
PONUKA INOVAČNÉHO VZDELÁVANIA 
 

Na základe schváleného oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania MŠVVaŠ 
Slovenskej republiky č. 11/2021 – IV zo dňa 24.03.2021, platného do 23.03.2026 
 

1. Náboženské kompetencie v novom kurikule náboženskej výchovy 
 

2. Ako rozvíjať náboženské kompetencie na hodinách náboženskej výchovy 
 

 
Cieľová skupina: 

V súlade s §67 ods. 7 písm. d) zákona č. 138/2019 Z.z. 

- Poskytovateľ je oprávnený na poskytovanie inovačného vzdelávania pre kategóriu, 

podkategóriu alebo kariérovú pozíciu: 

- Učiteľ prvého stupňa základnej školy 

- Učiteľ druhého stupňa základnej školy 

- Učiteľ strednej školy 

s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v predmete náboženská výchova, katolícka 

teológia. 

Inovačné vzdelávanie je určené pre všetky kategórie a podkategórie uvedené v cieľovej 

skupine, ktoré spĺňajú kvalifikačné predpoklady v súlade s platnou legislatívou v predmete 

náboženská výchova, katolícka teológia. 

Kontakt: 

Mgr. et Mgr. Roman Vitko, PhD., kpkc@kpkc.sk, 0911812016 

Mgr. Janka Mišendová, metodik@kpkc.sk, 0911812017 

 

Cenník inovačného vzdelávania 

Inovačné vzdelávanie Cena 

Náboženské kompetencie v novom kurikule 

náboženskej výchovy 

100 eur ( do poznámky uveďte miesto: 

BA/LE) 

Ako rozvíjať náboženské kompetencie na 

hodinách náboženskej výchovy 

100 eur ( do poznámky uveďte miesto: 

BA/LE) 

 

Cenník je platný od 1.9.2021 

Minimálny počet skupiny je 20 účastníkov 
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Príplatok za profesijný rozvoj (§ 14 e zákona 553/2003 Z.z.) na sedem rokov je najviac v sume 

12%, z toho najviac v sume 9% za inovačné vzdelávanie. Za jedno inovačné vzdelávanie 

v min. rozsahu 50 hodín je príplatok vo výške 3%.   

 

Obsah inovačného vzdelávania 

Náboženské kompetencie v novom kurikule náboženskej výchovy: 

Téma Forma vzdelávania Časový rozsah vzdelávania v 

hodinách 

Východiskový stav 
vyučovania náboženstva: 

miesto NV v škole, 
kurikulárne reformy, 

systémový model 
transformácie kurikula 

Prezenčná 7,5 

Náboženské kompetencie: 
kompetenčné modely, dôraz 

na udržateľné poznanie, 
podpora tvorivého učenia 

a evalvácia učenia 

Prezenčná 7,5 

Charakteristika nového 
kurikula NV: obsahové 
oblasti a kompetencie, 

charakteristika ročníkov 
a tematické celky 

Prezenčná 7,5 

Praktické cvičenia: tvorba 
tematického výchovno-
vzdelávacieho plánu NV 

Prezenčná 7,5 

Dištančná 20 

 

Ako rozvíjať náboženské kompetencie na hodinách náboženskej výchovy: 

Téma Forma vzdelávania Časový rozsah vzdelávania v 

hodinách 

Učiteľ náboženskej výchovy: 
konštrukcia cez inštrukciu 

Prezenčná 7,5 

Rozvoj metodických 
schopnosti učiteľa: analýzy 
kompetencií a štandardov, 

dlhodobá udržateľnosť 
kompetencií, podpora 

samostatného učenia žiakov 
a rozvoj reflexie žiakov, 

tvorba „učebných“ situácií 

Prezenčná 7,5 



a schopnosť aplikácie do 
každodenného života 

Využitie aktivizujúcich 
metód na hodinách NV: 

nové prístupy v biblickom 
učení, a pod., evalvačné 

metódy 

Prezenčná 7,5 

Praktické cvičenia: analýza 
náboženských 

kompetencií, ukážka 
vyučovacej hodiny NV 

Prezenčná 7,5 

Dištančná 20 

 

 

Plánované termíny inovačného vzdelávania v školskom roku 2021/2022 

Inovačné vzdelávanie Dátum a miesto 

Náboženské kompetencie v novom kurikule 

náboženskej výchovy 
11/21                                 KPKC, Levoča 

12/21                                 Bratislava - minoriti 

Ako rozvíjať náboženské kompetencie na 

hodinách náboženskej výchovy 
11, 12/21                           KPKC, Levoča 

12, 1/21                             Bratislava - minoriti 

 


