
PONUKA INOVAČNÉHO VZDELÁVANIA 
 
 

Na základe schváleného oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania MŠVVaŠ 
Slovenskej republiky č. 12/2021 – IV zo dňa 24.03.2021, platného do 23.03.2026 
 

1. Bioetické otázky v kurikule predmetu náboženská výchova 
 
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. Janka Mišendová, metodik@kpkc.sk, 0911812017 

 

Cenník inovačného vzdelávania 

Inovačné vzdelávanie Cena 

Bioetické otázky v kurikule predmetu 

náboženská výchova 

100 eur 

 

 

Cenník je platný od 1.9.2021 

Minimálny počet skupiny je 20 účastníkov 

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%.   

mailto:metodik@kpkc.sk


Obsah inovačného vzdelávania 

Bioetické otázky v kurikule predmetu náboženská výchova: 

Téma Forma 
vzdelávania 

Časový rozsah 
vzdelávania v 

hodinách 

Prítomnosť bioetickej problematiky v učebných 
osnovách vyučovacieho predmetu náboženská výchova. 
Kľúčové kompetencie učiteľa náboženskej výchovy 
vyplývajúce zo ŠVP a bioetická edukácia ako súčasť 
profesijných kompetencií učiteľa náboženskej výchovy.  

Prezenčná 8 

Etická reflexia ľudskej reprodukcie vo výučbe 
náboženskej výchovy. Inovácia profesijných kompetencií 
v interakcii so zámerom na formovanie morálky 

Prezenčná 6 

Problematika asistovanej reprodukcie v náboženskej 
výchove a jej medzipredmetových vzťahoch. Zvyšovanie 
odborných znalostí v súlade s aktuálnymi poznatkami 
bioetickej diskusie. 

Prezenčná 8 

Aplikácia poznatkov bioetickej diskusie v praxi. Dištančná 4 

Formovanie filozoficko-teologického hodnotenia 
biomedicínskeho výskumu na ľudských embryách. 
Kresťanská bioetika v otázke reprodukčného 
a terapeutického klonovania 

Prezenčná 8 

Výchova k sociálno-etickému chápaniu konca ľudského 
života.  
Implementácia bioetických otázok  vo vyučovacom 
procese predmetu náboženská výchova v interakcii 
s medzipredmetovými vzťahmi. 

Prezenčná 8 

Dištančná 8 

 

Plánované termíny inovačného vzdelávania v školskom roku 2021/2022 

Inovačné vzdelávanie Dátum a miesto 

Bioetické otázky v kurikule predmetu náboženská 
výchova 
(V prípade nepriaznivej pandemickej situácie bude vzdelávanie 
prebiehať online.) 

5.11., 19.11., 3.12., 17.12., 14.1.   
GSA Ružomberok 

21.1., 11.2., 18.2., 18.3., 1.4.  
GSA Ružomberok 

8.4., 22.4., 6.5., 20.5., 3.6. 
GSA Ružomberok 

 


