnosť a význam 

náboženskej výchovy v škole

1. Škola potrebuje 

náboženstvo

2. Náboženstvo potrebuje 

školu

3. Možné perspektívy 

náboženskej výchovy v škole

„ŠKOLA POTREBUJE NÁBOŽENSTVO, 

NÁBOŽENSTVO POTREBUJE ŠKOLU.“



Podľa zákona o výchove 

a vzdelávaní vyučovanie 

náboženskej výchovy 

zabezpečujú registrované 

cirkvi a náboženské 

spoločnosti. Náboženská 

výchova sa vyučuje ako 

jeden z povinne voliteľných 

predmetov v alternácii 

s etickou výchovou. 

1. ŠKOLA POTREBUJE NÁBOŽENSTVO



Otázka legitímnosti vyučovania náboženstva v škole nie 

je nová a reflektuje predovšetkým otázku plauzibility

náboženstva v spoločnosti ako takej. Táto otázka sa 

kládla opätovne a odpovede boli a sú rôzne.

Je možné uviesť viacero dôvodov legitímnosti vyučovania 

náboženstva v škole, ktoré sú predovšetkým kultúrne, 

spoločenské i antropologické.  

1. ŠKOLA POTREBUJE NÁBOŽENSTVO



Školská výchova a vzdelávanie 

je bez vyučovania náboženstva 

neúplné.

(M. Meyer-Blank) 

Náboženstvo bez vzdelávania 

je neúplné, ale vzdelávanie bez 

náboženstva je nebezpečné. 

(H. Schuß) 

1. ŠKOLA POTREBUJE NÁBOŽENSTVO



Veľká časť fundamentalizmu je zapríčinená práve 

nevedomosťou ohľadom vlastného náboženstva. Preto je 

dôležité rozvíjať u žiakov schopnosť porozumieť 

náboženstvám. Žiaci sa učia hovoriť medzi sebou 

o matematických témach, o problémoch geografie 

a politiky, ale náboženské problémy sa na školách často 

vôbec netematizujú. 

(H. Schluß)

1. ŠKOLA POTREBUJE NÁBOŽENSTVO



Náboženská výchova preto 

nespočíva v tom povedať „je mi 

jedno, čomu Ty veríš“, ani v tom si 

myslieť, že „v podstate všetci 

veríme rovnako“. Náboženská 

výchova sa uskutočňuje v tom, 

uvedomiť si a uznať to, čo máme 

spoločné, ale aj to, v čom sa 

rozchádzame. 

1. ŠKOLA POTREBUJE NÁBOŽENSTVO



Škola sa dnes čím ďalej tým 

viac dostáva do 

ekonomických záujmov: 

škola má v prvom rade 

rozvíjať zručnosti, ktoré sú 

dôležité pre ekonomiku a 

hospodárstvo. Takto sa 

škola v súčasnosti dostáva 

pod tlak ekonomiky.

(M. Schambeck)

1. ŠKOLA POTREBUJE NÁBOŽENSTVO



Facit:

V škole sa  humánne a kultúrne vedy skoro vôbec 

nepovažujú za dôležité, vrátane náboženstva, ktoré sa 

dostáva pritom na okraj školského záujmu. Výchova a 

vzdelanie sa pritom redukuje na schopnosť riešiť 

problémy a vykonávať úkony a príliš málo sa považuje 

z hľadiska svojho kriticko-reflektívneho potenciálu. Ale 

škola, ktorá prestáva „provokovať“ a poskytovať 

možnosť, aby človek našiel seba samého, aby bol tým, 

čim bol myslený, takáto škola slúži len napoly.

1. ŠKOLA POTREBUJE NÁBOŽENSTVO



Je preto potrebné, aby školské vyučovanie náboženstva 

figurovalo ako školský predmet s tými istými 

požiadavkami systematickosti a prísnosti, ako je to pri 

ostatných predmetoch. Má predkladať kresťanské 

posolstvo a kresťanskú udalosť s tou istou serióznosťou 

a hĺbkou, s akou iné disciplíny predkladajú svoje 

poznatky. Neumiestňuje sa však povedľa nich ako niečo 

doplnkové, ale v potrebnom interdisciplinárnom dialógu.

(VDK, b. 73)

2. NÁBOŽENSTVO POTREBUJE ŠKOLU



Vyučovanie náboženstva si 

potrebuje osvojiť všetky významné 

paradigmy školy, ktoré orientujú 

výchovno-vzdelávací proces 

v súčasnosti.

Školské vyučovanie náboženstva 

orientované na zisk a rozvoj 

náboženských kompetencií je 

konkretizáciou tejto požiadavky 

nielen z hľadiska školskej reformy, 

ale aj cirkevného magistéria.

2. NÁBOŽENSTVO POTREBUJE ŠKOLU



Náboženská kompetencia je komplexná naučiteľná schopnosť 

zodpovedného zaobchádzania s vlastnou religiozitou v jej 

rôznych dimenziách a životných zmenách. 

Je to komplexná schopnosť, ktorá zahŕňa rôzne dimenzie: 

schopnosť vnímať náboženské fenomény, disponovať 

náboženským poznaním, rozpoznať náboženské elementy v 

reči, symboloch, rituáloch a vlastnom prejave, schopnosť 

dialógu s inými náboženstvami a schopnosť náboženskej praxe, 

žiť v nábožensky motivovanom postoji a konať podľa svojho 

náboženského presvedčenia. 

(U. Hemel) 

2. NÁBOŽENSTVO POTREBUJE ŠKOLU



2. NÁBOŽENSTVO POTREBUJE ŠKOLU



Facit:

Školské vyučovanie náboženstva je teda špecifický 

priestor, kde sa náboženské kompetencie môžu rozvíjať. 

Náboženské kompetencie sa dajú naučiť a týkajú sa 

všetkých dimenzií žiaka. 

Rozvoj náboženských kompetencií má svoje etapy a ich 

rozvíjaním pomáhame žiakom objaviť nielen svoju 

religiozitu, ale aj svoju osobnú svoju vieru a žiť ju.

2. NÁBOŽENSTVO POTREBUJE ŠKOLU



1. Konfesionálno-kooperatívna náboženská výchova: 

je to forma organizácie vyučovania, v ktorej počas 

určitého časového obdobia rôzne náboženské konfesie 

spoločne navrhujú, uskutočňujú a rozvíjajú spoločné 

vyučovanie náboženstva. 

3. MOŽNÉ PERSPEKTÍVY NV V ŠKOLE



Je potrebné venovať pozornosť náboženskej výchove na 

školách pre žiakov rôznych kresťanských vierovyznaní s 

tým, že vyučovanie je zverené učiteľom konkrétnej 

konfesie ako aj v prípade, že učitelia nezastupujú 

konkrétne konfesionálne vierovyznanie. Takéto 

vyučovanie má akokoľvek ekumenickú hodnotu, keď sa 

predkladá kresťanská náuka opravdivým spôsobom.

(NDP, B. 317)

3. MOŽNÉ PERSPEKTÍVY NV V ŠKOLE



3. MOŽNÉ PERSPEKTÍVY NV V ŠKOLE

2. Nová výchovná aliancia 

medzi Cirkvou a školou: 

správne pochopená odlišnosť 

medzi vyučovaním náboženstva 

a katechézou neznamená 

výlučnosť, protiklad alebo 

konkurenciu. Môže sa stať 

opravdivou príležitosťou na 

realizáciu skutočnej výchovnej 

aliancie medzi Cirkvou a školou. 



3. MOŽNÉ PERSPEKTÍVY NV V ŠKOLE

3. Komplementárnosť medzi 

náboženskou výchovou v 

škole a katechézou vo 

farnosti: klásť dôraz na 

katechézu v rodine i vo farskom 

spoločenstve a prepojiť 

kurikulum iniciačnej katechézy 

pre deti a mládež so školským 

kurikulom náboženskej výchovy.



Ako náboženská výchova potrebuje školskú 

systematickosť a jasnosť formulácií výchovno-

vzdelávacích štandardov a kompetencií, tak aj školské 

vyučovanie a vzdelávanie potrebuje špecifický prínos 

vyučovania náboženstva. Školská výchova a 

vzdelávanie je bez vyučovania náboženstva neúplné, 

lebo práve vyučovanie náboženstva prispieva nielen 

k pochopeniu existenčných otázok jednotlivca, ale aj ku 

kultúrno-historickej, antropologickej a spoločenskej 

úlohe školy: dať svetu okolo nás význam a zmysel. A to 

sú hodnoty, ktoré sa aj v súčasnosti ukazujú ako 

nepostrádateľné. 

ZÁVER



ThDr. Tibor Reimer, PhD.

RKCMBF UK v Bratislave

Ďakujem za pozornosť


