
UČEBNÉ OSNOVY PRE KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO PREDMET 
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA/ NÁBOŽENSTVO

PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY, STREDNÉ ŠKOLY A GYMNÁZIÁ

I. Charakteristika predmetu 
Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboženská, 

má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboženstvo/náboženská výchova 
má preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy na škole. Predmet umožňuje žiakom 
formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a konania, konfrontovať 
ich s vedecky a  nábožensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na svet,  hľadať svoju vlastnú 
životnú hodnotovú orientáciu. 

Vyučovací predmet náboženstvo/náboženská výchova formuje v človeku náboženské 
myslenie, svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia 
a integrálnej súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu Cirkvi a  k jej 
tradícii, otvára pre neho možnosť života s Cirkvou.  

Návrh nových učebných osnov kladie dôraz na žiaka a rozvinutie jeho kompetencií, ktoré 
sú potrebné pre jeho osobný život a život v spoločnosti. Vo výchovno-vzdelávacom procese 
vznikla potreba nového systému vzdelávania, čo si vyžaduje aj zmenu štruktúry učebných osnov. 
Ako najvhodnejšia sa javí špirálová štruktúra učebných osnov, ktorá je kombináciou cyklickej 
štruktúry s lineárnou. Špirálové usporiadanie obsahu učiva umožňuje postupné prehlbovanie učiva 
v nasledujúcich ročníkoch vždy na náročnejšej úrovni. 

V lineárnej štruktúre je potrebné rozdelenie obsahov učiva do podstatných línií, ktoré 
v nasledujúcich ročníkoch prehlbujú kognitívne, afektívne a psychomotorické ciele, potrebné 
na osvojenie kľúčových kompetencií žiakov. Predkladaný projekt rozdeľuje obsah učiva do troch 
lineárnych oblastí (obraz č.1), ktoré sú zamerané na: 
1. trojičný rozmer (v každom ročníku primerane spoznávať všetky tri božské osoby prostredníctvom 
Božieho zjavenia – Svätého písma, tradície a učenia Cirkvi)
2. kristologický rozmer (v každom ročníku primerane veku sprístupňovať tajomstvo vykupiteľského 
diela Ježiša Krista) 
3. rozmer spoločenstva (primerane veku postupne spoznávať biblické dejiny, dejiny cirkvi, význam 
slávenia spoločenstva, poslanie človeka s dôrazom na osobné dejiny spásy). 

Uvedené lineárne oblasti sa budú prehlbovať v  špirále, ktorú tvorí trinásť úrovní (obraz č.2). 
Lineárne oblasti sa opakujú v celej špirále, výsledkom čoho je postupné rozširovanie učiva a jeho 
prehlbovanie primerane veku žiakov. Obsah učiva predstavuje dejiny spásy, je zameraný na osobné 
dejiny spásy vychovávaného. Dejiny spásy rozvíjame v špirále cez postojovú orientáciu, ktorú 
zviditeľňuje ročníková téma. Predkladaný výber a usporiadanie ročníkových tém predstavuje cielenú 
výchovu k čnostiam. Poznávaním lásky, ktorá nás presahuje, môže vychovávaný rásť v plnej zrelosti 
osobnosti (obraz č. 2 – schody sú ilustračným zobrazením osobnostného rastu žiaka). Narastanie 
špirály začína od uvedomenia si žiaka, že je milovaný (1. ročník ZŠ) po objavenie poslania žiť život 
v láske – stotožniť sa so životným štýlom kresťana (4. ročník ZŠ). 

Prvý ročník ZŠ je zameraný na radosť zo života. Prvák cez radosť a nadšenie zo všetkého 
stvoreného spoznáva toho, kto ho nekonečne miluje. Len ten, kto si je vedomý, že je milovaný, učí 
sa dôverovať (2. ročník ZŠ). Cesta dôvery vedie k viere. Komu človek dôveruje, tomu začína veriť 
(3. ročník ZŠ). Viera prináša do života nádej (4. ročník ZŠ). Štvrták začína pravidelne pristupovať 
k sviatosti zmierenia s Bohom, ktorá mu prináša do života novú nádej. Kto žije s nádejou, otvára sa 
životu – je schopný viesť dialóg s človekom i s Bohom. Dialóg skvalitňuje jeho život (5. ročník ZŠ). 
V dialógu s Tým, ktorý nás presahuje, objavujeme pravdu – pravdu o svete, o človeku i o Bohu (6. 
ročník ZŠ). Pravda človeka oslobodzuje (7. ročník ZŠ). Len vnútorne slobodný človek si je vedomý 
svojej dôstojnosti, ktorú objavuje v Bohu (8. ročník ZŠ). Slobodný človek, vedomý si hodnoty 
človeka, je schopný a ochotný niesť zodpovednosť nielen za seba, ale aj za iných (9. ročník ZŠ).



Stredoškolák si začína sám vyberať a budovať vzťahy, za ktoré nesie zodpovednosť (1. ročník 
SŠ). Určuje si svoj rebríček hodnôt. Vyberá si, s ktorými hodnotami sa stotožní (ktoré prijíma od 
rodičov a ostatných vychovávateľov), a ktoré vyselektuje (2. ročník SŠ). Mladý človek hľadá svoju 
identitu. Zodpovedným budovaním vzťahov, výberom pravých hodnôt objavuje svoju identitu (3. 
ročník SŠ). Kto si je vedomý svojej identity v Tom, kto ho presahuje, objavuje poslanie človeka žiť 
život v láske – v hlbokom vzťahu s ľuďmi i s Bohom.
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II. Všeobecný cieľ predmetu
Vyučovací predmet náboženstvo/náboženská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie 

hodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, 
ktorých hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti. 
Náboženstvo/náboženská výchova je  výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom 
i celej spoločnosti. Učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným 
ľuďom a svetu, v ktorom žijú. Zároveň výučba predmetu naväzuje na ďalšie spoločenskovedné 
predmety, umožňuje žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej 
diskusie. Učí žiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne 
morálnym dobrom pre jednotlivca i pre celú spoločnosť. 

Ciele predmetu sú stotožnené s cieľom Národného programu výchovy a vzdelávania Slovenskej 
republiky „...nechceme v Národnom programe len zdôrazňovať organizačné zmeny, fi nancovania, 
formálne aspekty, zmeny v riadení, ale ide hlavne o položenie základov zmeny fi lozofi e výchovy, 
osvojenia si nových hodnôt poznávacích a morálnych kvalít človeka budúcnosti. Mladí ľudia by 
sa mali strániť: pôžitku bez svedomia, bohatstva bez práce, vedy bez ľudskosti, poznania bez vôle, 
podnikania bez mravnosti, politiky bez princípov.“

Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií: Napĺňanie cieľov 
jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa realizuje v školskom prostredí 
prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií žiakov, ktoré zároveň rozvíja. 
Kľúčové kompetencie majú procesuálny charakter. Žiaci si ich osvojujú na veku primeranej úrovni 
prostredníctvom obsahu, metód vzdelávania  a  činnosti. 
V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií, ako základným orientačným 
nástrojom pre vymedzenie kľúčových kompetencií  ŠVP vymedzil nasledovné kľúčové 
kompetencie:

kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa- 
sociálne  komunikačné kompetencie (spôsobilosti)-  
kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať matematické myslenie a poznávanie v oblasti vedy a - 
techniky  
kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií- 
kompetencia (spôsobilosť)  riešiť problémy - 
kompetencie (spôsobilosti) občianske- 
kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne- 
kompetencie (spôsobilosti) pracovné- 
kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti  a podnikavosti- 
kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry - 
odborné kompetencie (odborné školy) - 

Vyučovací predmet náboženská výchova sa podieľa na rozvoji kľúčových kompetencií  najmä 
rozvíjaním týchto predmetových kompetencií: 

1. kompetencie k učeniu sa
Žiak

vyberá a využíva pre efektívne učenie vhodné spôsoby, metódy a stratégie, plánuje, organizuje • 
a riadi vlastné učenie
kriticky hodnotí výsledky svojho učenia a diskutuje o nich• 
rozumie symbolickému spôsobu vyjadrovania  jazyka Biblie a jazyka Cirkvi, integruje • 
náboženský spôsob vnímania a chápania sveta do svojho celkového vzťahu k svetu, súbežne 
s pohľadom prírodných a humanitných vied



prejavuje ochotu venovať sa ďalšiemu štúdiu a dialógu medzi týmito obormi aj v ďalšom • 
živote
udalosti svojho života vníma a spracováva ako životnú skúsenosť, tj. schopnosť transformovať • 
na základe refl exie prežitých udalostí svoje konanie v budúcnosti

2. kompetencie k  riešeniu problémov
Žiak

vníma, rozpozná a pochopí problém, premyslí a naplánuje riešenie problému• 
samostatne rieši problém s dôrazom na etický princíp k druhým ľuďom a k životnému • 
prostrediu, kriticky myslí, hľadá kritéria pre voľbu riešenia problémov, zdôvodní návrhy 
svojich riešení s ohľadom na učenie Cirkvi
robí uvážené rozhodnutia, je schopný ich obhájiť, zhodnotí výsledky svojich činov • 
chápaním vlastnej tradície a chápaním postojov inak svetonázorovo alebo zmýšľajúcich  ľuďí • 
predchádza konfl iktom
postoj vzájomnej tolerancie vníma ako základnú zásadu vlastného konania• 

3. komunikačné kompetencie
Žiak

formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory v logickom slede, vyjadruje sa výstižne, • 
súvisle a kultivovane
účinne sa zapája do diskusie, obhajuje svoj názor a vhodne argumentuje• 
využíva informačné a komunikačné prostriedky a technológie pre kvalitnú a účinnú • 
komunikáciu
využíva získané komunikačné zručnosti  k vytváraniu vzťahov potrebných k plnohodnotnému • 
súžitiu a kvalitnej spolupráci s ostatnými ľuďmi
objavuje zmysel symbolického vyjadrovania, rozumie symbolickému vyjadrovaniu v rituáloch • 
a slávnostiach.

4. sociálne a interpersonálne kompetencie
Žiak

účinne spolupracuje v skupine, na základe poznania alebo prijatia novej roly v pracovnej • 
činnosti pozitívne ovplyvňuje kvalitu spoločnej práce
podieľa sa na utváraní príjemnej atmosféry v triednom tíme, ohľaduplnosťou prispieva • 
k upevňovaniu medziľudských vzťahov, v prípade nutnosti poskytne pomoc alebo o ňu 
požiada
prispieva k diskusii v pracovnej skupine a v triede, chápe potrebu efektívne spolupracovať • 
s druhými pri riešení danej úlohy, oceňuje skúsenosti druhých ľudí
angažuje sa a uskutočňuje vo svojom živote humánne princípy v duchu solidarity a lásky• 
vytvára si pozitívny obraz o sebe, ktorý podporuje jeho sebadôveru a samostatný rozvoj• 
ovláda a riadi svoje konanie a správanie tak, aby bol so sebou spokojný a vážil si sám seba• 

5. občianske kompetencie 
Žiak

rešpektuje, chráni a oceňuje národnú tradíciu, kultúrne a historické dedičstvo- 
prejavuje pozitívny postoj k umeleckým dielam, rozvíja zmysel pre kultúru, aktívne sa zapája - 
do kultúrneho diania a športových aktivít
uvedomuje si základné humanistické hodnoty, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie, - 
vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti- 
rešpektuje presvedčenie iných ľudí a váži si ich vnútorné hodnoty- 
je otvorený kultúrnej a  etnickej rôznorodosti- 



odmieta útlak a hrubé zaobchádzanie, uvedomuje si povinnosť postaviť sa proti fyzickému aj - 
psychickému násiliu
uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, - 
prispieva k naplneniu práv iných
chápe základné ekologické súvislosti a enviromentálne problémy, rešpektuje požiadavky na - 
kvalitné životné prostredie
rozhoduje sa v záujme podpory a ochrany zdravia- 

6. pracovné kompetencie
Žiak

dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje                 - 
výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov
je fl exibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny- 
prácu vníma nielen ako zdroj príjmu zaisťujúci určitú životnú úroveň, ale aj ako povolanie - 
k spolupráci na rozvoji dobrej budúcnosti pre ľudí a pre svet

7. existenciálne kompetencie
Žiak

žiak objavuje zmysel pravdy, spravodlivosti• 
osvojí si kritický a diferencovaný prístup k vlastnej osobe, prijíma sám seba, je pripravený sa • 
na tomto základe si stanoviť nové životné ciele
objavuje z uznáva dôstojnosť človeka bez ohľadu na jeho schopnosť podať výkon• 
vysvetlí hodnotu individuálneho ľudského života• 
objavuje hranice človeka – utrpenie a smrť, je otvorený pre možnosti ich prekonania, ktoré • 
ponúka kresťanská viera
objavuje zmysel života, preberá sebariadenie, preberá zodpovednosť za sebaurčenie• 
rozumie psychickým, sociálnym a historickým súvislostiam, ktoré podmieňujú hľadanie • 
zmyslu života a je otvorený pre jeho transcendentnú hĺbku
vytvára si rebríček hodnôt a osvojuje si životný štýl na základe etických princípov, analyzuje • 
dôležité faktory ovplyvňujúce myslenie a životný štýl súčasného človeka
vníma vo svojom živote ako dôležité rozhodnúť sa na základe poznania a skúsenosti pre • 
svetonázorový postoj
je schopný posúdiť a oceniť hodnotu vzťahov /priateľstva, manželstva, rodiny/, vysvetlí • 
význam manželstva a rodiny a posúdi ich prínos pre spoločnosť, chápe zmysel vernosti

III.  Charakteristika obsahu učiva
Učivo predmetu obsahuje tieto ročníkové témy a ročníkové ciele:

Pre základné školy

1 ročník
Téma roka:  Cesta lásky.  
Cieľ roka: Spoznávať lásku milujúceho Boha Otca k svetu a človeku. Vytvárať si pozitívny vzťah 

k Bohu, ľuďom a svetu. Osvojiť si vonkajšie prejavy lásky.

2. ročník
Téma roka:   Cesta dôvery.   
Cieľ roka: Reprodukovať boží zákon a biblické príbehy ľudí, ktorí dôverovali Bohu. Budovať 

postoj dôvery k Bohu. Pestovať návyk postojov otvorenosti pre dôverný vzťah 
s Bohom a s človekom.



3. ročník
Téma roka:     Cesta viery.
Cieľ roka:  Spoznať cestu viery Božieho ľudu v trojjediného Boha. Rozvíjať vieru v Boha 

formáciou svedomia. Budovať postoj viery v trojjediného Boha.

4. ročník
Téma roka:    Poznávanie nádeje.  
Cieľ roka:      Spoznávať nádej pochádzajúcu od Boha. Oceniť potrebu nádeje pre osobný  život. 

Formovať čnosť nádeje prostredníctvom sviatosti, modlitby a účasti na liturgickom 
slávení.

 
5. ročník
Téma roka:    Poznávanie cez dialóg.
Cieľ roka:      Spoznávať spôsoby komunikácie Boha s ľuďmi. Nadchnúť sa pre komunikáciu 

Bohom prostredníctvom sviatosti, liturgického slávenia čítania Božieho slova.   
Prostredníctvom komunikácie sa približovať k Bohu a k ľuďom.     

6. ročník
Téma roka:    Poznávanie pravdy.  
Cieľ roka:      Spoznávať  Božiu pravdu. Oceniť nemeniteľnosť pravdy pochádzajúcej z Božej 

múdrosti. Orientovať svoj život na život v pravde. Praktizovať život v pravde podľa 
hlasu svedomia.

7. ročník:
Téma roka:     Sloboda človeka.
Cieľ roka:       Poznať hranice osobnej slobody. Vnímať oslobodzujúcu silu Ježia Krista. Osvojiť si 

návyky kresťanského životného štýlu.

8. ročník:
Téma roka:    Dôstojnosť človeka.  
Cieľ roka:      Defi novať pôvod práva človeka na život, dôstojnosť a úctu. Vnímať osobnú hodnotu 

človeka. Interiorizovať kresťanské postoje a hodnoty.

9. ročník
Téma roka:    Zodpovednosť človeka.
Cieľ roka:      Posúdiť hodnotu zodpovednosti. Uvedomiť si osobnú zodpovednosť za seba a za 

iných. Formovať návyk kresťanského životného štýlu v rodinnom a spoločenskom 
živote.

Pre stredné školy 

1. ročník
Téma roka:  Vzťahy a zodpovednosť
Cieľ roka: Spoznávaním identity človeka refl ektovať vlastnú identitu. Uvedomiť si dôležitý 

význam rozhodnutia pre vlastný svetonázorový postoj. V trojičnom rozmere budovať 
ľudský rozmer vzťahov ako naplnenie zmyslu života. Prehlbovať medziľudské vzťahy 
cez skvalitnenie komunikácie..



2. ročník 
Téma roka: Hodnoty a rozhodnutia
Cieľ roka:    Objavovať hodnotu človeka stvoreného na Boží obraz. Zdôvodniť  potrebu budovania 

plnohodnotného života. Formovať návyk  kritického myslenia a hodnotenia pozitívnych 
aj negatívnych javov v spoločnosti a v Cirkvi. Oceniť úlohu Cirkvi pri odovzdávaní 
hodnôt. Vnímať potrebu vlastnej angažovanosti pri vytváraní Európy s ľudskou tvárou. 
Nadobudnúť základné zručnosti interiorizácie  kresťanských hodnôt.

3. ročník: 
Téma roka: Identita a poznanie
Cieľ roka: Zdôvodniť  pôvod dôstojnosti človeka podľa učenia Cirkvi. V príbehoch zdôrazňujúcich 

identitu veriaceho človeka v Starom zákone a v Novom zákone objavovať vlastnú 
identitu. Rozvíjať postoje v duchovnom rozmere človeka.

4. ročník:  
Téma roka: Láska a život 
Cieľ roka: Prehlbovať vedomosti o sociálnej náuke cirkvi a o živote v spoločnosti. Objavovať 

dar lásky v človeku. Interiorizovať hodnotu nezištnej lásky konaním dobra druhým.

IV. Postupy a charakteristika výučby predmetu

Výučba predmetu náboženstvo/náboženská výchova má byť zaujímavá a stimulujúca. Má žiakov 
učiť riešiť praktické otázky osobného a spoločenského života na základe morálnych princípov, ktoré 
sú nemenné. Výučba má žiakov aktivizovať a pripraviť na život  v spoločnosti, ktorá  môže kultúrne 
rásť len aktivitou uvedomelých a zodpovedných občanov s vysokým morálnym kreditom.

Vychováva nielen svojim obsahom učiva ale aj klímou triedy. Klíma jednotlivých tried vytvára 
klímu celej školy. Výučba predmetu cielene posilňuje  triednu i školskú klímu.

Metódy a formy práce vyplývajú zo vzdelávacích a výchovných potrieb žiakov, z ich veku 
a životných skúseností. Doporučuje sa využívať aktivizujúce vyučovacie metódy, vhodné projektové 
vyučovanie v spolupráci so všeobecnovzdelávacími predmetmi.

Pred začatím výučby je potrebné, aby sa učiteľ dobre oboznámil s celým vzdelávacím obsahom 
učiva predmetu, aby poznal učivo iných všeobecnovzdelávacích predmetov alebo na strednej škole aj 
odborných spoločenskovedných predmetov.



UČEBNÉ OSNOVY PRE PREDMET  
NÁBOŽENSTVO/NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA 

 
1. ročník stredných škôl a gymnázií 

 
Ročníková téma: VZŤAHY A ZODPOVEDNOSŤ 

Žiaka charakterizuje  potreba priateľstva, vzťahu s opačným pohlavím a postupné odpútavanie 
sa od rodičov. Základný  motív hľadania Boha je vnútorný ako potreba „sebadoplnenia“ - v priateľstve, 
vo vzťahu chlapec - dievča aj vo vzťahu k Bohu (Korherr). Môže mať formu neistoty, hľadania istôt, čo 
vedie k záujmu o otázky zmyslu a hodnôt. Žiak si v tomto období potrebuje nájsť odpoveď  na otázky: 
Kam smerujem? Kto som? Čo chcem dosiahnuť?  

Pre mladého človeka je dôležité, aby vzťah k Bohu napomáhal zbližovaniu ľudí. V tomto 
období mladí ľudia vnímajú Boha často ako vzťah. Boh nie je chápaný ako osoba ale ako dej, ako 
vzťah, ktorý sa odohráva medzi ľuďmi a v nich samých. Preto je potrebné trpezlivo objasňovať 
medziľudské vzťahy, aby sa práve v nich ukázalo otvorenie človeka Bohu, lebo človek si sám sebe 
nestačí. 

 
Ročníkovým symbolom  je CESTA  
Cesta symbolizuje ľudskú existenciu ako existenciu dynamickú, schopnú pohybu. Pohyblivosť je 
vlastnosť, ktorá umožňuje človeku meniť miesto svojho pobytu, ale aj meniť smer svojich 
myšlienok, citov, svojej duše: celé naše JA  je na ceste nášho života. Cesta sa môže stať metaforou 
pre všetko nové, čo nás stretne v živote, čo preskúmame, k čomu ideme a dospievame. Sú 
skutočnosti, ktoré nás v živote dávajú do pohybu. Ako sa pohybujeme, meníme cesty, meníme 
samých seba. Na tejto ceste nie sme sami. Nachádzame na nej tých, ktorí putujú s nami, nachádzame 
na nej aj sprievodcov.  

Človek hľadá cestu k druhému, komunikuje s ním, vytvára vzťahy. Môžeme nájsť aj iné cesty, než tie 
pravé: okľuky, scestie ale aj bludné cesty. Toto všetko robí cestu nášho života jedinečnou 
a nezameniteľnou.  

Človek hľadá zmysel, cieľ svojho života, hľadá to, čo ho presahuje, ako jediný tvor na zemi si kladie 
otázky a hľadá na ne odpoveď. 

Pre žiaka predovšetkým platí, že ústredným bodom jeho životnej cesty je hľadanie seba 
samého, svojej vlastnej identity, hľadanie zmyslu svojho vlastného života.    

 

 
 
1. téma: HĽADANIE CESTY 
Hodinová dotácia témy: 5 hod pre školy s jednohodinovou dotáciou/ 10 hod pre školy 
s dvojhodinovou dotáciou 
Kľúčové pojmy: komunikácia, modlitba, vzťahy, trojrozmernosť človeka, zmysel života, 
náboženstvo 
 
Obsahový štandard 
Človek tvor komunikatívny. Komunikácia a jej formy, modlitba – komunikácia s Bohom. 
Trojrozmernosť človeka. Celistvosť človeka – harmónia tela, duše a ducha. 
Zmysel života. Človek - jeho otázky a hľadanie odpovedí. Odkrývanie zmyslu života. 
Náboženstvo - rozdelenie, prvky a prejavy náboženstva. 
 
 

Ročníkový cieľ: Spoznávaním identity človeka reflektovať vlastnú identitu. Uvedomiť si 
dôležitý význam rozhodnutia pre vlastný svetonázorový postoj. V trojičnom rozmere budovať 
ľudský rozmer vzťahov ako naplnenie zmyslu života. Prehlbovať medziľudské vzťahy cez 
skvalitnenie komunikácie. 



Ciele témy:  
Kognitívny cieľ: Zdôvodniť význam komunikácie a modlitby v živote človeka. Definovať  
a vysvetliť trojrozmernosť človeka. Položiť si otázky o zmysle svojho života. Vysvetliť 
kresťanský pohľad na zmysel života človeka. Charakterizovať prvky náboženstva. Na 
podklade Katechizmu Katolíckej cirkvi (KKC) zdôvodniť vznik a potrebu náboženstva. 
Vysvetliť rozdiel medzi prirodzeným a nadprirodzeným náboženstvom.  
Afektívny cieľ:  Spoznať sa navzájom a prejaviť záujem o spoluprácu v skupine. Objavovať 
v sebe túžbu po prekročení všednej každodennej ohraničenosti svojho života smerom 
k transcendentnu. 
Psychomotorický cieľ: Precvičiť a osvojiť si základné prvky verbálnej a neverbálnej 
komunikácie. Rozvíjať postoj zmysluplného konania v živote.   
 
Výkonový štandard 
Žiak vie 

• definovať komunikáciu a vymenovať druhy komunikácie 
• vnímať neverbálne prejavy komunikácie druhých  
• uplatniť spoločensky vhodné spôsoby komunikácie vo formálnych a neformálnych 

vzťahoch 
• zdôvodniť dôležitosť správnej komunikácie pre medziľudské vzťahy  
• nájsť analógiu medzi komunikáciou a modlitbou 
• zdôvodniť potrebu modlitby 
• pomenovať a vysvetliť trojrozmernosť človeka 
• rozvíjať svoj telesný, duševný a duchovný rozmer  
• položiť si otázky o zmysle svojho života 
• vysvetliť zmysel života človeka  v kontexte kresťanského učenia   
• dávať svojmu správaniu a životu zmysel 
• zdôvodniť vznik a potrebu náboženstva (KKC 27- 28) 
• vysvetliť pojmy religionistika,  monoteizmus, polyteizmus  
• vysvetliť rozdiel medzi prirodzeným a zjaveným náboženstvom 
• uviesť príklady prirodzených náboženstiev a zjavených náboženstiev 
• charakterizovať jednotlivé prvky náboženstva 

 
Rozvoj kompetencií: 
komunikačné 
Žiak 

• chápe význam komunikácie pre tvorivé budovanie pozitívnych medziľudských 
vzťahov vo svojom živote ako naplnenie zmyslu života  

• využíva získané komunikačné zručnosti  k vytváraniu plnohodnotných vzťahov 
• volí správne komunikačné stratégie 

existenciálne: 
Žiak 

• pozná súvislosti podmieňujúce hľadanie a nachádzanie životného zmyslu a je 
otvorený pre jeho transcendentnú hĺbku 

• je pripravený vnímať hĺbku osobného dialógu s Bohom 
občianske: 
Žiak 

• je otvorený pre náboženskú rôznorodosť 
kultúrne: 
Žiak 

• chápe vyjadrovanie pravdy o svete pomocou rôznych literárnych a myšlienkových 
foriem 

• osvojí si tvorivý prístup k umeleckým dielam vyrastajúcim z kresťanstva  
 



sociálne a interpersonálne: 
Žiak 

• je pripravený pre otvorené vzťahy v dôveryhodnom prostredí  
• využíva možnosti na vytváranie medziľudských vzťahov  
• uvedomuje si význam sebazdieľania  

 
Prierezová téma osobnostný a sociálny rozvoj 
Žiak 

• je pripravený pre otvorené vzťahy v dôveryhodnom prostredí  
• využíva možnosti na vytváranie medziľudských vzťahov  
• uvedomuje si význam sebazdieľania  
• kladením otázok o zmysle svojho života a hľadaním odpovedí si získava a udržiava 

osobnostnú integritu 
 

 
2. téma: BOH V ĽUDSKOM SVETE 
Hodinová dotácia témy: 6 hod pre školy s jednohodinovou dotáciou/ 12 hod pre školy 
s dvojhodinovou dotáciou 
Kľúčové pojmy: metafora, počúvanie, oslovenie, odpoveď, viera, svedomie, Dekalóg, zákon 
 
Obsahový štandard 
Metafora. Metaforická biblická reč - obrazná reč viery. 
Metafora - Boh povedal. Abrahám. Mária. Samuel.  
Morálne svedomie. Formovanie svedomia, Tomáš Morus. 
Dekalóg ako pomoc na ceste pri uskutočňovaní svojho ľudstva.           
       
Ciele témy:  
Kognitívny cieľ: Uviesť príklad metaforického vyjadrenia vo Svätom písme. Interpretovať 
oslovenie Bohom a dôveru v Boha u Abraháma, Samuela a Márie. Uviesť príklady ľudskej 
skúsenosti zdieľania Boha s človekom. Vysvetliť význam morálneho svedomia pre život 
človeka na podklade učenia KKC. Určiť prvky spravodlivých zákonov na podklade Dekalógu. 
Afektívny cieľ: Vnímať hodnotu ticha, objavovať hĺbku svojho vnútra. Vnímať metaforickú 
reč slov. Oceniť hodnotu dôvery a zodpovednosti v medziľudských vzťahoch a vo vzťahu 
k Bohu. 
Psychomotorický cieľ: Precvičiť pozorné počúvanie a poukázať na komunikačné chyby. 
Osvojiť si  pravidlá spolupráce vo vzájomnom dialógu. 
 
Výkonový štandard 
Žiak vie 

• použiť metafory na vyjadrenie ťažko vyjadriteľných skutočností 
• rozlíšiť aktívne a pasívne počúvanie 
• ohodnotiť význam počúvania v komunikácii 
• aktívne a so záujmom počúvať  
• interpretovať príbeh Božieho oslovenia Abraháma, Samuela a Márie ako príklady 

skúsenosti zdieľania Boha s človekom 
• uviesť iné príklady ľudskej skúsenosti zdieľania Boha s človekom 
• definovať svedomie (KKC 1796) 
• zdôvodniť potrebu formovania svedomia (KKC 1783-1785) 
• vysvetliť  všeobecne platné pravidlá pri neistom rozhodovaní sa podľa svedomia 

(KKC 1789) 
• rozlíšiť prirodzený a ľudský zákon 
• určiť prvky spravodlivých zákonov na podklade Dekalógu   (KKC 1959) 
• vnímať životné situácie, ktoré si vyžadujú zodpovedné rozhodnutie vzhľadom k sebe, 

k druhým ľuďom a k svetu 



• pozitívne oceniť rozhodnutie pre mravne dobrý skutok 
 
Rozvoj kompetencií: 
komunikačné: 
Žiak 

• uplatňuje aktívne techniky počúvania s dôrazom na vypočutie si druhých  
• volí správne komunikačné stratégie 
• dokáže preskúmať rôzne druhy prameňov informácii a vie ich využívať 
• je otvorený pre chápanie metaforickej reči viery 

občianske: 
Žiak 

• pozná dokumenty zakotvujúce ľudské práva 
• vníma Dekalóg ako etický princíp pre vznik zákonov riadiacich štát 

kultúrne: 
Žiak 

• chápe vyjadrovanie pravdy o svete pomocou rôznych literárnych a myšlienkových 
foriem 

• osvojí si tvorivý prístup k umeleckým dielam vyrastajúcim z kresťanstva (obraz, 
literatúra, stavba, hudba), vníma ich ako výraz kresťanského učenia a kresťanskej 
tradície 

sociálne a interpersonálne: 
Žiak 

• vníma Dekalóg ako spoločnosťou overenú a Bohom garantovanú normu 
medziľudských vzťahov 

• účinne spolupracuje v skupine 
• ovláda a riadi svoje konanie a správanie tak, aby bol so sebou spokojný a vážil si 

sám seba 
existenciálne: 
Žiak 

• chápe súvislosť Svätého písma s postojom viery a vníma ho ako výzvu pre svoj 
osobný život 

• je otvorený pre reflexiu vlastného postoja viery 
• pozná pravidlá pri neistom rozhodovaní a dáva ich do súvisu s výchovou svojho 

svedomia 
• Svätému písmu rozumie ako knihe, ktorej obsahom je svedectvo Boha, ktorý 

komunikuje s človekom a čaká od neho odpoveď viery 
• rozvíja vo svojom živote postoje ponúknutých vzorov 

 
Prierezová téma osobnostný a sociálny rozvoj 
Žiak 

• rozvíja sebareflexiu 
• vie uplatňovať svoje práva, rešpektovať názory, potreby a práva ostatných   

 
3. téma:  BYŤ ČLOVEKOM 
Hodinová dotácia témy: 3 hod pre školy s jednohodinovou dotáciou/ 6 hod pre školy 
s dvojhodinovou dotáciou 
Kľúčové pojmy: človek, Ježiš, prirodzenosť, podstata, dôstojnosť osoby, bytie 
 
Obsahový štandard 
Ohraničenosť človeka. Ľudská osoba. Pôvod dôstojnosti človeka. 
Rešpektovanie ľudskej osoby a médiá. Stereotypy, predsudok. 
Ježišovo ľudstvo, historické pramene dokumentujúce historickosť Ježiša z Nazareta.  
Ježišovo božstvo, ponímanie Ježiša Krista v evanjeliách. 



 
Ciele témy:  
Kognitívny cieľ: Vysvetliť tajomstvo svojho počiatku na vedeckom podklade a v kontexte 
Svätého písma. Vysvetliť pojmy: podstata, prirodzenosť, bytie. Definovať učenie Katolíckej 
cirkvi o osobe Ježiša Krista. Na základe prameňov obhájiť historickosť Ježiša Krista, 
aplikovaním poznatkov z predošlých ročníkov predložiť argumenty viery a Kristovho učenia. 
Vysvetliť pojmy stereotyp, predsudok. Zaujať kritický postoj k spochybňujúcim tendenciám 
kresťanského učenia o Ježišovi Kristovi v rôznych vyjadrovacích prostriedkoch, médiách.  
Afektívny cieľ: Uvedomiť si dar vlastnej existencie pri počatí. Vnímať ohraničenosť  
a priestor svojho života. 
Psychomotorický cieľ: Zostaviť charakteristiku ľudskej osoby. Vyhľadať v rôznych 
vyjadrovacích prostriedkoch, médiách,  tendencie spochybňujúce kresťanské učenie  
o Ježišovi Kristovi pre kritickú prácu s textom.    
 
Výkonový štandard 
Žiak vie 

• definovať učenie cirkvi o ľudskej osobe (KKC 357) 
• definovať učenie cirkvi o osobe Ježiša Krista (KKC 471, 480) 
• obhájiť dôstojnosť ľudského života od počatia 
• vážiť si hodnotu ľudského života 
• uvedomiť si dar vlastnej existencie 
• vysvetliť pojmy stereotyp, predsudok 
• uviesť príklady stereotypného správania 
• uviesť príklady pre možnosti, ako sa brániť stereotypnému videniu sveta 
• kriticky posúdiť  informácie v médiách 
• obhájiť historickosť Ježiša Krista 

 
Rozvoj kompetencií 
komunikačné: 
Žiak 

• účinne sa zapája do diskusie, vhodne argumentuje, na základe prameňov obháji 
historickosť Ježiša a na základe evanjeliového poňatia Ježiša Krista predloží 
argumenty viery 

• dokáže preskúmať rôzne druhy prameňov informácii a vie zaujať k nim kritický 
postoj 

kompetencie k  riešeniu problémov: 
Žiak 

• analyzuje a prehodnotí komponenty problémovej situácie spochybňovania 
Ježišovej ľudskej alebo božskej prirodzenosti  

občianske: 
Žiak 

• uznáva ľudskú osobu ako nositeľa ľudských práv 
sociálne a interpersonálne: 
Žiak 

• účinne spolupracuje v skupine 
• má pozitívny vzťah k druhým ľuďom 

existenciálne: 
Žiak 

• rozumie kresťanskému pohľadu na hodnotu a dôstojnosť ľudskej osoby  
od počatia  

 
Prierezová téma multikultúrna výchova 
Žiak 

• vie rozlíšiť predsudky a stereotypy vo vyjadrovacích prostriedkoch a médiách 



• uvedomuje si dôsledky predsudkov a stereotypov prejavujúcich sa v rôznych 
podobách neznášanlivosti, rasizmu či xenofóbie 

 
Prierezová téma mediálna výchova 
Žiak 

•  vie kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá 
Prierezová téma environmentálna výchova 
Žiak 

•  vníma život ako najvyššiu hodnotu 
 
 
4. téma: NA CESTE K OSOBNOSTI – ŠANCE A RIZIKÁ 
Hodinová dotácia témy: 3 hod pre školy s jednohodinovou dotáciou/ 6 hod pre školy 
s dvojhodinovou dotáciou 
Kľúčové pojmy: osobnosť, vývoj osobnosti, deformácia osobnosti, legenda o sv. Krištofovi  
 
Obsahový štandard 
Osobnosť - vývoj osobnosti; deformácia osobnosti – závislosti. 
Legenda a symbolický význam legendy (sv. Krištof – pútnik hľadajúci zmysel života). 
 
Ciele témy:  
Kognitívny cieľ: Charakterizovať vývoj osobnosti. Uviesť predpoklady k úspešnému 
utváraniu vlastnej osobnosti. Zdôvodniť negatívne vplyvy (závislosti) na dozrievanie  
osobnosti. Charakterizovať legendu ako literárny útvar, rozlíšiť ju od historickej správy. 
V legende o sv. Krištofovi objaviť výzvu  pre hľadanie a odkrývanie zmyslu svojho života.  
Afektívny cieľ: Uvedomiť si dôležitosť vnútorného rastu a zrelosti osobnosti. Vnímať 
význam životného zmyslu pri vytváraní životného štýlu. Oceniť nachádzanie zmyslu  
a vlastného človečenstva v stretnutí s Ježišom Kristom.  
Psychomotorický cieľ: Vedome spolupracovať na formovaní vlastnej osobnosti spytovaním 
svedomia.   
 
Výkonový štandard 
Žiak vie 

• porovnať a rozlíšiť pojmy osoba a osobnosť 
• vymenovať znaky zrelej osobnosti 
• vie zaradiť obdobie, v ktorom sa nachádza, do vývinového obdobia osobnosti 
• vymenovať a zdôvodniť negatívne vplyvy na dozrievanie osobnosti (drogy, 

gemblérstvo...) 
• ohraničiť pravdivosť legendy voči historickým faktom 
• vysvetliť zmysel vzniku kresťanských stredovekých legiend 
• interpretovať zmysel symbolickej reči legendy o sv. Krištofovi 
• vysvetliť znaky a pravdivosť kresťanských stredovekých legiend  
• objaviť v legende o sv. Krištofovi výzvu pre hľadanie a naplnenie zmyslu svojho 

života 
 
Rozvoj kompetencií 
sociálne a interpersonálne: 
Žiak 

• cení si vlastnú jedinečnosť a rešpektuje jedinečnosť ostatných 
• kontroluje vlastné konanie (vrátane násilných a sebazničujúcich vplyvov)  
• objavuje zmysel života, preberá sebariadenie a zodpovednosť za sebaurčenie 

existenciálne: 
Žiak 

• chápe svoj život nielen ako dar, ale aj ako úlohu  vnútorne rásť  



• osvojí si kritický a diferencovaný prístup k vlastnej osobe, prijíma sám seba,  
je pripravený na tomto základe stanoviť si nové životné ciele  

kultúrne: 
Žiak 

• rozumie znakom a pravdivosti kresťanských stredovekých legiend 
 
Prierezová téma osobnostný a sociálny rozvoj 
Žiak  

• má pozitívny vzťah k druhým ľuďom 
• ovláda a riadi svoje konanie a správanie tak, aby bol so sebou spokojný a vážil si 

sám seba  
• cení si vlastnú jedinečnosť a rešpektuje jedinečnosť ostatných  
• rozvíja sebareflexiu,  sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené 

prevzatie zodpovednosti za svoje konanie a osobný život  
 
5. téma:  BOH A ČLOVEK  
Hodinová dotácia témy:  2 hod pre školy s jednohodinovou dotáciou/ 4 hod pre školy 
s dvojhodinovou dotáciou 
Kľúčové pojmy: sviatosti, znaky, život, vzťahy, Trojica, človek 
 
Obsahový štandard 
Sviatosti – aktuálne pôsobenie Boha v živote človeka od narodenia až po smrť. 
Človek žijúci vo vzťahoch ako obraz Trojice. 
 
Ciele témy:  
Kognitívny cieľ: Vysvetliť schopnosť  vytvárať vzťahy na základe spätného pohľadu na svoj 
počiatok. Definovať učenie o vzťahoch Najsvätejšej Trojice na podklade KKC. Nájsť analógiu 
medzi vzťahmi Najsvätejšej Trojice a schopnosťou  človeka vytvárať vzťahy. Posúdiť svoju 
sieť vzťahov. Definovať sviatosti.  
Afektívny cieľ: Oceniť hodnotu osobných vzťahov. Uvedomiť si prítomnosť Božej blízkosti 
vo sviatostiach spôsobom, ktorý oslovuje zmysly.  
Psychomotorický cieľ: Nakresliť sieť svojich vzťahov. Na ceste svojho života znázorniť 
dôležité udalosti a priradiť k nim sviatosti sprevádzajúce tieto udalosti. 
 
Výkonový štandard 
Žiak vie 

• opísať schopnosť človeka vytvárať vzťahy na základe spätného pohľadu na svoj 
počiatok 

• vytvárať plnohodnotné vzťahy 
• nájsť analógiu medzi vzťahmi Najsvätejšej Trojice a schopnosťou  človeka 

vytvárať vzťahy 
• definovať učenie o vzťahoch Najsvätejšej Trojice na podklade KKC. 
• definovať sviatosti 
• disponovať sa pre prítomnosť Božej blízkosti vo sviatostiach spôsobom, ktorý 

oslovuje zmysly človeka 
 
Rozvoj kompetencií 
sociálne a interpersonálne: 
Žiak 

• je pripravený byť v interakcii s inými ľuďmi v rôznych kontextoch 
• nachádza si svoje miesto v spoločnosti iných ľudí  

 
 
 



existenciálne: 
Žiak 

• sviatosti vníma ako symbolické znaky sprítomňujúce aktuálne Božie pôsobenie vo 
svojom živote a prijíma ich  ako pomoc pri prekonávaní životných prekážok 

• Božiu trojjedinosť chápe ako symbol kvality Božieho bytia a kvality medziľudských 
vzťahov, je otvorený pre uvedenú skutočnosť 

 
Prierezová téma osobnostný a sociálny rozvoj 
Žiak 

• je pripravený byť v interakcii s inými ľuďmi v rôznych kontextoch 
 
 
6. téma: ČLOVEK V SPOLOČENSTVE 
Hodinová dotácia témy: 4 hod pre školy s jednohodinovou dotáciou/ 8 hod pre školy 
s dvojhodinovou dotáciou 
Kľúčové pojmy: sexualita, muž, žena,  povolanie, slávenie, spoločenstvo 
 
Obsahový štandard  
Boží obraz človeka ako muža a ženy, sexualita ako dar a úloha, sociálne role muža a ženy, 
rizikové sexuálne správanie. 
Povolanie ako služba ľuďom (manželstvo, kňazstvo, zasvätený život). 
Podstata slávenia v spoločenstve (vzťah k času, k ľudskému spoločenstvu, 
k transcendentnu). 
Zmysel slávenia kresťanskej nedele – deň Pána a deň pre človeka, sviatky, farské 
spoločenstvo. 
 
Ciele témy: 
Kognitívny cieľ: Vysvetliť úlohu a význam sexuality človeka. Vysvetliť črty a význam 
pohlavnosti človeka v manželstve a rodine. Vysvetliť poslanie jednotlivých povolaní, ich 
prínos pre cirkev a spoločnosť. Uviesť ľudský, náboženský a kresťanský dôvod na potrebu 
slávenia v živote človeka aj ľudského spoločenstva. Zdôvodniť kresťanské slávenie nedele  
a sviatkov. 
Afektívny cieľ: Oceniť hodnotu otcovstva a materstva. Upevniť vedomie zodpovednosti za 
vlastné správanie a za svoju budúcnosť. Oceniť hodnotu jednotlivých povolaní. Vnímať 
slávnosť ako hodnotu, ktorá dáva životu hlbší rozmer. 
Psychomotorický cieľ: Podieľať sa v skupine na hraní životných rolí potrebných k stabilite 
vzťahu. Hľadať si svoje miesto v cirkvi. Formovať návyk modlitby za spoznanie svojho 
životného povolania. 
 
Výkonový štandard 
Žiak vie 

• vysvetliť úlohu, význam a črty sexuality človeka v manželstve a rodine 
• zdôvodniť dôležitosť kultivovanej sexuality 
• na základe Božieho obrazu človeka ako muža a ženy oceniť vzťah medzi mužom 

a ženou a zdôvodniť rovnoprávnosť ich životných rolí – otcovstva a materstva 
• oceniť hodnotu otcovstva a materstva 
• upevniť vedomie zodpovednosti za vlastné správanie, za svoju budúcnosť 
• vymenovať škálu povolaní v cirkvi 
• vysvetliť povolanie z pohľadu služby človeku 
• vysvetliť poslanie jednotlivých povolaní  a ich prínos pre cirkev a spoločnosť 
• demonštrovať ľudský, náboženský a kresťanský dôvod potreby slávenia v živote 

človeka aj ľudského spoločenstva  
• vnímať slávnosť ako hodnotu, ktorá dáva životu hlbší rozmer 
• zdôvodniť kresťanské slávenie nedele a sviatkov 



• aktívne sa podieľať na slávení liturgie vo farskom spoločenstve 
 
 
Rozvoj kompetencií 
sociálne a interpersonálne: 
Žiak 

• prispieva k diskusii v pracovnej skupine a v triede, chápe potrebu efektívne 
spolupracovať s druhými pri riešení danej úlohy, oceňuje skúsenosti druhých ľudí 

občianske: 
Žiak 

• je otvorený pre aktívnu účasť na slávnostiach v spoločnosti ako aj na liturgických 
sláveniach vo farskom spoločenstve 

existenciálne 
Žiak  

• v medziľudských vzťahoch vníma túžbu človeka po prekročení samého seba, 
uvedomuje si možnosť jej zneužitia 

• rozumie kresťanskému pohľadu na ľudskú sexualitu, jej úlohu v manželstve  
a rodičovstve a vníma ju ako výzvu pre svoju osobnú prípravu na zodpovedné 
rodičovstvo 

• vyberá si z alternatív s uvedomovaním si následkov rizikového sexuálneho 
správania  

• stanovuje si životné ciele, svoj život chápe ako výzvu pre voľbu životného 
povolania 

• oceňuje hodnotu času, ktorý nie je naplnený výkonom alebo únikom z reality, ale 
stretnutím so sebou, s druhými a s Bohom  

• rozumie štruktúre a podstate slávenia kresťanskej nedele a oceňuje jej prínos pre 
rozvoj vlastnej spirituality a kresťanského spoločenstva 

 
Prierezová téma osobnostný a sociálny rozvoj 

• nachádza si svoje miesto v spoločnosti iných ľudí  
• v medziľudských vzťahoch vníma túžbu človeka po prekročení samého seba, 

zároveň si uvedomuje možnosti jej zneužitia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ročník stredných škôl a gymnázií 
 
Ročníková téma: HODNOTY A ROZHODNUTIA 

Žiaka charakterizuje vytváranie obrazu o sebe samom. Hovoríme o hľadaní vlastnej identity, 
ktorej predstupňom je zvnútornenie hodnôt. Podľa náboženského pedagóga O. Betza by mladý človek 
počas tohto hľadania mal nájsť svoj stred, potom z tohto stredu vyjsť, a takto dať svojmu životu 
celistvosť. Nájsť svoje miesto v spoločenstve, zmysel svojho života, trvalú životnú orientáciu, a to 
všetko na základe svojho vlastného rozhodnutia. Tento proces hľadania a nachádzania seba sťažuje 
tlak okolitého sveta, ktorý nalieha na prispôsobenie sa  mladého človeka móde, či životnému štýlu. 
Mladý človek má súčasne problémy s vlastným vnútrom, so svojimi neistotami a úzkosťami.  

Viera žiaka sa v tomto období môže stať hlbšou, osobnejšou, ale aj kritickejšou. Boh sa pre 
život mladého človeka môže stať mimoriadne dôležitou hodnotou, ale do veľkého rozmeru môže 
prerásť aj v sklamanie. V každom prípade platí, že spojenie vlastného presvedčenia so životnými 
hodnotami podporuje identitu a posilňuje pocit spolupatričnosti s ostatnými ľuďmi. Ak sa v živote žiaka 
Boh stane najvyššou hodnotou, potom všetky ostatné hodnoty dostanú vzhľadom naň svoje správne 
miesto a význam. 
 
Ročníkovým symbolom sú RUKY  
nielen ako nástroj práce, ale aj nástroj komunikácie. Ruky zviditeľňujú to, čo je v srdci. Ruky ako 
symbol prijímania a dávania, ale aj zodpovednosti za to, čo nám bolo zverené. Ježišove ruky, 
z ktorých vychádzala uzdravujúca sila, ale aj gestá rúk pri udeľovaní sviatosti, cez ktoré sa nás 
dotýkajú Ježišove ruky dnes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. téma: MOJE HODNOTY 
Hodinová dotácia témy: 2 hod pre školy s jednohodinovou dotáciou/ 4 hod pre školy 
s dvojhodinovou dotáciou. 
Kľúčové pojmy: hodnoty, životný štýl 
 
Obsahový štandard 
Hodnoty. Reflexia vlastného rebríčka hodnôt. 
Životný štýl. 
 
Ciele témy:  
Kognitívny cieľ: Vysvetliť pojem hodnota. Posúdiť podiel výberu hodnôt na tvorbu životného 
štýlu.  
Afektívny cieľ: Prejaviť záujem o pravé hodnoty vo svojom živote. 
Psychomotorický cieľ: Zostaviť rebríček svojich hodnôt. Vytvoriť profily rôznych životných 
štýlov. 
 
 
Výkonový štandard 
Žiak vie 

• vysvetliť pojem hodnota 
• usporiadať vlastný rebríček hodnôt 
• posúdiť podiel výberu hodnôt na tvorbu životného štýlu 
• na konkrétnych príkladoch porovnať rôzne životné štýly 

 

Ročníkový cieľ: Objavovať hodnotu človeka stvoreného na Boží obraz. Zdôvodniť  
potrebu budovania plnohodnotného života. Formovať návyk  kritického myslenia 
a hodnotenia pozitívnych aj negatívnych javov v spoločnosti a v cirkvi. Oceniť úlohu cirkvi 
pri odovzdávaní hodnôt. Vnímať potrebu vlastnej angažovanosti pri vytváraní Európy 
s ľudskou tvárou. Nadobudnúť základné zručnosti interiorizácie  kresťanských hodnôt. 



Rozvoj kompetencií: 
komunikačné 
Žiak 

• volí správne komunikačné stratégie  
sociálne a interpersonálne: 
Žiak 

• oceňuje pravé hodnoty. 
• je schopný transformovať možné dopady svojich rozhodnutí 

existenciálne: 
Žiak 

• na základe poznania a skúsenosti vníma ako dôležité rozhodnutie pre vlastný 
svetonázorový postoj 

• je pripravený zamerať sa na pozitívne hodnoty 
 
2. téma: HODNOTY ŽIVOTA 
Hodinová dotácia témy: 6 hod pre školy s jednohodinovou dotáciou/ 12 hod pre školy 
s dvojhodinovou dotáciou 
Kľúčové pojmy: 
stvorenie, mýtus (mýtos), veda (logos), správcovstvo človeka, pohlavnosť, hodnota čistoty, 
hodnota života, manželstvo, rodina 
 
Obsahový štandard 
Obraz sveta v mýte a v logu. Biblická správa o stvorení (Gn 1,1–2,4).  
Veda a viera – dve nezávislé odvetvia hľadajúce pravdu.  
Správcovstvo Zeme človekom. Etika životného prostredia z kresťanského pohľadu. 
Človek ako spoločenstvo osôb. Manželstvo - jeho zmysel a význam z pohľadu štátu a cirkvi. 
Liturgia sviatosti manželstva. Manželský sľub. Plodnosť.  
Hodnota života. Riešenie problémovej úlohy - príbeh s mravnou dilemou (potrat). 
 
Ciele témy:  
Kognitívny cieľ:  Položiť si základné existenciálne otázky. Vysvetliť chápanie mýtickosti 
mýtu, to znamená jeho pravdivosti, vo vzťahu k biblickému textu o stvorení sveta a človeka. 
Na podklade biblického textu vyvodiť závery pre život človeka ako muža a ženy v ich 
nerozlučnom spoločenstve. Obhájiť právo človeka na život od počatia, na vedeckom 
podklade a na základe učenia KKC. Posúdiť hodnotu rodiny a pomenovať jej ohrozenia  
v súčasnosti. 
Afektívny cieľ: Uvedomiť si aktuálnosť biblického posolstva správy o stvorení sveta 
a človeka pre dnešnú dobu. Vnímať túžbu človeka po prekročení samého seba ako základ 
túžby človeka po láske k človeku a k Bohu. Pozorovať zvláštnosti, krásu a dobro vyplývajúce 
z vlastnej pohlavnosti a plodnosti. Prejaviť zdravú sebaúctu a vzájomnú úctu. Uvedomiť si 
dôstojnosť ľudského života ako prvej hodnoty, za ktorú sme zodpovední. 
Psychomotorický cieľ: Pozorovať snahu človeka v každej dobe, hľadať odpovede na 
základné existenciálne otázky. Vytvoriť pravidlá pre jednotlivcov aj pre spoločnosť na 
ochranu prírody. Podieľať sa na aktivitách na ochranu života od počatia. 
 
Výkonový štandard 
Žiak vie 

• zdôvodniť snahu človeka v každej dobe, hľadať odpovede na základné nemenné 
existenciálne otázky 

• vysvetliť chápanie mýtickosti mýtu - jeho pravdivosti, vo vzťahu k biblickému textu 
o stvorení sveta a človeka 

• opísať historické pozadie vzniku obidvoch  správ o stvorení sveta a človeka  
vo Svätom písme  

• porovnať vedu a vieru ako dve cesty vedúce k pravde 



• vysvetliť správcovstvo Zeme človekom na pozadí Gn1,27-30 
• sformulovať posolstvo biblického textu o správcovstve Zeme človekom a porovnať ho 

s myšlienkami platnými v zákonoch krajín a v myslení ľudí 
• vnímať súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť 

vo vzťahu k prostrediu  
• sformulovať možné riešenia pre zdravé životné prostredie 
• uvedomiť si aktuálnosť posolstva biblickej správy o stvorení sveta a človeka pre 

dnešnú dobu 
• vnímať túžbu človeka po prekročení samého seba ako základ túžby človeka po láske 

k človeku a k Bohu 
• na podklade biblického textu vyvodiť závery pre život človeka ako muža a ženy v ich 

nerozlučnom spoločenstve 
• vysvetliť symbolické úkony liturgie sviatosti manželstva 
• vysvetliť úlohu a poslanie manželstva 
• zdôvodniť úlohu štátu a cirkvi pri ochrane rodiny a jej morálnych hodnôt  
• posúdiť hodnotu rodiny a pomenovať jej ohrozenia v súčasnosti 
• oceniť zvláštnosti,  krásu a dobro vyplývajúce z vlastnej pohlavnosti a plodnosti 
• prejaviť zdravú sebaúctu a vzájomnú úctu 
• vysvetliť morálny aspekt abortu 
• uviesť následky abortu na telesné a duševné zdravie ženy 
• vymenovať dokumenty cirkvi o nedotknuteľnosti života 
• vysvetliť kresťanský pohľad na hodnotu individuálneho ľudského života 
• obhájiť právo človeka na život  od počatia, na vedeckom podklade a na podklade 

učenia KKC  
• uvedomiť si dôstojnosť ľudského života ako prvej hodnoty, za ktorú sme zodpovední 
• zapojiť sa do aktivít za ochranu ľudského života pred narodením 
 

 
Rozvoj kompetencií: 
komunikačné 
Žiak 

• rozumie mýtickosti mýtu – teda jeho pravdivosti, vo vzťahu k biblickému textu, 
integruje náboženský spôsob vnímania a chápania sveta do svojho celkového vzťahu 
k svetu 

• kladie si otázky, porovnáva, oponuje, argumentuje 
• získava informačné zdroje a informácie, vie vyberať a triediť informácie z rôznych 

informačných prameňov  
kompetencie k učeniu sa 
Žiak 

• rozumie symbolickému spôsobu vyjadrovania  jazyka Biblie a jazyka cirkvi, dokáže 
integrovať náboženský spôsob vnímania a chápania sveta do svojho celkového 
vzťahu k svetu,  súbežne s pohľadom prírodných a humanitných vied, prejavuje 
ochotu venovať sa ďalšiemu štúdiu a dialógu medzi týmito odbormi aj v ďalšom 
živote  

kultúrne 
Žiak 

• osvojí si tvorivý prístup k umeleckým dielam vyrastajúcim z kresťanstva 
(obraz), vníma ich ako výraz kresťanského učenia a kresťanskej tradície 

 
 
občianske kompetencie 
Žiak  

• oceňuje životné vzory, prijíma  ich morálne postoje pre svoj ďalší rozvoj a reálny život 



sociálne a interpersonálne 
Žiak 

• rozumie pohľadu na ľudskú lásku vo svetle kresťanskej viery a oceňuje ju ako 
hodnotu 

• na základe poznania človeka ako Božieho obrazu ocení vzťah medzi mužom a ženou 
a akceptuje rovnoprávnosť ich životných rolí  otcovstva a materstva 

• pozná princípy a úlohu plodnosti človeka, plodnosť chápe ako výzvu 
k zodpovednému prežívaniu rodičovstva 

• je pripravený vnímať rôzne podoby života podľa kritérií Božieho slova a podľa nich 
charakterizovať kresťanský životný štýl 

pracovné 
Žiak 

• dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje                 
výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov 

existenciálne 
Žiak 

• na základe poskytnutých vedeckých dôkazov a biblických prameňov vytvorí záver - 
pohľad na človeka a svet vo svetle kresťanskej viery 

• uvedie dôvody pre uvedený záver s využitím poskytnutých údajov z pohľadu vedy 
a biblických prameňov ako výzvy pre hlboko ekologický postoj k sebe, k druhým 
ľuďom a k prírode.  

• oceňuje právo na dôstojnosť človeka od počatia 
• prevzatím zodpovednosti za rozvoj vlastného života uplatňuje úctu k právu na 

dôstojnosť človeka   
• posúdi mravný aspekt umelého potratu a je pripravený zapojiť sa do aktivít za 

ochranu ľudského života pred narodením 
 
Prierezová téma mediálna výchova 
Žiak 

• osvojí si schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, hodnotné  
a pozitívne obsahy a dokáže sa brániť negatívnym vplyvom médií 

Prierezová téma ochrana života a zdravia 
Žiak 

• oceňuje zvláštnosti,  krásu a dobro vyplývajúce z vlastnej pohlavnosti a plodnosti        
a rozhoduje sa v záujme podpory a ochrany zdravia 

Prierezová téma environmentálna výchova 
Žiak 

• na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi a biblického posolstva, 
chápe, analyzuje a hodnotí vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím  

• vníma stvorenie ako dar, človeka ako dielo Božej lásky a ústredný bod Božieho 
záujmu, je pripravený zodpovedne prijať svoj podiel na spoluvytváraní sveta 

• chápe základné ekologické súvislosti a environmentálne problémy, rešpektuje 
požiadavky na kvalitné životné prostredie 

 
 
3. téma: ŠÍRENIE KRESŤANSKÝCH HODNÔT V EURÓPE 
Dotácia hodín: 6 hod pre školy s jednohodinovou dotáciou/ 12 hod pre školy 
s dvojhodinovou dotáciou. 
Kľúčové pojmy: autorita, hierarchia, obrazy cirkvi, šírenie kresťanstva, prenasledovanie 
kresťanov, vznik mníšstva, kríza hodnôt – osvietenstvo, sekularizmus, konzumizmus, 
hodnoty v súčasnej Európe 
 
Obsahový štandard 
Hierarchia v cirkvi. Autorita. Reflexia vlastného postoja k autoritám.  



Biblické  obrazy cirkvi: Boží ľud na ceste, ovčinec, roľa, stavba, vinica, telo... 
Šírenie kresťanstva, prenasledovanie kresťanov (sv. Pavol).  
Legendy o mučeníkoch a symbolický význam legendy. Milánsky edikt a jeho dôsledky. 
Vznik mníšstva (sv. Benedikt). 
Kresťanské korene Európy a kríza hodnôt v súčasnosti (sekularizmus, konzumizmus). 
 
Ciele témy:  
Kognitívny cieľ: Položiť si otázky o vonkajšej povahe cirkvi (hierarchia, autorita). Vysvetliť 
úlohu hierarchie v cirkvi. Prostredníctvom biblických obrazov cirkvi vyjadriť vnútornú povahu 
cirkvi. Opísať šírenie kresťanstva  v prvých storočiach  a vznik mníšstva. Ohraničiť 
pravdivosť  kresťanskej legendy voči historickým faktom. Analyzovať dôsledky osvietenstva, 
konzumizmu a sekularizmu na život človeka v súčasnosti.  
Afektívny cieľ: Oceniť úlohu cirkvi pri šírení kresťanských hodnôt v Európe. Pozorovať 
znaky a pravdivosť kresťanských legiend. Prejaviť záujem o dianie v cirkvi.  
Psychomotorický cieľ: Formovať návyk  kritického myslenia a hodnotenia pozitívnych aj 
negatívnych javov v spoločnosti a v cirkvi. 
 
Výkonový štandard 
Žiak vie 

• definovať cirkev 
• vymenovať a definovať znaky cirkvi  
• opísať biblické obrazy cirkvi  
• zdôvodniť založenie cirkvi Ježišom Kristom 
• zdôvodniť potrebu autority 
• porovnať hierarchiu s anarchiou a vyvodiť závery pre život v ľudskom spoločenstve 
• vysvetliť hierarchické usporiadanie v cirkvi 
• opísať šírenie kresťanstva  sv. Pavlom 
• vnímať  prepojenie židovskej a helenistickej kultúry vďaka sv. Pavlovi 
• zhrnúť šírenie kresťanstva v prvých troch storočiach 
• charakterizovať legendu ako literárny útvar, rozlíšiť ju od historickej správy a rozumie 

spracovaniu historických faktov v symbolickej reči legendy o stotníkovi Félixovi 
• opísať počiatky vzniku mníšstva 
• pozorovať cirkev v jej dejinnom zápase pri uskutočňovaní Ježišovho odkazu 
• aplikovať poznatky z dejepisu a posúdiť osvietenstvo ako dejinný jav 
• pomenovať prvky konzumného spôsobu života v súčasnosti 
• analyzovať dôsledky osvietenstva, sekularizmu  a konzumizmu na život súčasného 

človeka 
• uvedomiť si dôvody pre súčasné myslenie človeka na pozadí vývinu európskeho 

myslenia 
• zaujať vlastný kritický postoj k pozitívnym aj negatívnym javom v spoločnosti a v cirkvi 

 
Rozvoj kompetencií: 
komunikačné 
Žiak 

• získava informačné zdroje a informácie, vie vyberať a triediť informácie z rôznych 
informačných prameňov  

• dokáže preskúmať rôzne druhy prameňov informácii a vie ich využívať 
 
 
 
 
kompetencie k učeniu sa 
Žiak 



• rozumie symbolickému spôsobu vyjadrovania  jazyka Biblie a jazyka cirkvi, dokáže 
integrovať náboženský spôsob vnímania a chápania sveta do svojho celkového 
vzťahu k svetu,  súbežne s pohľadom prírodných a humanitných vied, prejavuje 
ochotu venovať sa ďalšiemu štúdiu a dialógu medzi týmito odbormi aj v ďalšom 
živote  

občianske: 
Žiak 

• chápe úlohu autority  a osvojí si kritický prístup k autoritám 
• vníma napätie medzi vnútornou poslušnosťou voči autoritám a nutnosťou odmietnuť 

poslušnosť pri zneužití autority 
• vzhľadom na poskytnuté historické fakty európskeho kresťanstva posúdi dôležité 

pozitívne a negatívne udalosti, zhodnotí interpretáciu z pohľadu cirkvi a vyvodí závery 
pre svoj kritický postoj 

• kultivuje vlastný vzťah ku kultúre v jej historickom a kultúrnom kontexte 
• integruje náboženský rozmer života do celku kultivácie vlastného vzťahu ku kultúre  
• oceňuje životné vzory, prijíma  ich morálne postoje pre svoj ďalší rozvoj a reálny život 

kompetencie k  riešeniu problémov: 
Žiak 

• prednesie argumentácie  k súčasnému mysleniu človeka na pozadí vývinu 
európskeho myslenia 

sociálne a interpersonálne: 
Žiak 

• uskutočňuje vo svojom živote kresťanské princípy v duchu solidarity a lásky 
kultúrne: 
Žiak 

• oceňuje prínos kresťanskej kultúry pre Európu v jej histórii a rozvíja vedomie 
spolupatričnosti k európskemu civilizačnému a kultúrnemu okruhu 

• prejavuje záujem o minulosť a súčasnosť európskej civilizácie 
• v legende o stotníkovi Félixovi objaví posolstvo pre svoj život 
• osvojí si tvorivý prístup k umeleckým dielam vyrastajúcim s kresťanstva 

(obraz), vníma ich ako výraz kresťanského učenia a kresťanskej tradície 
existenciálne: 
Žiak  

• analyzuje dôležité faktory ovplyvňujúce myslenie a životný štýl súčasného človeka, je 
schopný vyvodiť závery pre svoj život 

 
Prierezová téma mediálna výchova 
Žiak 

• osvojí si schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, hodnotné  
a pozitívne obsahy a dokáže sa brániť negatívnym vplyvom médií 

Prierezová téma multikultúrna výchova  
Žiak 

• akceptuje kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu 
• rozvíja postoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku 

kultúrnej odlišnosti 
 
 
4. téma: KRESŤANSKÉ HODNOTY V SPOLOČNOSTI 
Dotácia hodín: 2 hod pre školy s jednohodinovou dotáciou/ 4 hod pre školy s dvojhodinovou 
dotáciou. 
Kľúčové pojmy: politika, štát, cirkev 
 
Obsahový štandard 
Človek ako súčasť celku. 



Úloha cirkvi, úloha politiky. 
Vzťah štátu a cirkvi v dejinách (konštantínovský obrat, investitúra, pápežský štát,   
francúzska revolúcia a jej dôsledky pre vzťah cirkvi a štátu, obdobie totality, súčasný vzťah 
cirkvi a štátu v SR). 
KKC 1878 – 1912 
 
Ciele témy:  
Kognitívny cieľ: Zdôvodniť spoločenskosť človeka. Posúdiť vzťah cirkvi a štátu v dejinách. 
Rozlíšiť úlohu cirkvi a úlohu politiky.  
Afektívny cieľ:  Uvedomiť si slobodu ale aj zodpovednosť jedinca voči ostatným. Oceniť 
úlohu cirkvi a úlohu štátu v spoločnosti.  
Psychomotorický cieľ: Podieľať sa na spoločnej práci v triede. Navrhnúť  osobné možnosti 
zodpovednosti za spoločenské a politické dianie.  
 
Výkonový štandard 
Žiak vie 

• zdôvodniť spoločenskosť človeka 
• definovať úlohu cirkvi a politiky 
• vymenovať rozdiely medzi štátom a cirkvou 
• rozlíšiť  úlohu cirkvi a úlohu politiky 
• aplikovať poznatky z dejepisu a posúdiť vzťah cirkvi a štátu v dejinách 
• vymenovať pozitívne prvky demokratického systému a jeho riziká 
• oceniť prínos štátu a cirkvi pre dobro jednotlivca a spoločnosti 
• uviesť príklady pre vlastné možnosti ovplyvnenia spoločenského diania v obci, štáte, 

vo farnosti a v cirkvi 
 
Rozvoj kompetencií: 
komunikačné 
Žiak 

• získava informačné zdroje a informácie, vie vyberať a triediť informácie z rôznych 
informačných prameňov 

• volí správne komunikačné stratégie  
občianske: 
Žiak 

• vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. 
spoločnosti 

• uvedomuje si základné humanistické hodnoty, uplatňuje a ochraňuje princípy 
demokracie 

• pozná základné demokratické princípy, vlastnosti a hranice demokratickej vlády, je 
otvorený pre možnosť vlastného rozhodovania v demokracii a z toho vyplývajúcej 
zodpovednosti (príprava na účasť vo voľbách) 

• vníma napätie medzi vnútornou poslušnosťou voči autoritám a nutnosťou odmietnuť 
poslušnosť pri zneužití autority 

• oceňuje životné vzory, prijíma  ich morálne postoje pre svoj ďalší rozvoj a reálny život 
• je pripravený rešpektovať a uplatňovať mravné princípy a pravidlá spoločenského 

spolunažívania 
 
5. téma: PRAMENE PLNOHODNOTNÉHO ŽIVOTA 
Dotácia hodín: 6 hod pre školy s jednohodinovou dotáciou/ 12 hod pre školy 
s dvojhodinovou dotáciou. 
Kľúčové pojmy: modlitba, vlastný stred, Otče náš, modlitba viery, okultizmus, zázraky, 
sviatosti 
 



Obsahový štandard 
Modlitba ako mlčanie pred Bohom (cesta z vonkajšieho do vnútorného sveta, KKC 2563)  
Modlitba Otče náš. 
Ježiš vypočuje modlitbu (zázraky – Ježišove uzdravenia dotykom rúk) 
Sviatosti (Ježišove uzdravenia cez ruky a gestá vysluhovateľa sviatosti) 
 
Ciele témy:  
Kognitívny cieľ: Položiť si kritické otázky o svojej vlastnej viere v Boha a vzťahu k nemu. 
Opísať jednotlivé formy modlitby. Pomenovať podmienky dobrej modlitby a ťažkosti 
v modlitbe. Vysvetliť štruktúru modlitby Otče náš a charakterizovať jednotlivé prosby tejto 
modlitby. Opísať zázraky vyliečenia v príbehoch prírodných a antických národov, zázraky 
v kresťanstve a vysvetliť biblické chápanie zázraku. Analyzovať negatívne vplyvy okultizmu. 
Zdôvodniť význam sviatostí pre osobný rast vo viere. 
Afektívny cieľ:  Vnímať svoj vlastný stred. Prehĺbiť vlastné hľadanie Boha do osobného 
vzťahu s ním v modlitbe. Oceniť hodnotu stretnutia sa s Bohom v modlitbe. Vnímať sviatosti 
ako dotyk Ježišovej prítomnosti v dnešnej dobe.  
Psychomotorický cieľ:  Rozvíjať schopnosť  stíšenia a načúvania, ako základných 
schopností k chápaniu skutočnosti, v ktorej môže objaviť hlbšiu dimenziu. Písomne vyjadriť  
svoj postoj k zázrakom. Formovať návyk pravidelnej modlitby a pristupovania k sviatostiam. 
 
Výkonový štandard 
Žiak vie 

• položiť si kritické otázky k svojej vlastnej viere v Boha a vzťahu k nemu 
• definovať modlitbu na podklade KKC 
• zdôvodniť potrebu  modlitby pre svoj  život 
• vymenovať podmienky dobrej modlitby 
• pomenovať ťažkosti, s ktorými sa človek stretáva na ceste modlitby 
• rozlíšiť rôzne druhy modlitieb 
• stíšiť sa a načúvať 
• prehĺbiť vlastné hľadanie Boha do osobného vzťahu s ním v modlitbe 
• vysvetliť štruktúru modlitby Otče náš 
• charakterizovať jednotlivé prosby modlitby Otče náš 
• vysvetliť význam modlitby pre život človeka 
• písomne vyjadriť  svoj postoj k zázrakom 
• opísať zázraky vyliečenia v príbehoch prírodných a antických národov, zázraky 

v kresťanstve a vysvetliť biblické chápanie zázraku 
• vysvetliť význam sviatostného života pre svoj duchovný život 
• vnímať sviatosti ako dotyk Ježišovej prítomnosti v dnešnej dobe 
• analyzovať negatívne vplyvy okultizmu 

 
Rozvoj kompetencií: 
komunikačné 
Žiak 

• dokáže preskúmať rôzne druhy prameňov informácii a vie ich využívať 
• je pripravený rozvíjať symbolické vnímanie sveta,  na základe ktorého dokáže 

charakterizovať konkrétne sviatosti v kontexte Božieho pôsobenia v živote človeka 
• rozumie symbolickému výrazu rúk a je pripravený pre hlbšie chápanie Božej 

prítomnosti vo sviatostiach 
• rozumie symbolickému vyjadrovaniu v kresťanských  rituáloch a slávnostiach 

a tvorivo ich využíva pre svoj spirituálny rozvoj 
 
kompetencie k učeniu sa: 
Žiak 



• rozumie symbolickému spôsobu vyjadrovania  jazyka Biblie a jazyka cirkvi, dokáže 
integrovať náboženský spôsob vnímania a chápania sveta do svojho celkového 
vzťahu k svetu, prejavuje ochotu venovať sa ďalšiemu štúdiu a dialógu medzi týmito 
odbormi aj v ďalšom živote  

kompetencie k  riešeniu problémov: 
Žiak 

• vníma, rozpozná a pochopí problém, premyslí a naplánuje riešenie problému 
sociálne a interpersonálne: 
Žiak 

• osvojí si kritéria pre rozlíšenie negatívnych javov okultizmu, špiritizmu a mágie 
kultúrne: 
Žiak 

• chápe vyjadrovanie pravdy o svete pomocou rôznych literárnych a myšlienkových 
foriem 

• osvojí si tvorivý prístup k umeleckým dielam vyrastajúcim s kresťanstva (obraz, 
literatúra, stavba), vníma ich ako výraz kresťanského učenia 

existenciálne: 
Žiak 

• je pripravený vnímať hĺbku osobného dialógu s Bohom  
• reflektuje svoje životné situácie v kontexte hodnôt formulovaných v modlitbe Otče náš 
• aplikuje vo svojom živote jednotlivé prvky spirituality 
• je presvedčený o procese nachádzania zmyslu a vlastného človečenstva v stretnutí 

s Bohom, ktorého výrazom je kresťanský životný štýl 
 
Prierezová téma osobnostný a sociálny rozvoj 
Žiak 

• na základe skúsenosti vnútornej koncentrácie a meditácie je schopný hlbšej reflexie 
pri vytváraní vlastného sebaobrazu 

• uskutočňuje vo svojom živote kresťanské princípy v duchu solidarity a lásky 
 
 
6. téma:  PLNOSŤ ŽIVOTA 
Dotácia hodín: 3 hod pre školy s jednohodinovou dotáciou/ 6 hod pre školy s dvojhodinovou 
dotáciou. 
Kľúčové pojmy: utrpenie, choroba, eutanázia, paliatívna starostlivosť, smrť, posmrtný život,  
reinkarnácia 
 
Obsahový štandard 
Právo na dôstojné umieranie (paliatívna liečba). Možnosti a hranice paliatívnej liečby. 
Kresťanský zmysel utrpenia. Mravný aspekt eutanázie.  
KKC 2276 – 2279.  
Sviatosť pomazania chorých.  
Smrť (klinická, biologická). Obrady kresťanského pohrebu. 
Učenie cirkvi o posmrtnom živote: osobitný súd, nebo, očistec, peklo.  
KKC 1051 -1060. 
Nový Jeruzalem. 
 
Ciele témy:  
Kognitívny cieľ: Položiť si otázky o živote a smrti. Uviesť rozdielne pohľady na starobu 
a chorobu človeka v súčasnej spoločnosti, porovnať ich s kresťanským pohľadom na 
hodnotu človeka a vyvodiť závery pre svoj život. Posúdiť mravný aspekt eutanázie. 
Interpretovať učenie cirkvi o smrti a posmrtnom živote. Vysvetliť význam sviatosti pomazania 
chorých, orientovať sa v obradoch kresťanského pohrebu a rozoznať v nich znamenia 
kresťanskej viery vo vzkriesenie mŕtvych.  



Na rôznych ukážkach myslenia ľudí v rôznej dobe a kultúre, zdôvodniť túžbu po 
nesmrteľnosti, ktorú v sebe nosí každý človek. Porovnať kresťanské učenie o posmrtnom 
živote s učením iných náboženstiev.  Vyvodiť závery pre svoj život z apokalyptického 
rozmeru sveta z pohľadu kresťanstva.  
Afektívny cieľ: Integrovať do svojho života jeho konečnosť, zmysel utrpenia a otázky 
o živote po smrti. Vnímať paradox smrti a nového života. Oceniť kresťanské posolstvo 
nádeje o posmrtnom živote. 
Psychomotorický cieľ:  Výtvarne vyjadriť  abstraktné pojmy: smrť a život. Spoločne vytvoriť 
propagačný materiál (nástenka, www stránka...) na tému: Kresťan a večný život.  
 
Výkonový štandard 
Žiak vie 

• položiť si otázky o živote a smrti 
• uviesť rozdielne pohľady na starobu a chorobu v súčasnej spoločnosti 
• porovnať ich s kresťanským učením a vyvodiť závery pre svoj život 
• charakterizovať sviatosť pomazania chorých, orientovať sa v obradoch kresťanského 

pohrebu a rozoznať v nich znamenia kresťanskej viery vo vzkriesenie mŕtvych 
• pomenovať príčiny najčastejšieho nepochopenia  sviatosti pomazania chorých 

u veriacich 
• na rôznych ukážkach myslenia ľudí v rôznej dobe a kultúre zdôvodniť túžbu po 

nesmrteľnosti, ktorú v sebe nosí každý človek 
• interpretovať učenie cirkvi o smrti a posmrtnom živote 
• vysvetliť eschastologické pojmy (nesmrteľná duša, osobitný a posledný súd, 

posmrtný život, odpustky) 
• vnímať paradox smrti a nového života  
• integrovať do svojho života jeho konečnosť, zmysel utrpenia a otázky o živote po 

smrti 
• definovať  reinkarnáciu 
• vysvetliť rozdiely aj spoločné prvky v učení svetových náboženstiev k problematike 

utrpenia a smrti 
• porovnať a vysvetliť učenie cirkvi  o večnom živote s učením iných náboženstiev  
• oceniť kresťanské posolstvo nádeje o posmrtnom živote 
• vyvodiť závery pre svoj život z apokalyptického rozmeru sveta z pohľadu kresťanstva 

 
Rozvoj kompetencií: 
komunikačné 
Žiak 

• získava informačné zdroje a informácie, vie vyberať a triediť informácie z rôznych 
informačných prameňov 

kompetencie k  riešeniu problémov: 
Žiak 

• samostatne rieši problém s dôrazom na etický princíp k chorým a starým ľuďom, 
kriticky myslí, hľadá kritéria pre voľbu riešenia problémov, zdôvodní návrhy svojich 
riešení s ohľadom na učenie cirkvi 

kompetencie k učeniu sa: 
Žiak 

• rozumie symbolickému spôsobu vyjadrovania  jazyka Biblie a jazyka cirkvi, dokáže 
integrovať náboženský spôsob vnímania a chápania sveta do svojho celkového 
vzťahu k svetu,  súbežne s pohľadom prírodných a humanitných vied, prejavuje 
ochotu venovať sa ďalšiemu štúdiu a dialógu medzi týmito obormi aj v ďalšom živote  

 
 
sociálne a interpersonálne: 
Žiak 



• vníma životnú situáciu starého a chorého človeka, uvažuje nad hodnotami, ktoré 
môže uskutočniť starý, chorý a hendikepovaný človek 

• vníma zodpovednosť dospelej generácie za starnúcu generáciu, ktorej patrí úcta 
•  je schopný vyjadriť svoj postoj k utrpeniu druhého človeka, potešiť ho a pomôcť mu 

kultúrne: 
Žiak 

• osvojí si tvorivý prístup k umeleckým dielam vyrastajúcim s kresťanstva (obraz, 
literatúra, stavba, hudba), vníma ich ako výraz kresťanského učenia a kresťanskej 
tradície 

• chápe vyjadrovanie pravdy o svete pomocou rôznych literárnych a myšlienkových 
foriem 

existenciálne: 
Žiak 

• hospicovú starostlivosť chápe ako možnosť dôstojného zomierania a paliatívnu 
medicínu ako spojenie vedy a ľudskosti 

• uznáva hodnotu individuálneho ľudského života a dôstojnosť človeka bez ohľadu na 
jeho schopnosť podať výkon 

• je pripravený klásť si otázky o zmysle utrpenia vo svete a reflektovať postoj vlastnej 
viery v konfrontácii s kresťanskou odpoveďou spojenou s vierou a nádejou  
vo vzkriesenie 

• rozvíja vo svojom živote rozmer večnosti 
 
Prierezová téma mediálna výchova 
Žiak 

• osvojí si schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, vie objaviť  
hodnotné a pozitívne obsahy a dokáže sa brániť negatívnym vplyvom médií 

Prierezová téma osobnostný a sociálny rozvoj 
Žiak 

• integruje do svojho života prosociálne hodnoty, postoje a sociálne normy 
• uskutočňuje vo svojom živote kresťanské princípy v duchu solidarity a lásky 

 



Profi l absolventa primárneho stupňa

komunikačné kompetencie:
Žiak

rozumie neverbálnej komunikácii• 
objavuje zmysel symbolického, neverbálneho spôsobu komunikácie• 
vlastnými slovami vie vyjadriť svoje vnútorné pocity, vyjadruje svoje myšlienky v práci • 
v skupinách, zapája sa do diskusie, neskáče do reči
je schopný sa stíšiť• 

kompetencie k učeniu sa
Žiak

je otvorený pre tvorivé myslenie• 
objavuje potrebu učenia sa• 

kompetencie k riešeniu problémov:
Žiak

plánuje a podieľa sa na riešení úloh s druhými• 
primerane svojej detskej skúsenosti vie formulovať problém• 
hľadá spôsoby riešenia vzniknutého problému• 

občianske:
Žiak

angažuje sa jednoduchými pozitívnymi skutkami v prostredí, v ktorom žije• 
konkrétnymi skutkami prispieva k ochrane prírody, má úctu k živým aj neživým• 
súčastiam prírody

kultúrne:
Žiak

váži si ľudský život• 
učí sa tolerantnosti• 
vníma dôležitosť ľudskej činnosti pre svet• 
objavuje krásu stvorenia, prírody• 
objavuje krásu človeka• 

sociálne a interpersonálne:
Žiak

buduje vzťah dôvery, formuje zdravé sebavedomie• 
uvedomuje si hodnotu seba samého a každého človeka už od jeho počatia, prijíma sám seba• 
konkrétnymi skutkami prejavuje úctu ku chorým a starším ľuďom• 
je schopný oceniť hodnotu rodiny• 
na základe určitej role spolupracuje v skupine, vytvára pozitívny postoj k stvoreným veciam• 
identifi kuje sa s pozitívnymi  predstavenými postavami• 
je zodpovedný k druhým, berie do úvahy ich potreby• 



existenciálne:
Žiak

disponuje základnými vedomosťami biblického posolstva a kresťanského učenia• 
je otvorený pre vnímanie pozitívnych hodnôt na základe predstavených osobností • 
rozumie základným kresťanským životným postojom viery, nádeje a lásky, je pripravený • 
angažovať sa pre ich rozvoj
rozumie základným druhom kresťanskej modlitby a základnému správaniu spojenému s • 
modlitbou
odhaduje dôsledky vlastného správania a konania• 
rozvíja duchovné hodnoty• 
rozvíja vlastné svedomie (od heteronómneho k autonómnemu)• 
objavuje duchovný rozmer človeka• 
spoznávaním seba samého hodnotí svoje činy, dokáže si priznať vinu a viesť k náprave• 
rozvíja kritické myslenie, je schopný jednoducho obhájiť svoj názor• 
správne posudzuje svoje konanie• 
osvojuje si zdravý životný štýl• 

Profi l absolventa  nižšieho sekundárneho stupňa

komunikačné kompetencie:
Žiak

prispieva k diskusii v pracovnej skupine a v triede• 
kladie otázky a zisťuje odpovede• 
učí sa konfrontovať s názormi druhých, počúvať a byť otvorený pre odlišnosti• 
osvojuje si vhodnú argumentáciu, učí sa vypočuť spoludiskutujúceho• 
formuluje otázky, porovnáva, oponuje• 
formuluje  a vyjadruje svoje myšlienky a názory• 
rozširuje svoje kultúrne horizonty diskusiou• 
učí sa reagovať primerane situácii• 
je schopný uvedomiť si vlastné reakcie v konfl ikte• 
vie vyjadriť svoj názor asertívnym nezastrašujúcim spôsobom, sformulovať „ja - správu“ a • 
vyjadriť svoje pocity 
učí sa dešifrovať a vhodne používať symboly• 
rozumie symbolickému vyjadrovaniu v rituáloch a slávnostiach profánneho a náboženského • 
života

kompetencie k učeniu sa: 
učí sa vyhľadávať a triediť informácie, vyhodnocuje výsledky svojho učenia a diskutuje • 
o nich
podieľa sa na spoločnej práci projektového vyučovania s použitím IKT (teleprojekty)• 
učí sa učiť spoluprácou• 

kompetencie k riešeniu problémov:
Žiak

zaujíma sa o rôzne problémy a nové veci• 
dobre prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi a postupmi• 
plánuje a podieľa sa na riešení úloh s druhými• 
vníma, rozpozná a pochopí problém závislostí, premyslí a naplánuje riešenie problému na • 
modelovej situácii primerane svojej detskej skúsenosti
obhajuje svoj názor• 



existenciálne:
Žiak

objavuje opakovanosť archetypálnych skúseností opakujúcich sa v dejinách ľudstva• 
oceňuje skúsenosti druhých ľudí – vzorov z dejín Cirkvi• 
vysvetlí kresťanský pohľad na hodnotu individuálneho ľudského života• 
je pripravený niesť zodpovednosť• 
učí sa odhadnúť dôsledky rozhodnutí a činov človeka • 
oceňuje prínos kresťanských hodnôt v ľudskej kultúre • 
na konkrétnych príkladoch porovná rôzne životné štýly, oceňuje etické hodnoty• 
rozhoduje o svojich hodnotách a cieľoch• 
objavuje existenciu nemennej pravdy• 
vytvára si rebríček hodnôt, hľadá víziu pre svoju budúcnosť a objavuje a osvojuje si životný • 
štýl na základe etických princípov, 
hľadá svoju úlohu vo svete aj v cirkvi• 
oceňuje postoj vzájomnej tolerancie  medzi mladými ľuďmi, posúdi mravný aspekt vzťahu • 
a chápe zmysel vernosti
objavuje a uznáva dôstojnosť človeka bez ohľadu na pohlavie• 
preberá zodpovednosť za sebaurčenie a sebarealizáciu, objavuje  prvky zodpovedného konania • 
v konkrétnych životných situáciách
objavuje kresťanský pohľad na zmysel života človeka• 
aplikuje vo svojom živote jednotlivé prvky spirituality• 

občianske:
Žiak

adaptuje sa na meniace životné a pracovné podmienky, podľa svojich schopností • 
a možností sa podieľa na ich aktívnom a tvorivom ovplyvňovaní
chápe potrebu efektívne spolupracovať s druhými pri vytváraní zákonov obohacujúcich • 
spoločnosť
aktívne participuje na triednych a školských aktivitách• 
zapája sa do občianskeho života vo svojom okolí• 
háji svoje práva aj práva iných• 
vníma dôležité postavanie rodiny ako základnej bunky spoločnosti• 

kultúrne:
Žiak

osvojuje si postoj vzájomnej tolerancie, učí sa akceptovať druhých ľudí takých, akí sú• 
angažuje sa a rešpektuje vo svojom živote humánne princípy v duchu solidarity a lásky• 
všíma si kultúrne prejavy iných národov, národností, etník• 
iné kultúry a ich umenie považuje za rovnocenné a inšpirujúce• 
učí sa toleranncii a empatickosti• 
má záujem o poznávanie seba, ostatných ľudí, reality, v ktorej žije, spoločnosti • 
a prírody 
objavuje v biblickom prameni ekologické posolstvo, vníma človeka ako súčasť prírody• 
má úctu k živým aj neživým súčastiam prírody, aktívne ich poznáva a ochraňuje• 
správa sa spôsobom, ktorý podporuje trvalú udržateľnosť kvality životného prostredia• 
vníma obrazy a symboly, architektúru, ľudovú tvorivosť (kroje, výšivky, ornamenty• 
rešpektuje kultúrne tradície ako základ súčasného umenia• 
osvojuje si prácu s literárnymi žánrami a  druhmi• 
uvedomuje si korene, tradíciu a historický vývoj výtvarnej kultúry• 



vníma pôvod umeleckých diel vyrastajúcich z kresťanskej tradície (obraz, literatúra, hudba, • 
móda)
osvojuje si kritický prístup k médiám• 
má predstavu o vhodnej kombinovateľnosti farieb, tvarov• 
pozná pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou oblečenia, vlasov či tváre• 
pozná pravidlá spoločenského kontaktu a v súvislosti s tým aj štýl obliekania sa na rôzne • 
udalosti
objavuje vyjadrovanie pravdy o svete pomocou rôznych literárnych a myšlienkových foriem• 
ocení prínos štátu a Cirkvi pre dobro jednotlivca a spoločnosti• 
rozumie rozdielom a spoločným prvkom svetových náboženstiev, osvojí si postoj vzájomnej • 
tolerancie
osvojí si kritéria pre rozlíšenie učenia rôznych náboženských siekt a vie popísať ich techniky • 
manipulácie

sociálne a interpersonálne:
Žiak

učí sa tolerancii, ústretovosti ale aj kritickosti,  k iným, učí sa chápať ich potreby a postoje• 
objavuje a uznáva dôstojnosť človeka bez ohľadu na jeho schopnosť podať výkon • 
objavuje mravný aspekt umelého potratu a eutanázie• 
osvojí si kritický prístup k vlastnej osobe, prijíma sám seba• 
uvedomuje si svoje silné a slabé stránky• 
vníma sa ako časť celku• 
chápe potrebu efektívne spolupracovať s druhými pri riešení danej úlohy, oceňuje skúsenosti • 
druhých ľudí
podieľa sa na utváraní príjemnej atmosféry v triednom tíme, ohľaduplnosťou k opačnému • 
pohlaviu prispieva k upevňovaniu medziľudských vzťahov, v prípade nutnosti poskytne 
pomoc alebo o ňu požiada
dokáže si uvedomiť svoje potreby• 
identifi kuje sa so svojím vnímaním pocitov• 
dôveruje si, uvedomuje si silné a slabé stránky, ktoré vníma ako svoje rozvojové možnosti• 
vníma životnú situáciu starého a chorého človeka• 
učí sa spätnej väzbe na vlastnú osobu• 
uvažuje nad  humánnymi princípmi v duchu solidarity a lásky,•   objavuje rozmer empatie pre 
rozvoj sociálneho cítenia
je•  pripravený byť v interakcii s inými ľuďmi v rôznych kontextoch
buduje návyk vonkajších prejavov úcty k opačnému pohlaviu• 
vysvetlí význam  manželstva a rodiny a uvedomuje si ich hodnotu• 
posúdi vzťahy v rodine s výchovou k vzájomnej úcte, asertívnemu, empatickému správaniu  • 
v rodine aj spoločnosti. Uvedomuje si potrebu celoživotných vzťahov /priateľstva, manželstva, 
rodiny/. Objavuje princípy tvorivého budovania osobných vzťahov.



Profi l absolventa vyššieho sekundárneho stupňa

kompetencie k učeniu sa
Žiak

vyberá a využíva pre efektívne učenie vhodné spôsoby, metódy a stratégie, plánuje, organizuje • 
a riadi vlastné učenie
kriticky hodnotí výsledky svojho učenia a diskutuje o nich• 
rozumie symbolickému spôsobu vyjadrovania biblického jazyka a jazyka cirkvi, integruje • 
náboženský spôsob vnímania a chápania sveta do svojho celkového vzťahu k svetu, súbežne 
s pohľadom prírodných a humanitných vied
prejavuje ochotu venovať sa ďalšiemu štúdiu a dialógu medzi týmito obormi aj v ďalšom • 
živote
udalosti svojho života vníma a spracováva ako životnú skúsenosť, tj. schopnosť transformovať • 
svoje konanie v budúcnosti na základe refl exie prežitých udalostí

kompetencie k  riešeniu problémov
Žiak

vníma, rozpozná a pochopí problém, premyslí a naplánuje riešenie problému• 
samostatne rieši problém s dôrazom na etický princíp k druhým ľuďom a k životnému • 
prostrediu, kriticky myslí, hľadá kritéria pre voľbu riešenia problémov, zdôvodní návrhy 
svojich riešení s ohľadom na učenie cirkvi
robí uvážené rozhodnutia, je schopný ich obhájiť, zhodnotí výsledky svojich činov • 
chápaním vlastnej tradície a chápaním postojov inak svetonázorovo alebo zmýšľajúcich  ľudí • 
predchádza konfl iktom
postoj vzájomnej tolerancie vníma ako základnú zásadu vlastného konania• 

komunikačné kompetencie
Žiak

formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory v logickom slede, vyjadruje sa výstižne, • 
súvisle a kultivovane
účinne sa zapája do diskusie, obhajuje svoj názor a vhodne argumentuje• 
využíva informačné a komunikačné prostriedky a technológie pre kvalitnú a účinnú • 
komunikáciu
využíva získané komunikačné zručnosti  k vytváraniu vzťahov potrebných k plnohodnotnému • 
súžitiu a kvalitnej spolupráci s ostatnými ľuďmi
objavuje zmysel symbolického vyjadrovania, rozumie symbolickému vyjadrovaniu v rituáloch • 
a slávnostiach.

sociálne a interpersonálne kompetencie
Žiak

účinne spolupracuje v skupine, na základe poznania alebo prijatia novej roly v pracovnej • 
činnosti pozitívne ovplyvňuje kvalitu spoločnej práce
podieľa sa na utváraní príjemnej atmosféry v triednom tíme, ohľaduplnosťou prispieva • 
k upevňovaniu medziľudských vzťahov, v prípade nutnosti poskytne pomoc alebo o ňu 
požiada
prispieva k diskusii v pracovnej skupine a v triede, chápe potrebu efektívne spolupracovať • 
s druhými pri riešení danej úlohy, oceňuje skúsenosti druhých ľudí
angažuje sa a uskutočňuje vo svojom živote humánne princípy v duchu solidarity a lásky• 
refl ektuje vlastnú identitu• 



vytvára si pozitívny obraz o sebe, ktorý podporuje jeho sebadôveru a samostatný rozvoj• 
ovláda a riadi svoje konanie a správanie tak, aby bol so sebou spokojný a vážil si sám seba• 

občianske kompetencie
Žiak 

rešpektuje, chráni a oceňuje národnú tradíciu, kultúrne a historické dedičstvo• 
aktívne sa zapája do kultúrneho diania a športových aktivít• 
uvedomuje si základné humanistické hodnoty, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie, • 
vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti• 
rešpektuje presvedčenie iných ľudí a váži si ich vnútorné hodnoty• 
je otvorený kultúrnej a  etnickej a náboženskej rôznorodosti• 
pozná spoločné základy viery aj špecifi ká kresťanských cirkví a je pripravený v ekumenickom • 
duchu s nimi spolupracovať
rozumie rozdielom a spoločným prvkom v učení svetových náboženstiev a postoj vzájomnej • 
tolerancie vníma ako základnú zásadu svojho konania
odmieta útlak a hrubé zaobchádzanie, uvedomuje si povinnosť postaviť sa proti fyzickému aj • 
psychickému násiliu
objavuje zmysel pravdy, spravodlivosti• 
akceptuje skutočnosť existencie objektívnej pravdy• 
uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, • 
prispieva k naplneniu práv iných
vníma Dekalóg (IV- X) ako spoločnosťou overenú a Bohom garantovanú normu • 
medziľudských vzťahov
chápe základné ekologické súvislosti a enviromentálne problémy, rešpektuje požiadavky na • 
kvalitné životné prostredie
rozhoduje sa v záujme podpory a ochrany zdravia• 

pracovné kompetencie
Žiak

dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje                 • 
výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov
je fl exibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny• 
prácu vníma nielen ako zdroj príjmu zaisťujúci určitú životnú úroveň, ale aj ako povolanie • 
k spolupráci na rozvoji dobrej budúcnosti pre ľudí a pre svet.

kultúrne kompetencie
Žiak

má povedomie kultúrnej identity• 
rešpektuje hodnoty iných kultúr • 
chápe význam estetických faktorov, estetickej činnosti a umenia pre svoj duchovný rozvoj • 
rozlišuje hlavné umelecké druhy• 
je schopný refl exie svojho estetického cítenia• 
má schopnosť kreatívneho vyjadrovania myšlienok, skúseností a emócií prostredníctvom • 
rôznych médií
osvojí si tvorivý prístup k umeleckým dielam vyrastajúcim s kresťanstva (obraz, literatúra, • 
stavba, hudba, literárne žánre)
vníma ich ako výraz kresťanského učenia a kresťanskej tradície• 
cez umelecké diela rozvíja chápanie biblického textu a jeho posolstva• 



oceňuje prínos kresťanskej kultúry pre Európu • 
nadobudne zodpovedné postoje a kritické myslenie k súčasnej kultúrnej ponuke a k médiám• 

existenciálne kompetencie
Žiak

akceptuje existenciu nemennej pravdy (človek neurčuje čo je dobré a čo je zlé)• 
osvojí si kritický a diferencovaný prístup k vlastnej osobe, prijíma sám seba, je pripravený sa • 
na tomto základe si stanoviť nové životné ciele
objavuje a uznáva dôstojnosť človeka bez ohľadu na jeho schopnosť podať výkon• 
vysvetlí a uznáva hodnotu individuálneho ľudského života• 
objavuje hranice človeka – utrpenie a smrť, je otvorený pre možnosti ich prekonania, ktoré • 
ponúka kresťanská viera
objavuje zmysel života, preberá sebariadenie, preberá zodpovednosť za sebaurčenie• 
rozumie psychickým, sociálnym a historickým súvislostiam, ktoré podmieňujú hľadanie • 
zmyslu života a je otvorený pre jeho transcendentnú hĺbku
vytvára si rebríček hodnôt a osvojuje si životný štýl na základe etických princípov, analyzuje • 
dôležité faktory ovplyvňujúce myslenie a životný štýl súčasného človeka
vníma vo svojom živote ako dôležité rozhodnúť sa na základe poznania a skúsenosti pre • 
svetonázorový postoj
je schopný posúdiť a oceniť hodnotu vzťahov /priateľstva, manželstva, rodiny/, vysvetlí • 
význam manželstva a rodiny a posúdi ich prínos pre spoločnosť, chápe zmysel vernosti
sa dokáže konfrontovať s vlastnou vinou, je otvorený pre kresťanský pohľad na vinu a • 
odpustenie
aplikuje vo svojom živote jednotlivé prvky kresťanskej spirituality• 
je otvorený pre vnímanie rozmeru večnosti vo svojom živote• 
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7 Základné školy Mgr. Katarína Gočová ZŠ Komenského 6 
Stará Ľubovňa 

8 Základné školy Mgr. Milena Malejčíková ZŠ Komenského 6 
Sobrance 

9 Základné školy Mgr. Eva Beretová ZŠ Hubová 
10 Základné školy PaedDr. Peter Orendáč MPC Prešov 
11 Stredné školy Mgr. Anna Gembalová Gymnázium M. 

Hattalu, Trstená 
12 Stredné školy Mgr. Alica Čelková Žilina 

 
13 Stredné školy PaedDr. Klára Soľanová Diecézny katechetický 

úrad Spišskej diecézy 
Spišská Nová Ves 

14 Stredné školy Mgr. Zuzana Hovancová SPŠ dopravná 
Košice 

15 Stredné školy Mgr. Jana Valicová ŠÚV Košice 
16 Stredné školy Mgr. Marcela Dolovacká Spojená škola 

(gymnázium) Dubnica 
nad Váhom 

 
 



Odborní recenzenti 
 
ThDr. Ján Jenčo, PhD. (katechetika, pedagogika) 
doc. ThDr. Jozef Leščinský, PhD. (biblikum) 
doc. ThDr. František Trstenský, PhD. (biblikum) 
prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Jozef Jurko, PhD. (dogmaticka) 
prof. ThDr. Anton Konečný, PhD. (liturgika) 
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. (liturgika) 
PhDr. Ján Pramuka (sociálna náuka Cirkvi) 
PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš., PhD. (cirkevné dejiny) 
 


