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Názov vzdelávacieho programu: Učenie a poslanie Evanjelickej cirkvi a. v. na 

Slovensku v cirkevnej škole  - učiteľ v evanjelickej škole 

Zdôvodnenie vzdelávacieho programu:  

Podľa Dohody medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými 

spoločnosťami o náboženskej výchove a vzdelávaní č. 395/2004 Z. z. môžu registrované cirkvi 

a náboženské spoločnosti zriaďovať a riadiť vlastné školy a školské zariadenia akéhokoľvek typu 

a druhu v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky (článok 1). 

Podobne ako na štátnych školách, aj na školách cirkevných sa vyučovanie uskutočňuje podľa učebných 

plánov, učebných osnov a školských výchovných programov schválených zriaďovateľom po dohode 

s Ministerstvom školstva SR.  Obsah vyučovania všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov na 

cirkevných školách musí zodpovedať vyučovaniu všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov na 

štátnych školách príslušného stupňa, druhu a typu. 

Zriaďovateľ a riaditeľ príslušnej cirkevnej školy pri výbere pedagogického zamestnanca 

prihliada na odbornosť a profesionalitu pedagogického zamestnanca, nie iba na jeho príslušnosť k 

cirkvi. Škola, ktorej zriaďovateľom je cirkev sa snaží o preferovanie kresťanských hodnôt na základe 

učenia cirkvi a snaží sa o formovanie žiakov v ich duchovnej orientácii. Pedagogický zamestnanec 

nemusí byť príslušníkom tej cirkvi, ktorá je zriaďovateľom školy, ale mal by poznať učenie a poslanie 

cirkvi a mal by sa vedieť orientovať v jej základných pojmoch. 

Vzdelávací program by mal priblížiť učenie a poslanie cirkvi na ktorej pedagogickí zamestnanci 

pôsobia. V prostredí cirkevných škôl sa od pedagogických zamestnancov požaduje aktívny prístup ku 

výchovno - vzdelávaciemu  programu, ktorý je založený na kresťanských hodnotách. Vyučujúci 

jednotlivých predmetov, ako aj triedni učitelia preto potrebujú získať potrebný prehľad a schopnosť 

orientovať sa v evanjelickej vierouke, aby boli pripravení viesť a usmerňovať svojich žiakov. 
   

Druh kontinuálneho vzdelávania: 

Aktualizačné 

Forma kontinuálneho vzdelávania: 

Kombinovaná, prezenčne a dištančne 

 

Ciele vzdelávacieho programu: 

Hlavný cieľ:  

Zvýšiť profesijné kompetencie učiteľa v  cirkevnej škole rôzneho typu o znalosti učenia a poslania cirkvi, 

získať základný prehľad o kresťanskej vierouke, historickom vývoji vzniku a poslaní Evanjelickej cirkvi a. 

v. na Slovensku v súčasnosti.  

 

Špecifické ciele:  

- rozšíriť  informácie o štátnom vzdelávacom programe a školskom vzdelávacom programe, 

- prehĺbiť informácie o postavení cirkevných škôl rôzneho typu na Slovensku, 

- prehĺbiť prehľad o  vierouke Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku a Augsburskom vyznaní, 

- rozšíriť poznatky o Biblii a jej posolstvu, 

- analyzovať vzťah vedy a viery v súčasnosti, 

- rozšíriť poznatky o histórii vzniku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku,  
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- mať kompetencie analyzovať úlohu kresťana a úlohu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku 

v súčasnosti. 

 

Obsah vzdelávacieho programu: 

Obsah vzdelávania je zameraný na základné znalosti v oblasti cirkevného školstva a obsahovej reformy 

školstva v súvislosti so Štátnym vzdelávacím programom a Školským vzdelávacím programom. 

Obsahom vzdelávania je aj oboznámenie sa s učením a poslaním cirkevnej školy, ktorá sa podieľa na 

formovaní žiaka, nielen v predmete náboženstvo.  

 
Modul 1 Teoretické východiská a cirkevné školy 

Témy:   
 

Časový rozsah 

Prezenčná forma Dištančná forma 

1. Teoretické východiská  

Štátny vzdelávací program 

Školský vzdelávací program 

 
 

2 

 
 

2. Postavenie cirkevných škôl  a ich zameranie  
- legislatívne ukotvenie v legislatíve SR a ECAV 

 
2 

 

SPOLU 4  

 
Modul 2  Evanjelická a.v. dogmatika 

Témy: 
Časový rozsah 

Prezenčná forma Dištančná forma 

1. Biblia – prameň viery a pravidlo života (úvod do 
biblistiky) 
- Biblia a jej vznik 
- delenie Biblie na jednotlivé časti a knihy 
- Stará zmluva a jej posolstvo 
- Nová zmluva a jej posolstvo 

 

2 
2 
2 
2 

 
 

Výstup:  

Na základe výberu jednej knihy z Biblie spracovať hlavnú 

myšlienku tejto knihy a jej posolstvo (rozsah 1 strana, formát 

A4). 

 

 
 

5 

2. Augsburské vyznanie 
- história vzniku Augsburského vyznania 
- delenie článkov Augsburského vyznania 

 
2 
2 

 

3. Vzťah vedy a viery 
- Objavy a výskumy a posolstvo Biblie 

 
4 

 

SPOLU 16 5 

Modul 3 – Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku 

Téma: 
 

Časový rozsah 

Prezenčná forma Dištančná forma 

1. ECAV v dejinách 

- vznik Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku 

- reformácia a protireformácia na  Slovensku 

- Tolerančný patent 

 
2 
3 
3 
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2. Súčasnosť ECAV  
- územnosprávne členenie Evanjelickej cirkvi a. v. na 

Slovensku 
-  fungovanie cirkevných grémií, diakonia, spoločenstvo 

evanjelickej mládeže 

2 
 

2 
 

3. Kresťan v modernej a postmodernej dobe 
- charakteristika postmoderny 
- kresťan v modernej dobe 

 
4 
4 

 

Výstup 
Písomne predstaviť jednu významnú osobnosť Evanjelickej 
cirkvi a. v. na Slovensku a jej pôsobenie podľa vlastného 
výberu. (rozsah 1 strana, formát A4). 

 
 
 

5 

SPOLU 20 5 

 

Profil absolventa: 

Absolvent vzdelávacieho programu  Učenie a poslanie Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v cirkevnej 

škole má kompetencie potrebné pre zabezpečenie výkonu činnosti učiteľa v evanjelickej škole na 

rôznych stupňoch, nielen na hodinách vyučovania náboženstva, ale aj na iných predmetoch. 

Pedagogický zamestnanec cirkevnej školy pozná dogmatiku Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, jej 

históriu, významné osobnosti cirkevného, ale aj kultúrneho života.  
 

Rozsah vzdelávacieho programu: 

50 hodín, z toho 40 prezenčne a 10 dištančne 

Trvanie vzdelávacieho programu:  

najviac 10 mesiacov 

Bližšie určená kategória, podkategória pedagogických zamestnancov, kariérový stupeň, 

kariérová pozícia: 

Kategória pedagogických zamestnancov:  

učiteľ  

Podkategória:  

a) učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy), 

b) učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy), 

c) učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné 

všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie 

(učiteľ strednej školy). 

 
Kariérový stupeň:  

- samostatný pedagogický zamestnanec,  

- pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,  

- pedagogický zamestnanec  s druhou atestáciou  

 
Kariérová pozícia: - 

Vyučovací predmet: - 
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Podmienky pre zaradenie uchádzačov: 

Program kontinuálneho vzdelávania je určený pre kategóriu učiteľa v uvedených podkategóriách, ktorý 

spĺňa kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších 

predpisov a ktorý má absolvovaných aspoň šesť mesiacov pedagogickej činnosti (§ 35 ods. 10 zákona 

č. 317/2009 Z. z. v znení zákona č. 390/2011 Z. z.). 

Podmienkou zaradenia na overenie profesijných kompetencií podľa § 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. 

z. v znení zákona č. 390/2011 Z. z. sú minimálne tri roky pedagogickej činnosti pedagogického 

zamestnanca v evanjelickej škole.  

 

Spôsob prihlasovania:  

Písomná prihláška na kontinuálne vzdelávanie podpísaná uchádzačom o vzdelávanie. 

Na kontinuálne vzdelávanie bude zaradený uchádzač na základe vyplnenej písomnej prihlášky, v ktorej 

správnosť údajov a zaradenie pedagogického zamestnanca do príslušnej kategórie, podkategórie 

a kariérového stupňa  potvrdzuje riaditeľ školy svojim podpisom, riaditeľovi školy potvrdzuje prihlášku 

zriaďovateľ. 

Ak pedagogický zamestnanec nie je v pracovnom pomere alebo riaditeľ nepotvrdil prihlášku, predkladá 

uchádzač spolu s prihláškou dokumenty, ktoré umožnia overenie príslušnosti k cieľovej skupine 

vzdelávacieho programu.  
 

Spôsob ukončovania: 

Aktualizačné vzdelávanie sa  ukončuje záverečnou prezentáciou pred lektorom a účastníkmi 

vzdelávania. Overenie profesijných kompetencií v zmysle §35 ods. 6 zákona 317/2009 Z. z. v znení 

zákona č. 390/2011 Z.z. sa uskutočňuje záverečnou prezentáciou pred trojčlennou skúšobnou 

komisiou. 

 
Požiadavky na ukončenie vzdelávania: 

V prípade absolvovania vzdelávacieho programu sa stanovujú tieto požiadavky: 

1. najmenej 80% - ná osobná účasť na prezenčnej forme vzdelávania, 

2. vypracovanie a odovzdanie 2 zadaných dištančnej časti vzdelávacieho programu, 

3. záverečná prezentácia – obsahom prezentácie je didaktické spracovanie témy z obsahu 

vzdelávacieho programu v rozsahu 12 snímok v programe PowerPoint, prípadne písomnou formou 

v rozsahu cca 4 - 5 strán A4. 

Pre účastníkov zaradených na overenie profesijných kompetencií platia tie isté požiadavky na 

ukončenie, okrem osobnej účasti na vzdelávaní. 

 
Personálne zabezpečenie a garant vzdelávacieho programu: 

Garant vzdelávacieho programu:  

Mgr. Dana Naďová, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie s druhou atestáciou, s aprobáciou na vyučovanie 

náboženskej výchovy v Metodicko-pedagogickom centre, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava. 

Garant spĺňa požiadavky §43 ods. 3 a 4 zákona č. 317/2009 Z.z. v znení zákona č. 390/2011 Z.z.   

Lektori vzdelávacieho programu:  

Učitelia pre kontinuálne vzdelávanie. Externí spolupracovníci: učitelia vysokých škôl, pedagogickí 

zamestnanci z praxe s druhým stupňom vysokoškolského vzdelania, ktorí spĺňajú odborné predpoklady 

danej problematiky. Lektori musia spĺňať podmienky Čl. 2 bodu 12 Smernice 18/2009-R. 
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Finančné zabezpečenie: 

Program je financovaný z prostriedkov rozpočtu MPC a z prostriedkov národného projektu Profesijný 

a kariérový rast pedagogických zamestnancov. V prípade viacdňových vzdelávacích podujatiach bude 

ubytovanie a stravovanie hradené iba z prostriedkov národného projektu Profesijný a kariérový rast 

pedagogických zamestnancov. 

Cestovné náhrady účastníka vzdelávania na prezenčné stretnutia hradí vysielajúca organizácia, resp. 

účastník sám. 

Materiálne zabezpečenie: 

Účastníkom vzdelávania bude poskytnutý študijný materiál - učebný zdroj ( študijné texty). 

Technické a informačné zabezpečenie: 

Notebook alebo počítač s pripojením na internet, dataprojektor. 

 

Návrh počtu kreditov:  

Spolu 12 kreditov 

10 kreditov za rozsah vzdelávania a 2 kredity za spôsob ukončenia vzdelávania pred lektorom 

a účastníkmi vzdelávania. 

 


