
Zákon č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov s platnos5ou od 1. 11. 2009  
 

• otvára vzdelávací trh (umožňuje vzdelávať všetkým organizáciám, ktoré majú v predmete činnosti 
vzdelávanie a ktoré si dajú akreditovať vzdelávacie programy) 

 
• ale neumožňuje iným organizáciám zasahovať do kompetencií cirkvi a náboženských 

spoločností (6. časť Kontinuálne vzdelávanie § 35 ods. 2) písmeno e)  poskytovateľom je cirkev 
alebo náboženská spoločnosť) 

 
 
Vstup Katolíckej cirkvi do procesu kontinuálneho vzdelávania: 

 
• DKÚ a KPKC zodpovedajú za vzdelávania učiteľov náboženstva z pohľadu tretej požiadavky 

kvalifikačných predpokladov učiteľa náboženstva/náboženskej výchovy – udržateľnosť 
kanonickej misie. 

 
„Vyučovanie náboženskej výchovy a náboženstva vykonáva pedagogický zamestnanec s: 

1.   odbornou spôsobilosťou,  
2.   pedagogickou spôsobilosťou 
3. cirkevným poverením podľa vnútorných predpisov cirkvi alebo náboženskej 
spoločnosti. (zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov z 22. mája 2008 § 15 ods. 5) 
 

• akreditovanými vzdelávaniami DKÚ a KPKC sú ústretové voči učiteľom 
náboženstva/náboženskej výchovy: pomôžu im k zbieraniu kreditov a k udržateľnosti 
kanonickej misie. 

 
• DKÚ a KPKC majú akreditované vzdelávacie programy 
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Vec: Oznámenie 
 
Vážený učiteľ katolíckeho náboženstva alebo náboženskej výchovy, 
 
 

dovoľujeme si Vás upozorniť na potrebu kontinuálneho vzdelávania  
v súlade s vnútornými predpismi Katolíckej cirkvi. 

 
 
Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov z 22. mája 2008 § 15 ods. 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.“ 
 
 
Katolícka cirkev podľa svojich vnútorných predpisov má stanovené podmienky na udržanie cirkevného 

poverenia  (kanonickej misie) 
 
 

v zmysle zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 6. časť Kontinuálne vzdelávanie § 35 ods. 2) písmeno e)  
poskytovateľom je cirkev alebo náboženská spoločnosť. Zákon otvára vzdelávací trh, ale 
neumožňuje iným organizáciám zasahovať do kompetencií cirkvi a náboženských 
spoločností. 
 
 
Ďalšie odborné, metodické vzdelávanie učiteľov katolíckeho náboženstva a poskytovanie metodicko-
didaktickej služby zabezpečuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum a Diecézne katechetické 
úrady (zákon č. 394/2004 Z.z.). Vzdelávania absolvované na uvedených inštitúciách sú pripravené 
v súlade so stanovenými podmienkami na udržanie cirkevného poverenia (kanonickej misie) podľa 
vnútorných predpisov Katolíckej cirkvi a súčasne v súlade s kariérovým rastom pedagogického 
zamestnanca.  
 

Tešíme sa na spoluprácu a obojstrannú spokojnosť. 
 
 
 

S úctou 
    

            
 
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. 

 
 
 
 
 
 
 
Príloha: 
Legislatíva vzťahujúca sa na splnenie predpokladov na výkon pedagogickej činnosti učiteľa katolíckeho 
náboženstva alebo náboženskej výchovy 
 
 



Príloha: Legislatíva vzťahujúca sa na splnenie predpokladov na výkon pedagogickej činnosti 
učiteľa katolíckeho náboženstva alebo náboženskej výchovy 

 
 
1. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
z 22. mája 2008 (Z. z. č. 245/2008): 
 
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2008 okrem čl. I § 107 ods. 4 až 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009, čl. I § 90 ods. 8 
a 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2009, čl. I § 124, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2011 a čl. III 18. bodu § 4 ods. 8, 23. bodu 
§ 5 ods. 3 až 5, § 6 ods. 3, 24. bodu § 6a ods. 3 až 7, 38. bodu § 8b a 8c, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009. 

 
§ 15 Vyučovanie náboženskej výchovy a náboženstva 
 
(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) 
 
16) Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov. 

 
 
 

2. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (Z. z. č. 317/2009): 
 
3. časť Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti § 6 písmeno e) 
poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo príslušnej náboženskej 
spoločnosti na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo náboženská výchova 18) 
 
18) Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov. 
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 a o náboženskej výchove a vzdelávaní (č. 395/2004 Z. z.). 

 
6. časť Kontinuálne vzdelávanie § 35  
ods. 1) Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného je sústavný proces nadobúdania vedomostí, 
zručností a spôsobilostí s cieľom udržania, obnovovania, zdokonaľovania, rozširovania a dopĺňania 
profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca potrebných pre 
výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti. 
 
ods. 2) Poskytovateľom môže byť:  písmeno e)  cirkev alebo náboženská spoločnosť18) 
 

18) Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov. 
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 a o náboženskej výchove a vzdelávaní (č. 395/2004 Z. z.). 

 
ods. 3) Absolvovaním kontinuálneho vzdelávania pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec 
a)  splní požiadavky na zaradenie do príslušného kariérového stupňa alebo kariérovej pozície, 
b)  aktualizuje alebo inovuje svoje profesijné kompetencie 
 
 
 
3. OZNÁMENIE 
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 
oznamuje, že 13. mája 2004 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou 
o katolíckej výchove a vzdelávaní. 



 
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so zmluvou uznesením č. 719 z 20. januára 2004 a súčasne 
rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť 
pred zákonmi Slovenskej republiky. Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 4. júna 2004. Zmluva 
nadobudla platnosť 9. júla 2004 na základe článku VI ods. 2. 
 
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní  
(č. 394/2004 Z.z.): 
článok III. bod 2 Ďalšie odborné, metodické vzdelávanie učiteľov katolíckeho náboženstva  
a poskytovanie metodicko-didaktickej služby zabezpečuje Katolícke pedagogické a katechetické 
centrum a Diecézne katechetické úrady ako samostatné právne subjekty Katolíckej cirkvi. 
 
 
 
 
 
Spracovala: Jana Hurajtová, KPKC 
 
 


