


      




          



395

DOHODA
medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými

spoločnos�ami o náboženskej výchove a vzdelávaní

Slo ven ská re pub li ka 

a

Evan je lic ká cir kev aug sbur ské ho vy zna nia na Slo -
ven sku,

Re for mo va ná kres �an ská cir kev na Slo ven sku,

Pra vo sláv na cir kev na Slo ven sku,

Evan je lic ká cir kev me to dis tic ká, Slo ven ská ob las�,

Brat ská jed no ta bap tis tov v Slo ven skej re pub li ke,

Cir kev brat ská v Slo ven skej re pub li ke,

Cir kev ad ven tis tov sied me ho dňa, Slo ven ské zdru že nie,

Apoš tol ská cir kev na Slo ven sku,

Ústred ný zväz Ži dov ských ná bo žen ských obcí v Slo -
ven skej re pub li ke,

Sta ro ka to líc ka cir kev na Slo ven sku,

Cir kev čes ko slo ven ská hu sit ská na Slo ven sku,

ako cir kvi a ná bo žen ské spo loč nos ti re gis tro va né pod ¾a
zá ko na č. 308/1991 Zb. o slo bo de ná bo žen skej vie ry a  po -
stavení cir kví a ná bo žen ských spo loč nos tí v zne ní zá ko na
č. 394/2000 Z. z. a na zá kla de člán ku 12 ods. 2 Zmlu vy me -
dzi Slo ven skou re pub li kou a re gis tro va ný mi cir kva mi a ná -
bo žen ský mi spo loč nos �a mi č. 250/2002 Z. z., ktorý dáva
prá vo ro di čom, iným oso bám a za ria de niam vy cho vá va�
deti v sú la de s vie ro učný mi a mra vo učný mi zá sa da mi vlast -
nej re gis tro va nej cir kvi ale bo ná bo žen skej spo loč nos ti (ïa -
lej len „zmluv né stra ny“), uzná va júc prá vo na vzde la nie
a vý kon toh to prá va pri ná bo žen skej vý cho ve pod ¾a zá sad
jed not li vých re gis tro va ných cir kví a ná bo žen ských spo loč -
nos tí, uzná va júc zá klad né prá va ro di čov a zá kon ných zá -
stup cov za pí sa� vlast né ale bo zve re né deti do ško ly a škol -
ské ho za ria de nia pod ¾a vlast né ho vý be ru, do hod li sa tak to:

Článok 1

(1) Pod re gis tro va ný mi cir kva mi a ná bo žen ský mi spo -
loč nos �a mi a cir kev ný mi ško la mi sa ro zu me jú tie cir kvi
a ná bo žen ské spo loč nos ti, kto ré pri stú pi li k tej to do ho -
de, a cir kev né ško ly a cir kev né škol ské za ria de nia nimi
zria de né.

(2) Slo ven ská re pub li ka uzná va prá vo re gis tro va ných 
cir kví a ná bo žen ských spo loč nos tí na zria ïo va nie a ria -
de nie vlast ných škôl a škol ských za ria de ní (ïa lej len
„cir kev ná ško la“) aké ho ko¾ vek dru hu a typu v sú la de
s pod mien ka mi usta no ve ný mi práv nym po riad kom
Slo ven skej re pub li ky.

(3) Cir kev nou ško lou je také za ria de nie, kto ré je zria de -
né ale bo uzna né prí sluš nou re gis tro va nou cir kvou a ná -
bo žen skou spo loč nos �ou v sú la de s práv nym po riad kom
Slo ven skej re pub li ky.

(4) Slo ven ská re pub li ka ne bu de po ža do va�, aby cir -
kev né ško ly usku toč ňo va li také vý chov né a vzde lá va cie
prog ra my, kto ré ne zod po ve da jú vý cho ve a vzde lá va niu
re gis tro va ných cir kví a ná bo žen ských spo loč nos tí.

(5) Vy u čo va nie na cir kev ných ško lách sa usku toč -
ňu je pod ¾a učeb ných plá nov, učeb ných os nov a škol -
ských vý chov ných prog ra mov schvá le ných zria ïo va -
te ¾om po do ho de s Mi nis ter stvom škol stva Slo ven skej
re pub li ky.

 (6) Vy u čo va nie vše obec nov zde lá va cích a od bor ných pred -
me tov na cir kev ných ško lách svo jím ob sa hom zod po ve dá
vy u čo va niu vše obec nov zde lá va cích pred me tov a od bor ných
pred me tov na štát nych ško lách prí sluš né ho stup ňa, dru hu
a typu.

(7) Zria ïo va te¾ cir kev nej ško ly má prá vo me no va� a od -
vo la� jej ria di te ¾a v sú la de s pod mien ka mi usta no ve ný mi
práv nym po riad kom Slo ven skej re pub li ky.

(8) Ria di te¾ cir kev nej ško ly v pra cov nop ráv nych vz�a -
hoch k pe da go gic kým a ostat ným za mest nan com po stu -
pu je v sú la de s pod mien ka mi usta no ve ný mi práv nym
po riad kom Slo ven skej re pub li ky.

(9) Zria ïo va te¾ cir kev nej ško ly schva ¾u je kri té riá pri -
jí ma nia žia kov na štú dium na cir kev ných stred ných
ško lách.

(10) Ria di te¾ cir kev nej ško ly schva ¾u je vnú tor ný po ria dok 
ško ly v sú la de s pod mien ka mi usta no ve ný mi práv nym po -
riad kom Slo ven skej re pub li ky a v sú la de so zá sa da mi vý -
cho vy a vzde lá va nia re gis tro va nej cir kvi a ná bo žen skej
spo loč nos ti. 

(11) Cir kev ným ško lám sa pos ky tu je fi nanč né za bez -
pe če nie v rov na kom roz sa hu, ako ho majú pod ¾a práv -
ne ho po riad ku Slo ven skej re pub li ky všet ky ostat né
ško ly. 

(12) Re gis tro va né cir kvi a ná bo žen ské spo loč nos ti zria -
dia po do ho de s Mi nis ter stvom škol stva Slo ven skej re -
pub li ky pe da go gic ké a ka te che tic ké cen trá s ce lo slo ven -
skou pô sob nos �ou, kto ré bude pod po ro va� Slo ven ská
re pub li ka a kto ré za bez pe čia od bor né a me to dic ké ria -
de nie cir kev ných škôl, ako i od bor né vzde lá va nie pe da -
go gic kých a ne pe da go gic kých za mest nan cov cir kev ných 
škôl.

(13) Zmluv né stra ny budú spo lu pra co va� v pro ce se prí -
pra vy a tvor by výchovno-vzdelávacích prog ra mov a v ob -
las ti vzde lá va nia a vý cho vy v cir kev ných ško lách. 

Článok 2

(1) Pred met ná bo žen ská vý cho va vy u čo va ný na iných
ako cir kev ných ško lách zod po ve dá pred me tu ná bo žen stvo 
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na cir kev ných ško lách, ak ho vy u ču je oso ba po ve re ná re -
gis tro va nou cir kvou ale bo ná bo žen skou spo loč nos �ou.

(2) Ria di te lia škôl dajú ro di čom ale bo zá kon ným zá -
stup com mož nos� pri zá pi se žia ka do ško ly za pí sa� ho
aj na ná bo žen skú vý cho vu ta kým spô so bom, aby ich
roz hod nu tie ne spô so bi lo žiad nu dis kri mi ná ciu žia ka
v ob las ti škol ských čin nos tí.

(3) Slo ven ská re pub li ka umož ní v zho de s vô ¾ou ro di čov 
ale bo zá kon ných zá stup cov ná bo žen skú vý cho vu aj
v pred škol ských za ria de niach.

(4) Pred met ná bo žen ská vý cho va sa vy u ču je ako je den z po -
vin ne vo li te¾ ných pred me tov v zá klad ných ško lách a v stred -
ných ško lách v sú la de s pod mien ka mi usta no ve ný mi práv nym 
po riad kom Slo ven skej re pub li ky.

(5) Re gis tro va né cir kvi ale bo ná bo žen ské spo loč nos ti
môžu po vzá jom nej do ho de na pred met ná bo žen stvo
a ná bo žen skú vý cho vu v spo loč nej trie de pri hlá si� aj
žia kov rôz nych roč ní kov a vy zna ní. 

(6) Ria di te¾ ško ly v prí pa de, že po čet žia kov je men ší
ako sta no vu je nor ma, po vo lí vy u čo va nie ná bo žen stva
ako po vin ne vo li te¾ né ho pred me tu na zá kla de žia dos ti
cir kvi ale bo ná bo žen skej spo loč nos ti v čase vy u čo va nia 
ná bo žen stva inej cir kvi, etic kej vý cho vy ale bo v čase po
ukon če ní vy u čo va nia ostat ných pred me tov. 

(7) Ná bo žen stvo a ná bo žen ská vý cho va sa vy u ču je  po -
d¾a učeb ných plá nov a učeb ných os nov, kto ré schva ¾u je
re gis tro va ná cir kev a ná bo žen ská spo loč nos� po vy jad re -
ní Mi nis ter stva škol stva Slo ven skej re pub li ky.

(8) Na tvor bu, fi nan co va nie vý ro by a dis tri bú ciu učeb níc,
me to dic kých prí ru čiek pred me tu ná bo žen stvo a pred me tu
ná bo žen ská vý cho va, kto ré schvá li la prí sluš ná re gis tro va ná
cir kev ale bo ná bo žen ská spo loč nos�, pla tia rov na ké pra vid lá 
ako na tvor bu, fi nan co va nie vý ro by a dis tri bú ciu učeb níc,
me to dic kých prí ru čiek ostat ných vše obec nov zde lá va cích
pred me tov.

(9) Štát nu škol skú in špek ciu pred me tu ná bo žen stvo
a pred me tu ná bo žen ská vý cho va vy ko ná va jú oso by po -
ve re né hlav ným škol ským in špek to rom po do ho de s prí -
sluš nou vrch nos �ou re gis tro va nej cir kvi ale bo ná bo žen -
skej spo loč nos ti.

(10) Hos pi tá ciu na vy u čo va ní pred me tu ná bo žen stvo
a pred me tu ná bo žen ská vý cho va vy ko ná va jú oso by po -
ve re né prí sluš nou vrch nos �ou re gis tro va nej cir kvi ale -
bo ná bo žen skej spo loč nos ti. Ria di te lia škôl im umož nia 
túto čin nos� vy ko ná va�.

(11) Po do ho de s ria di te¾ mi škôl môže prí sluš ná vrch nos�
re gis tro va nej cir kvi ale bo ná bo žen skej spo loč nos ti or ga ni -
zo va� v prie sto roch škôl iné mi mo vy u čo va cie ak ti vi ty do pl -
ňu jú ce ná bo žen skú vý cho vu. 

Článok 3

(1) Pred me ty ná bo žen stvo a ná bo žen ská vý cho va vy u ču jú
uči te lia s od bor nou a pe da go gic kou spô so bi los �ou pod ¾a práv -
nych pred pi sov Slo ven skej re pub li ky, kto rí majú aj cir kev né
po ve re nie, čiže ká no nic kú mi siu vy da nú prí sluš nou vrch nos -
�ou re gis tro va nej cir kvi ale bo ná bo žen skej spo loč nos ti.

(2) Ďal šie od bor né a me to dic ké vzde lá va nie uči te ¾ov ná -
bo žen stva a ná bo žen skej vý cho vy, usmer ňo va nie vy u čo -
va nia ná bo žen stva a ná bo žen skej vý cho vy a pos ky to va nie
metodicko-didaktickej služ by za bez pe ču jú ur če né or gá ny
re gis tro va nej cir kvi ale bo ná bo žen skej spo loč nos ti. 

Článok 4

(1) Zmluv né stra ny pod po ru jú vy so ko škol ské vzde lá -
va nie, ve dec ké bá da nie a vý cho vu na bo ho slo vec kých
fa kul tách, te o lo gic kých in šti tú toch a v rôz nych for -
mách te o lo gic ké ho vzde lá va nia pod ¾a po trieb re gis tro -
va ných cir kví ale bo ná bo žen ských spo loč nos tí.

(2) Uči te lia te o lo gic kých dis cip lín na vy so kých ško lách
mu sia ma� ká no nic kú mi siu ako oso bit né po ve re nie od
prí sluš nej vrch nos ti re gis tro va nej cir kvi ale bo ná bo žen -
skej spo loč nos ti.

(3) Slo ven ská re pub li ka za bez pe ču je fi nanč né  pro -
striedky pre bo ho slo vec ké fa kul ty a pri spie va na te o lo -
gic ké in šti tú ty pod ¾a do ho dy.

(4) Re gis tro va né cir kvi a ná bo žen ské spo loč nos ti majú 
prá vo na vrh nú� zria de nie te o lo gic kých fa kúlt pri uni ver -
zi tách v sú la de s pod mien ka mi usta no ve ný mi práv nym
po riad kom Slo ven skej re pub li ky.

Článok 5

(1) Vy so ko škol ské pas to rač né cen trá usku toč ňu jú pas -
to rač nú, du chov nú a vzde lá va ciu čin nos� čle nov aka de -
mic kej obce na vy so kých ško lách. 

(2) Vy so ko škol ské pas to rač né cen trum je úče lo vé za -
ria de nie jed nej ale bo via ce rých re gis tro va ných cir kví
a ná bo žen ských spo loč nos tí. Môže pô so bi� na jej aka -
de mic kej pôde na zá kla de do ho dy me dzi prí sluš nou
vrch nos �ou re gis tro va nej cir kvi ale bo ná bo žen skej spo -
loč nos ti a prí sluš nou vy so kou ško lou. 

(3) Du chov nú služ bu vo vy so ko škol skom pas to rač nom 
cen tre vy ko ná va du chov ný a jeho spo lu pra cov ní ci na zá -
kla de po ve re nia prí sluš nej re gis tro va nej cir kvi ale bo ná -
bo žen skej spo loč nos ti. 

(4) Slo ven ská re pub li ka ne bu de vy tvá ra� pre káž ky pre 
vznik a čin nos� vy so ko škol ských pas to rač ných cen tier.

Článok 6

(1) Spor né otáz ky a zme ny mož no rie ši� na zá kla de
vzá jom nej do ho dy zmluv ných strán. 

(2) Zme ny a do pln ky sa mu sia vy ko na� pí som nou for mou.

(3) Do ho da je ot vo re ná na pri stú pe nie aj pre ïal šie cir -
kvi a ná bo žen ské spo loč nos ti re gis tro va né v sú la de
s práv nym po riad kom Slo ven skej re pub li ky. O ich pri stú -
pe ní roz hod nú na zá kla de pí som nej žia dos ti re gis tro va né
cir kvi a ná bo žen ské spo loč nos ti zú čast ne né na tej to do -
ho de, kto rých šta tu tár ni zá stup co via pod pí sa li túto do -
ho du. S pri stú pe ním mu sia sú hla si� všet ky zmluv né
stra ny.

Dané v Bra ti sla ve 13. mája 2004 v šest nás tich vy ho -
to ve niach.
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ZA SLOVENSKÚ REPUBLIKU:

Ru dolf Schus ter v. r.
pre zi dent

Slo ven skej re pub li ky

Pa vol Hru šov ský v. r.
pred se da Ná rod nej rady

Slo ven skej re pub li ky

Mi ku láš Dzu rin da v. r.
pred se da vlá dy

 Slo ven skej re pub li ky 

ZA REGISTROVANÉ CIRKVI A NÁBOŽENSKÉ SPOLOČNOSTI:

 Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, štatutárni zástupcovia

Jú lius Fi lo v. r.
ge ne rál ny bis kup

Ján Hol čík v. r.
ge ne rál ny do zor ca

Reformovaná kres�anská cirkev na Slovensku, štatutárni zástupcovia

Géza Er dé lyi v. r.
bis kup

La di slav Kon csol v. r.
ge ne rál ny ku rá tor

Pravoslávna cirkev na Slovensku, štatutárny zástupca

vla dy ka Ni ko laj v. r.
ar ci bis kup pre šov ský a met ro po li ta čes kých kra jín a Slo ven ska

Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblas�, štatutárny zástupca

Pa vel Pro cház ka v. r.
pred se da Rady Slo ven skej ob las ti

Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike, štatutárny zástupca

To máš Kriš ka v. r.
pred se da

 

Cirkev bratská v Slovenskej republike, štatutárni zástupcovia

Mi ro slav Ora vec v. r.
pred se da

On drej Ke rek ré ty v. r.
ta jom ník

Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie, štatutárny zástupca

Sta ni slav Bie lik v. r.
ta jom ník

Apoštolská cirkev na Slovensku, štatutárny zástupca

Ján La cho v. r.
bis kup
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Ústredný zväz Židovských náboženských obcí v Slovenskej republike, štatutárny zástupca

Fran ti šek Ale xan der v. r.
vý kon ný pred se da

Starokatolícka cirkev na Slovensku, štatutárny zástupca

Au gus tín Ba čin ský v. r.
bis kup

Cirkev československá husitská na Slovensku, štatutárni zástupcovia

Jan Hra dil v. r.
bis kup, pred se da Die céz nej rady

Mi ro slav Vi tá ček v. r.
pod pred se da Die céz nej rady



  



  



  

















 










