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 Pokyn Ministerstva školstva Slovenskej republiky 
 č. 2004-8005/15678-E  

z 20. mája 2004 
 k zavedeniu povinne voliteľného predmetu náboženská výchova 

v alternatíve s etickou výchovou od 1. septembra 2004                       
začínajúc 1. ročníkom základnej školy 

Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva,  tel.: 02 59374 468 č. CD-2004-8005/15678-1:096 

 
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky na základe § 14 ods. 1 zákona č.  

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov   k zavedeniu povinne voliteľného predmetu náboženská výchova 
v alternatíve s etickou výchovou  od 1. septembra 2004 začínajúc 1. ročníkom 
základných škôl vydáva nasledovný pokyn: 
 

Čl. 1  
Základné ustanovenie 

Týždenná hodinová dotácia povinných vyučovacích predmetov uvedená vo 
všetkých variantoch  Učebných plánov pre 1. až 9. ročník základných škôl  
schválených dňa 14. mája 2003 pod č. 520/2003-41 a v príslušných učebných plánoch 
pre špeciálne základné školy okrem učebných plánov pre základné školy s mentálnym 
postihnutím a základné školy pri zdravotníckych zariadeniach sa s platnosťou od 1. 
septembra 2004 na I. stupni základných škôl  zvyšuje o jednu vyučovaciu hodinu 
týždenne pre povinne voliteľný predmet náboženská výchova v alternácii s  etickou 
výchovou začínajúc 1. ročníkom. 

 
 

Čl. 2  
Organizačné zabezpečenie 

(1) V školskom roku 2004/2005 v súvislosti s vytváraním skupín žiakov na vyučovanie 
predmetu náboženská výchova a etická výchova, ktorých počet je menší ako sa uvádza v časti 
Poznámky písm. f) schválených učebných plánov zo dňa 14. mája 2003 číslo 520/2003-41, je 
riaditeľovi školy ponechaná možnosť rozhodnúť o počte žiakov v skupine.  

(2) Odporúčané nepovinné predmety náboženská výchova a etická výchova v 2. – 4. ročníku 
ZŠ v školskom roku 2004/2005 zostávajú nezmenené. Žiaci, ktorí navštevujú povinný 
predmet náboženská výchova si môžu etickú výchovu vybrať ako nepovinný predmet 
a opačne. 
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(3) Predmety náboženská výchova a etická výchova sa na školách neklasifikujú, na 
vysvedčení a v príslušných dokumentoch sa uvedie „absolvoval(a)“. 
(4) Predbežné zisťovanie záujmu o vyučovanie predmetu etická výchova a náboženská 
výchova podľa jednotlivých vierovyznaní na nasledujúci školský rok zabezpečí škola na 
základe písomného oznámenia zákonného zástupcu žiaka do veku 15. rokov. Počty žiakov 
v jednotlivých ročníkoch nahlási riaditeľ školy najneskôr do 15. júna zriaďovateľovi školy. 
(5) Obsah  a proces zavedenia etickej výchovy je daný učebnými osnovami etickej výchovy 
pre I. stupeň základných škôl schválenými Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 
13.4.2004 pod číslom CD-2004-5691/11376-1:096 s platnosťou od 1.9.2004 začínajúc 1. 
ročníkom.  
(6) Obsah zavedenia náboženskej výchovy je daný schválenými učebnými osnovami 
cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou po dohode s Ministerstvom školstva Slovenskej 
republiky. 

(7) Odbornú prípravu pedagogických zamestnancov pre vyučovanie etickej výchovy na I. 
stupni ZŠ zabezpečujú metodicko-pedagogické centrá v Slovenskej republike v spolupráci 
s krajskými školskými úradmi. 
(8) Odbornú prípravu pedagogických zamestnancov pre vyučovanie náboženskej výchovy 
na I. stupni ZŠ  zabezpečujú metodicko-pedagogické centrá v Slovenskej republike. 
(9) Náboženskú výchovu na I. stupni ZŠ vyučuje kvalifikovaný pedagogický zamestnanec 
podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a podľa vyhlášky č. 
41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v zmysle 
neskorších predpisov. 
(10) Etickú výchovu na I. stupni ZŠ vyučuje učiteľ I. stupňa príslušného ročníka, ktorý do 
1.9.2004 absolvoval jednodňové školenie etickej výchovy a postupne do 1.9.2007 bude 
absolvovať priebežné vzdelávanie etickej výchovy v rozsahu 80 hodín. 

(11) Rozsah vyučovacej povinnosti pedagogických zamestnancov I. stupňa ZŠ je určený 
Nariadením vlády SR č. 238/2004 Z. z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti 
pedagogických zamestnancov. 
(12) Distribúciu učebníc náboženskej výchovy pre 1. ročník ZŠ v školskom roku 2004/2005 
zabezpečí Ministerstvo školstva Slovenskej republiky prostredníctvom distribučnej firmy 
ADREM, Bojnická 10, Bratislava. 

Čl. 3  
Záverečné ustanovenie 

Tento pokyn nadobúda účinnosť 20. mája 2004. 
 

 
Martin Fronc 

minister školstva 
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Zoznam príloh 

Bez príloh  
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