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Predhovor k druhému vydaniu (2005) 
 
Inštitucionalizovaná náboženská výchova má v našej spoločnosti zvláštne postavenie. Na jed-
nej strane o jej potenciálnej dôležitosti svedčí fakt, že väčšina obyvateľstva Slovenskej repub-
liky je kresťanského vierovyznania. Podľa sčítania ľudu v r. 1991 sa k viere prihlásilo 73% 
obyvateľstva Slovenskej republiky, 10% populácie bolo bez vyznania a 17% svoju vieru ne-
priznalo z dôvodu nerozhodnosti či ľahostajnosti k viere1. V sčítaní ľudu v r. 2001 sa ku kres-
ťanstvu prihlásilo 84% slovenskej populácie, 13% bolo bez vyznania a zvyšné 3% obyvateľ-
stva sa prihlásili k iným náboženstvám. Z tohto pohľadu je spracovanie problematiky školskej 
náboženskej výchovy ako jedného z faktorov vedúcich k slobodnému rozhodnutiu sa pre urči-
té náboženstvo spoločensky významnou potrebou. 

 
Na druhej strane výsledky niektorých empirických výskumov v Slovenskej republike2 pouka-
zujú na to, že náboženská výchova je v porovnaní s ostatnými vyučovacími predmetmi vše-
obecne na najnižších priečkach hierarchie obľúbenosti a náročnosti. Je potrebné skúmať, čo je 
príčinou tohto javu. Ide len o predsudok, alebo naozaj treba zmeniť postavenie náboženskej 
výchovy a urobiť niečo pre jej reálne zrovnoprávnenie s ostatnými predmetmi? Má však 
predpoklady dostať sa na vzdelávaciu úroveň, porovnateľnú s ostatnými predmetmi, za súčas-
ných legislatívnych podmienok? Existujú nejaké lepšie spôsoby výučby, prístupu učiteľov 
náboženskej výchovy, prepojenia s praxou, porozumenia jednotlivým vekovým kategóriám 
a ich charakteristikám? Môže náboženská výchova so svojím vzácnym obsahom ako aj z di-
daktického hľadiska nadobudnúť postavenie rovnocenné ostatným vyučovacím predmetom? 
Ako prebieha výučba náboženskej výchovy v iných krajinách a kontinentoch? Na tieto a ďal-
šie otázky sa snaží odpovedať predkladaná publikácia. Ide o jej druhé, čiastočne prepracované 
vydanie, doplnené o súčasné informácie a zistenia. Jeho hlavné ciele, rovnako ako ciele prvé-
ho vydania, možno zhrnúť nasledovne: 

 
• Zvýšiť status náboženskej výchovy zaradením jej didaktiky do štruktúry edukač-

ných a teologických vied ako aj systémovým prístupom k zložkám jej výučbového 
procesu. 

• Zdôrazniť významné postavenie náboženskej výchovy porovnaním minulých a sú-
časných systémov výučby náboženskej výchovy. 

• Zvýšiť záujem o náboženskú výchovu v dôsledku aplikovania moderného didaktic-
kého prístupu k deťom a mládeži v jednotlivých ontogenetických obdobiach. 

 
Z metodologického hľadiska sú v publikácii aplikované nasledujúce postupy: 
 

• od všeobecného k špecifickému (od všeobecnej pedagogiky a jej definícií až 
k problematike predmetovej didaktiky); 

• prepojenosť teórie s praxou; 
• systémový prístup k javu, vrátane jeho historického a geografického kontextu. 

 
Komu je publikácia určená? 
 

• Predovšetkým by mala byť súčasťou vysokoškolskej prípravy budúcich učiteľov 
náboženskej výchovy, študentov katechetických katedier teologických fakúlt.  

                                                 
1 ATLAS CIRKVÍ...., s. 61. 
2 HALMAI, M.,  SABOL, L. Niektoré aspekty postojov žiakov a pedagógov k vyučovaniu Nv s EV..., s. 93. 
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• Okrem toho ju môžu použiť katechéti, ktorí už náboženskú výchovu vyučujú, ako 
spôsob obnovovania či rozširovania svojich doterajších vedomostí a skúseností, 
a teda ďalšieho profesijného vzdelávania. 

• Nielen katechéti, ale aj ostatní cirkevní pracovníci, zameraní na výchovnú prácu 
rôznych vekových kategórií, môžu využiť rôzne námety tejto knihy, napr. časť 
o metódach či formách práce. 

• Odporúčame ju tiež rodičom detí, ktorí majú o náboženskú výchovu záujem, či 
ostatným učiteľom alebo riaditeľom škôl, ktorí nemajú dostatočný prehľad o tom, 
čo náboženská výchova ponúka a akým spôsobom súvisí s ostatnými činnosťami 
školy.  

 
Štruktúra publikácie 
 
Predkladaná publikácia je rozčlenená do 18 kapitol, ktoré možno zaradiť do dvoch základ-
ných častí: 
 

• Všeobecná časť (kapitoly 1. – 8.), ktorá má charakter prevažne teoretický, historic-
ký a komparatívny. 

• Špeciálna časť (kapitoly 9. – 18.), ktorá sa zaoberá konkrétnymi zložkami systému 
výučby, aplikovanými v praxi školskej náboženskej výchovy. 

 
Práci s publikáciou môže napomôcť niekoľko organizátorov spracovania jej textu: 
 

• definície pojmov - ich teoretický výklad; 
• informatívne bloky - uvádzajú detailnejšie príklady riešenia danej problematiky 

v publikáciách rôznych autorov, vo výstupoch z rôznych výskumov a pod.; 
• motivačné bloky - prinášajú učiteľom náboženstva námety, ktoré môžu podneco-

vať tvorivosť žiakov aj učiteľov počas hodín náboženskej výchovy; 
• tabuľky, obrázky – prezentujú výsledky komparácie, prehľady, schémy a modely. 

 
Poďakovanie 
 
V závere tejto časti by som chcela poďakovať ľuďom, ktorých mi daroval Boh, ktorí mi veľ-
mi pomohli pri práci na predkladanom druhom rozšírenom vydaní tejto publikácie. Vyjadru-
jem úprimné poďakovanie recenzentom mim. prof. ThDr. Pavlovi Procházkovi, PhD. a PhDr. 
Libuši Gajdošovej, CSc. za ich rady a odporúčania. Tiež som vďačná Daši Hanesovej za ja-
zykovú úpravu textu a študentom katechetiky za ich cenné pripomienky k prvej verzii rukopi-
su. Uznanie za značnú pomoc pri orientácii v zahraničnej praxi náboženskej výchovy patrí 
hlavne mojej anglickej priateľke - učiteľke náboženskej výchovy B. Lordovej a ďalším učite-
ľom, ktorí mi umožnili zúčastniť sa ich hodín náboženstva v štátnych ako aj cirkevných slo-
venských a anglických školách. Za trpezlivú podporu ďakujem najmä svojej rodine a tiež ko-
legyni PaedDr. N. Brádňanskej.      

 
Dôležitá poznámka autorky v r. 2011: Predložené 3. vydanie Náboženskej výchovy 
v školách je v podstate reedíciou jej 2. vydania z r. 2005 len s minimálnymi zásahmi. Na pod-
net niektorých pedagógov z r. 2005 boli urobené určité úpravy v pojmológii. Z 2. kapitoly 
Didaktika náboženskej výchovy boli pre neaktuálnosť vynechané niektoré časti zamerané na 
charakteristiku predmetovej didaktiky. Tretia kapitola s údajmi o náboženskej výchove 
v štátoch EÚ ako aj zoznam literatúry však v tejto publikácii ostali nezmenené (ako v r. 
2005), čo znamená, že neobsahujú najnovšie informácie ani najnovšiu literatúru k danej téme. 
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1 CHARAKTERISTIKA NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY 

Na to, aby sme mohli charakterizovať taký komplexný jav, akým náboženská výchova bez-
pochyby je, potrebujeme ju vnímať v celom jej obsahovom a pojmovom kontexte. Kvôli za-
chovaniu princípu „od všeobecného k špecifickému” budeme vychádzať z definícií, ktoré sa 
používajú vo všeobecnej pedagogike a všeobecnej didaktike. Nakoľko ide o pomerne roz-
siahlu problematiku s možnosťou širokej škály prístupov a definícií, rozhodli sme sa vybrať 
na účely našej práce len niekoľko z nich. 

1.1 POJMOVÝ KONTEXT NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY 

Proces vymedzovania náboženskej výchovy začneme jej umiestnením do najvšeobecnejšieho 
kontextu. Ten môžeme popísať celkom jednoduchou úvahou, že človek musí od jednoduchej 
vegetácie (mám všetko potrebné na prežitie) dospieť ku skutočnej existencii (mám životný 
cieľ a vidím svoju úlohu). Ide o proces inkulturácie, keď sa človek vlastne stáva súčasťou 
spoločnosti a jej kultúry, a zúčastňuje sa na jej pretváraní a posúvaní vpred. Muchová3 rozli-
šuje v procese inkulturácie dve dimenzie: personalizáciu a socializáciu. 
 
DEFINÍCIA (1): Pod personalizáciou rozumieme rozvoj jedinca v skutočnú plnohodnotnú 
osobnosť, schopnú sebariadenia, sebaformovania, sebakontroly, uspojovanie najvyšších 
osobnostných potrieb).. Tento proces, v ktorom sa aktivizuje sám učiaci sa, zahŕňa aktívne 
učenie sa slobodnej voľbe, schopnosť rozhodovať sa a prevziať. osobnú zodpovednosť. 
 
Socializáciou myslíme utváranie človeka sociálnym prostredím, ku ktorému patrí aj škola 
a cirkev. 

 
DEFINÍCIA (2): Pod socializáciou môžeme rozumieť celospoločenský proces včleňovania 
jednotlivcov do ich komunity so špecifickou kultúrou4.  

 
Títo jednotlivci, žijúci najčastejšie v geografickej blízkosti, si ustanovujú pomerne stály so-
ciálny poriadok, zahrňujúci práve spoločnú kultúru a zmysel skupinovej jednoty. Socializá-
ciou sa teda myslí celý proces uvádzania a vrastania do spoločnosti, osvojovania si spoločen-
ských požiadaviek a noriem jej príslušníkmi. Tradičným socializačným činiteľom je rodina, 
škola, spoločenské komunity, záujmové spoločenské organizácie, ale aj masmédia, reklamné 
agentúry a politické strany5. 

 

                                                 
3 MUCHOVÁ, L. Úvod do náboženské pedagogiky,  s. 82. 
4 ŠVEC, Š. Základné pojmy v pedagogike a andragogike, s. 135. 
5 MUCHOVÁ, L. Úvod do náboženské pedagogiky, s. 83. 
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Ľudia sú okrem nenáboženského prostredia určitým spôsobom „obklopení“ aj náboženským6 
prostredím. Hovoríme o tzv. náboženskej socializácii7, keď sú ľuďom sprostredkované okrem 
všeobecných kultúrnych aj špecificky náboženské a cirkevné systémy hodnôt, normy a sym-
boly. Tieto majú byť v priebehu socializačného procesu vyučované a postupne zvnútorňova-
né. K náboženským socializačným činiteľom patrí rodina, školy (cirkevné a štátne, posky-
tujúce výučbu náboženskej výchovy), cirkevná práca s deťmi a mládežou, verejná mienka, 
reklamy, literatúra pre mládež...  

 
Najvýznamnejšou zložkou tohto komplexného javu – socializácie - je výchova v tom najšir-
šom slova zmysle. Pod výchovou v širšom slova zmysle rozumieme zámerné, sústavné a or-
ganizované pôsobenie relevantného prostredia na človeka, ktoré kultivuje jeho vzťah k svetu. 
Frekventovaným synonymom tohto pojmu je edukácia (z latin.). educare – vychovávať). 

 
Ide teda o cielené pôsobenie na človeka určitými osobami a inštitúciami, v určitej pravidel-
nosti, podľa určitých cieľov a noriem, pri použití určitých prostriedkov počas celého života 
človeka. Zámerom je pretváranie jednotlivca po stránke telesnej a duševnej, prostredníctvom 
náboženskej výchovy aj duchovnej zložky osobnosti, a to smerom k dokonalejšej forme živo-
ta, k plneniu istých životných ideálov a poslania, k osvojeniu si istých hodnôt, k sebareflexii 
a pod. Typickými znakmi výchovy teda sú: 

• cieľavedomosť; 
• zámernosť; 
• komplexnosť; 
• formatívnosť (formovanie vzťahu človeka k prírode, k spoločnosti a k sebe). 
 

DEFINÍCIA (3): Výchova sa všeobecne vymedzuje ako riadené, zámerné, cieľavedomé, plá-
novité a komplexné pôsobenie na uspôsobenie človeka plniť isté životné ideály, osvojiť si isté 
hodnoty. Ide o špeciálne organizovný a usmerňovaný  proces cieľavedomého pôsobenia 
a vnútorného vývinu subjektu, ktorý sa realizuje v intenciách spoločenských podmienok.8 

 
V rámci výchovy dochádza k dvom procesom: učeniu, ktoré predstavuje usmerňovaciu, ria-
diacu, ovplyvňujúcu, vopred naplánovanú činnosť; a  učeniu sa, prejavujúcemu sa žiadúcimi 
zmenami v poznaní, správaní sa, komunikovaní a pod. V tejto súvislosti uvedieme ešte jeden 
pojem, s ktorým budeme v nasledujúcich častiach našej práce pracovať. Ide o pedagogický 
pojem výučba ako komplementárny pojem pre označenie oboch vyššie uvedených javov - 
učenia a učenia sa9. 

 
Veľmi často sa u nás chápe výchova v zmysle princípu výchovnosti vyučovania. Pod  výcho-
vou v užšom zmysle rozumieme mravnú výchovu, výchovu zameranú na rozvoj charakteru, 
morálnych vlastností, osobnej disciplíny a osvojenie pravidiel spolunažívania členov ľudskej 
spoločnosti10 – výchovu k prosociálnym motívom. Pracuje s pojmami ako napr. vychova-
ný/nevychovaný žiak, mravný človek a pod. 

                                                 
6 Podľa spomínaného diela L. MUCHOVEJ (s. 23)  pojem náboženstvo možno chápať v dvojakom zmysle: 
- v užšom slova zmysle ako odpoveď na otázky o zmysle inštitucionalizovaného náboženstva (napr. kresťan-

stvo či islam a ich vzťah k Najvyššiemu) 
- a v širšom slova zmysle ako nábožensko-pedagogicky relevantné javy (napr. dôvera, vďačnosť, odpustenie, 

nádej, vnímanie hlbších, transcendentných dimenzií…). 
7 MUCHOVÁ, L. Úvod do náboženské pedagogiky, s. 81. 
8 VIŠŇOVSKÝ, Ľ, KAČÁNI, Vl. et al. Základy školskej pedagogiky, s. 42, 127. 
9 ŠVEC, Š. Základné pojmy v pedagogike a andragogike, s. 63. 
10 HALAJ, J. Úvod do pedagogických vied, s. 11. 
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1.2 DEFINÍCIA A PREDMET NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY 

Všeobecne sa ciele výchovy odvodzujú z troch rôznych vzťahov človeka, ktoré vo svojom ži-
vote realizuje a prežíva. Podľa Kosovej11 ide o vzťahy k sebe, k ľuďom a k svetu. Hoci správ-
ne poňatá náboženská výchova všetky tieto vzťahy a potrebu ich poznávacieho, pretváracieho 
a hodnotiaceho charakteru rešpektuje a reflektuje, predsa jej najdôležitejšou úlohou je sú-
strediť sa na ďalší, sekulárnou výchovou nepreferovaný vzťah – na vzťah človeka k Bohu. 

 
DEFINÍCIA (4): Náboženská výchova predstavuje takú výchovu, ktorá uvádza človeka do 
vzťahu k Bohu, poukazuje na konkrétny zmysel života, predstavuje najvyššie morálne hodnoty, 
vytvára duševné spoločenstvo s inými, podobne zmýšľajúcimi ľuďmi12. 

 
Táto špecifická úloha náboženskej výchovy zároveň pomáha zabezpečiť existenciu základ-
ných faktorov celkového rozvoja osobnosti dieťaťa: 

 
- poskytuje možnosť osvojovania si základnej dôvery (charakteristika viery v Boha 

ako dôvery), schopnosti spoľahnúť sa na druhých; 
- pomáha zlepšiť komunikatívnu schopnosť dieťaťa tým, že ho vedie k nefalšované-

mu osobnému vzťahu nielen s ľuďmi, ale aj s Bohom, s ktorým sa učí komuniko-
vať na osobnej úrovni (modlitba ako dialóg); 

- učí dodržiavať mravné normy (kresťanstvo predpokladá určité etické spôsoby 
správania); 

- umožňuje socializačný rozvoj osobnosti t. j. proces prípravy, uvádzania jedinca do 
kultúrneho dedičstva, a to objasňovaním jeho skúseností prostredníctvom tradícií 
(napr. poskytuje návod, príp. aj vysvetlenie určitých rituálov, liturgie, symbolov). 

 
Náboženská výchova teda nie je len nejakým príveskom všeobecnej výchovy, ako sa to javí 
z praxe škôl, ale má zohrávať jedinečnú úlohu v rozvíjaní duchovnej dimenzie osobnosti. 
Niektoré súčasné školské systémy si tento jej prínos uvedomujú, čo reflektujú vo svojom kuri-
kulu, napr. v Anglicku.  
 
Spoločensky významnou súčasťou náboženskej výchovy je aj snaha o šírenie a aplikovanie 
biblických mravných princípov do praxe. Pretože, ako hovorí L. Gajdošová13, „pokiaľ bude 
mravnosť jedinca v spoločnosti smiešna, mravná výchova mládeže bude nesmierne ťažká. Jej 
zintenzívnenie by sa malo ... odrážať aj v dobre premyslených programoch rozvoja ekonomic-
kého a spoločenského života, sociálneho zabezpečenia, rozvoja duchovnej sféry14, kultúry, 
vzdelávania, vedy atď.” 

 
Takto definovaná náboženská výchova chce poukázať na existenciu a dôležitosť náboženskej 
skúsenosti. Nezačína uvádzaním dieťaťa do určitého inštitucionalizovaného náboženstva. Jej 
prvou úlohou je rozvíjať dieťa v duchovnej oblasti, otvoriť mu oči pre skúsenosti, ktoré sú 
prístupné každému duchovne bdelému človekovi, majúcemu zmysel pre tieto hodnoty.  

 

                                                 
11 CEJPEKOVÁ, J.,  KOSOVÁ, B. Učebné texty zo všeobecnej pedagogiky, s. 25. 
12 MUCHOVÁ, L. Úvod do náboženské pedagogiky, s. 19. 
13 GAJDOŠOVÁ, L. Mravné potreby osobnosti, s. 28-29. 
14 kurzíva pridaná 
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Pod náboženskou výchovou môžeme rozumieť výchovu v rámci ktoréhokoľvek náboženstva. 
My sa v ďalších kapitolách našej práce budeme zaoberať len „kresťanskou náboženskou vý-
chovou”, aj keď niekedy použijeme len prívlastok „náboženská”. Vychádzame totiž z bežnej 
terminológie, používanej v praxi slovenského školstva, ktorá takto označuje vyučovací pred-
met na štátnych školách, ktorým sa vlastne oficiálne pomenúva konfesionálna „kresťanská 
náboženská výchova”. 

 
Kresťanská náboženská výchova sa zameriava na sprostredkovanie čo najvernejšieho biblic-
kého obrazu kresťanského Boha. Cieľom je, aby vychovávaný mohol vidieť Boha ako toho, 
kto ľudí miluje a k láske vyzýva. 

 
Prevládajúcimi špecifickými dôrazmi kresťanskej náboženskej výchovy by mali byť na-
sledovné:  

 
• rozvíjať v človeku biblicky správny vzťah k Bohu ako k Stvoriteľovi a Spasite-
ľovi; 

• formovať morálne hodnoty, vzťah k práci a jej výsledkom, k povinnosti, ku kráse; 
• rozvíjať úctivý vzťah k celému Božiemu stvorenstvu vrátane seba samého, úctu 

k ľuďom bez rozdielu národnosti, rasy a farby pleti, lásku k cirkvi; 
• ponúkať pohľad na zmysel a cieľ ľudského života a prostriedky na jeho dosiahnu-

tie. 
 
Obr. č. 1:  Pojmový kontext  náboženskej výchovy, spracovaný podľa Š. Šveca15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
15 ŠVEC, Š. Základné pojmy v pedagogike a andragogike, s. 138. 

Socializácia v širšom zmysle – utváranie človeka sociálnym prostredím                                 
 
 
          

Edukácia- výchovaľudí v širšom zmysle
(cieľavedomé pôsobenie)

 

Výučba v školskej 
a neškolskej sústave 

Rodinná 
a mimorodinná 
výchova 

N. V.  
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Jej ďalším významným rysom je biblický pohľad na dieťa, na nutnosť poznania reality hrie-
chu a potreby odpustenia v živote každého človeka a na obmedzené možnosti dosahovania 
cieľov len prostredníctvom výchovy. Učiteľ kresťanskej náboženskej výchovy vie, že k správ-
nemu duchovnému vývoju dieťaťa je okrem výchovy nevyhnutné zvestovanie evanjelia. Zá-
merom je priviesť človeka k zodpovednej samostatnosti, ktorá je otázkou ľudského svedomia, 
a ktorého prehĺbenie je hlavným dôsledkom prijatia evanjelia. Živé evanjelium okrem toho 
vzbudzuje v učiteľovom srdci skutočnú lásku, ktorá je nosným pilierom jeho úspešnej vý-
chovnej činnosti. 
 


