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Príprava na vyu čovaciu hodinu  
 
Téma: Scientologická cirkev 
Cie ľ:  

a)  kognitívny : oboznámi ť žiakov o scientologickej cirkvi, 
o jej zakladate ľovi, praktikách, pôsobnosti na 
Slovensku, rituáloch, symboloch. Vedie ť rozozna ť 
základné body sekty, poukáza ť na negatívum, ktoré so 
sebou prináša.  

b)  afektívny :  žiak ovláda základy svojho náboženstva a je 
konfrontovaný s inými náboženstvami, sektami. 
Reflektuje následky zlých rozhodnutí. 

c)  psychomotorický :  žiak prezentuje symboly, s ktorými sa 
stretol vo svojom okolí, prípadne vysvet ľuje ich 
význam. 

 
Metóda: frontálne opakovanie, komparácia, analýza konkrétne ho 
náboženstva, sekty, rozhovor, výskumná vzorka 
Prostriedky: tabu ľa, text so symbolmi a ich popisom, zošit, 
učebnica NV pre 9. ro čník ZŠ, Biblia 
Kompetencie: 
 a)u čite ľa: 
  1. informa čné kompetencie: oboznámenie žiakov 
o scientologickej cirkvi prostredníctvom obrázkov, symbolov na 
tabuli; po čas tejto hodiny nebudeme používa ť PC techniku. 
  2. u čebné kompetencie:  bližšie pozri prílohu. 

3. kognitívne kompetencie: Vedie ť rozozna ť základné 
body sekty, poukáza ť na negatívum, ktoré so sebou prináša.  

 
  4. interpersonálne komptencie: podporujem v žiakoch 
schopnos ť komparácie, porovnania s katolíckym náboženstvom 
a prostredníctvom obsahovej analýzy pomáham žiakov zis ťova ť 
rozdiely s daným náboženstvom.   
  5. komunika čné kompetencie: vysvet ľujem zrozumite ľne 
a jasne, nepoužívam odborné termíny a ak sa vyskytn e, 
etymologicky ho vysvetlím 
  6. personálne kompetencie: s plným nasadením hovorím 
žiakom, ako mi scientologická cirkev napísala mail,  že som ich 
kritizoval... 
  7. diagnostické kompetencie: zis ťujem formou 
frontálneho opakovania, či si žiaci zapamätali preberané 
učivo. (Existuje aj iná typológia kompetencií u čite ľa, ja som 
si zvolil ale túto – z praktických dôvodov). 



 b) žiaka:  
  1. Kognitívne (poznávacie) kompetencie:  vedie ť sa 
uči ť a pozna ť vlastný štýl u čenia, vedie ť rozlíši ť rôzne 
symboly náboženstiev, vedie ť aktívne po čúva ť 
  2. Sociálne spôsobilosti (kompetencie):  vytvára ť 
pozitívne medzi ľudské vz ťahy, vedie ť slušne komunikova ť a 
argumentova ťj predložené fakty o sektách, obháji ť si svoju 
vieru, vedie ť uzna ť názory iných ľudí,  vedie ť zvláda ť vlastné 
emócie a správa ť sa kultivovane, ma ť zodpovednos ť za svoje 
správanie 
  3. Sebaprojektívne personálne spôsobilosti 
(kompetencie):  mať vlastnú sebadôveru a sebaúctu, by ť 
tolerantný vo či iným náboženstvám, chráni ť si svoju vieru, 
vedie ť sa realizova ť a projektova ť si svoj osobný rozvoj. 
 
Postup:  

a)  motiva čná časť: Pomodlíme sa Zdravas Mária a Sláva 
Otcu. Na úvod si so žiakmi zopakujeme predchádzajúce 
učivá (2-3). Skontrolujem domácu úlohu. Ozrejmíme si 
pojmy ako náboženstvo, cirkev, sekta. Na úvod hodin y 
si zahráme hru: Adamsovci , ktorá spo číva v h ľadaní 
zmyslu, pre čo všetci opakujú činnosti hlavnej postavy 
(zameranie na podstatnú časť vodcovstva v sektách). Po 
tejto didaktickej hre za čnem s vysvet ľovaním nového 
učiva. 

b)  expozi čná časť:  Prezentácia a vysvet ľovanie u čiva. 
Žiakov sa spýtam, či sa už niekedy stretli s pojmom 
scientologická cirkev, či vedia nie čo o nej poveda ť, 
prípadne nakresli ť zopár symbolov. Za čnem so samotnou 
expozíciou pripravenej témy, ktorú pripájam ako 
prílohu.  

c)  fixa čná časť: Na tabu ľu postupne zapisujem základné 
údaje o scienotologickej cirkvi, o nástrahách, 
symboloch a pod. Žiaci si jednotlivé údaje zapisujú  do 
zošitov. Po čas tejto časti hodiny dávam čas aj na 
diskusiu k danej problematike. Svoje zápisy na tabu ľu 
erudovane vysvet ľujem a zárove ň sa dopytujem, či žiaci 
všetkému rozumia. 

d)  diagnostická časť:  So žiakmi si zopakujem základné 
údaje o náboženstve, cirkvi, sektách. Prípadne 
zodpoviem ďalšie otázky. Zadám domácu úlohu: do 
budúcej hodiny zisti ť (cez internet) cez aké 
organizácie sa dostávajú myšlienky scientologickej 
cirkvi do povedomia kres ťanov . Pomodlíme sa Zdravas 
Mária.  

 
Záver: Žiak musí vedie ť rozozna ť základné prvky sekty, 
predostrie ť ostatným, aké negatívum scientologická cirkev 
prináša. Dôležitým cie ľom celej hodiny nie je len 
informovanos ť o danej sekte, ale prežívanie vlastného 
náboženstva.  



Príloha: Tománek, P. 2011. Nenápadný atak na vieru.  Zrno, 3, 
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 Posledné štyri roky postupne pozorujme zvláštne sam o 
ponúkanie sa prednášok na školách s rozli čnou tematikou, 
prechádzajúc manželstvom, rodi čovstvom, alkoholom a inými 
drogami, bojovými umeniami a pod. Myslím si, že ani  vo sne by 
nikomu nenapadlo, akým jednoduchým spôsobom sa cez tieto 
prednášky naše deti a mládež oboznamujú s tematikou  východných 
náboženstiev. Exercitátori si dokonca zaobstarávajú  aj 
fotodokumentáciu zo sedení ako dôkazový materiál, s  ktorým sa 
prezentujú na ďalších miestach, pozíciách firmy a pod.  

Touto cestou chcem poprosi ť všetkých pedagógov 
a vychovávate ľov, aby sa vystríhali pred nebezpe čenstvom, 
ktoré môžu takýto „pochybní“ prednášajúci vnies ť do života 
nielen kres ťanských detí a mládeže. O čo presne ide? 

Minulý školský rok k nám, ale aj na viac ako 100 ďalších 
škôl po celom Slovensku (spolu vyše 20.000 žiakov) prišiel 
robi ť prednášku s protidrogovou tematikou p. Peter Rempe r. 
Školám sa takpovediac ponúkal sám. Ke ďže školy majú vo svojom 
pláne aj protidrogovú tematiku, je normálne, že prí jmu 
akúko ľvek pomocnú ruku. Do školy prišiel aj p. Remper, kt orý 
veľmi fundovane komunikoval, vedel strhnú ť davy posluchá čov. 
Mnohé školy preto nemali vôbec námietky ani podozre nie, pre čo 
by nemohol odprednáša ť zákernosti o drogách aj na ich školách.  

Vlani som si jeho prednášku aj so žiakmi vypo čul i ja. 
Naozaj vplyvné vystupovanie, agita čné schopnosti, komunika čná 
zru čnos ť. Čo sa týka medicínskeho poh ľadu na trávenie drog, 
ich ú činky a pod., v tom mal síce poriadne medzery (hlavn e 
konštatovanie, že všetky drogy sa ukladajú v tuku. Pozn. 
autora: nie je to pravda, len niektoré drogy majú f unkciu 
ukladania sa do tukov), ale celkovo sa jeho výstup zara ďoval 
medzi kvalitné. Avšak, po čas prednášky o drogách odzneli zrazu 
slová o reinkarnácii. Niektorí žiaci aj spozorneli,  pretože 
vedia, čo reinkarnácia znamená a ako sa k nej stavia Cirkev . 
(pozn. autora: reinkarnácia = jednoducho preložené ako 
„prevte ľovanie sa“ k nám prišlo z východných náboženstiev, 
resp. z hinduizmu. Zvláštnos ťou je, že na Východe sa 
reinkarnácia chápe skôr negatívne, to znamená, že s a človek 
musí znovu prevteli ť do iného človeka alebo zviera ťa preto, 
aby od činil všetko zlé, čo napáchal za svojho života. Pri čom 
na Západe sa reinkarnácia chápe skôr pozitívne. Ted a tak, že 
človek sa musí prevteli ť do človeka alebo zviera ťa preto, aby 
si čím viac užil života.).  

Po prednáške som si „exercitátora“ zavolal bokom a priamo 
som sa ho pýtal niektoré otázky, ako: Odkia ľ je? Čo robí vo 
voľnom čase, ke ď neprednáša? Čomu sa venuje? Pre čo to robí? 
Kto ho platí? Kde získal to ľko informácií? a pod. Na všetky 
tieto otázky mi vyhýbavo odpovedal. Uspokojil som s a s tým, že 



človek, ktorý ho pozval prednáša ť na našu školu, pravdepodobne 
vie, kto to je!? Tak, či onak, prednášajúci vo mne vyvolal 
zmiešané pocity. Celý rok som zis ťoval jeho spojitos ť 
z východnými náboženstvami až do za čiatku tohto roka, kedy sa 
mi dostala do rúk útla brožúrka s názvom Pravda o drogách,  
ktorú vydalo Ob čianske združenie Slovensko bez drog. Nechcem 
robi ť reklamu, ale táto brožúrka informuje o drogách, 
o následkoch z užívania drog a pod. Jedna kapitola 
rozpracováva problematiku pôsobenia drog na myse ľ človeka. 
V náhlivosti som si ju pre čítal. Bol som zasko čený niektorými 
vyjadreniami z psychológie, ktoré sa v brožúrke nac hádzali. 
Pri slovách zlyhanie, komunikácia, ni čenie tvorivosti  som 
spozornel, lebo tieto slová vo mne opätovne vyvolal i spomienku 
na protidrogovú prednášku.  

Tento školský rok sa opä ť ponúkol „významný exercitátor“ 
našej škole, že bude robi ť protidrogovú prednášku. A robil! 
Opäť som si ju išiel vypo čuť. Prednášajúci bol ten istý ako 
vlani. Nepozorovanie som si sadol medzi dospelých š tudentov, 
aby som ho neznervóznil. Znova fundovane a ve ľmi komunika čne 
prednášal a znova nezabudol spomenú ť reinkarnáciu, lie čenie 
mysle, útoky na myse ľ a dokonca ( čo bolo nové), že človek si 
musí sám vylie či ť myse ľ, ale aj to, že človek sa sám musí 
spasi ť (pozn. autora: nemyslel to obrazne) a pod. Vtedy s om sa 
pozrel s kolegy ňou, ktorá u čí náboženskú výchovu na seba, 
a pochopili sme. Teraz som nešiel za ním ja, ale ko legy ňa. 
Priamo sa ho pýtala, no prednášajúci vyhýbavo odpov edal. To mi 
nedalo pokoj a za čal som pátra ť iným smerom. Nie smerom 
reinkarnácie, ale cestou slobodomurárstva a New Age  práve 
preto, lebo New Age okrem iného hovorí, že človek nepotrebuje 
Boha ku spáse, že človek sa sám spasí a pod. Sadol som za 
internet, vložil text z brožúrky o drogách ( časť o mysli) do 
vyh ľadáva ča a našiel som autentický text na stránke Centra 
Dianetiky a Scientológie v Leviciach, kde bolo uved ené aj meno 
nášho „exercitátora.“ Potom už nebol problém nájs ť si 
súvislosti s celým týmto celoslovenským megaprojekt om 
samopozývajúceho sa prednášajúceho. Výsledok? Scien tologická 
cirkev robí svoju kampa ň. Práve táto sekta, ktorá sa nazýva 
cirkvou, nie je na Slovensku zaregistrovaná, ale ce z mnohé 
občianske združenia prezentuje svoju náuku, resp. svoj e 
náboženstvo, napr. v našom prípade cez prednášky 
s protidrogovou tematikou.  
Pre lepšie pochopenie celej problematiky treba ešte  
poznamenať, že scientológia prijíma každého jedinca, ktorý 
vyznáva akúko ľvek vieru, akéhoko ľvek národa, akejko ľvek rasy 
a vo svojej podstate je apolitická. Ak si zadáte tú to 
definíciu do najob ľúbenejšieho vyh ľadáva ča na internete, 
zistíte podobnos ť s definíciami slobodomurárstva. Základným 
princípom scientológov je fakt, že človek je duchovná bytos ť, 
ktorá v minulosti žila nieko ľko životov, a preto má zmysel 
a náklonnos ť k nekone čnému životu. Tu reflektujeme prvky 
reinkarnácie. Scientológovia sa angažujú ako ľudia plní 



pomáhať iným, zdôraz ňujú duchovnú vyspelos ť, no človek je po 
ich stretnutí duchovne vyprahnutý... Zameriavajú sa  na rodinu, 
deti, hyperaktivitu, život bez drog, umenie, etiku a pod., 
čiže dotýkajú sa všetkých oblastí nášho života. Scie ntológovia 
používajú nieko ľko symbolov. Medzi základné symboly patria 
kríž (vi ď nižšie), most z tmavej časti do svetlej časti, 
pyramída zo štyroch úrovní alebo dva trojuholníky 
s písmenom S (ako scientológia).  
Osemhrotý kríž reprezentuje osem dynamík 
existencie človeka (jedinec, kreativita – tvorba, 
manželstvo, sex a výchova, ďalšou je práca 
a kamaráti, potom ľudstvo, zvieratá a rastliny, 
šiestou dynamikou je vesmír, potom duchovnos ť 
človeka a ôsmou je najvyššia bytos ť, stvorite ľ 
(pozn. autora: nikde som sa však nedozvedel 
o tom, koho za stvorite ľa pokladajú). 
Dva trojuholníky s písmenom S predstavujú 
nasledovné: horný trojuholník predstavuje vedenie, 
zodpovednos ť a kontrolu. Spodný trojuholník 
prezentuje komunikáciu, realitu a náklonnos ť. 
Písmeno S prezentuje scientológov.  
Zakladate ľom scientológov je R. Ron Hubbard 
(filozof, umelec, administrátor, pedagóg). Jeho 
naj častejšie používanými slovami sú: auditing a purifik ačný 
program, ktorý ma človeku o čisti ť jeho myse ľ. Scientologická 
cirkev je vo svete prezentovaná ako cirkev celebrít  (ide 
o sektu). Medzi scientológov patria: Tom Cruise, Ki m Basinger, 
John Travolta a iní. Pre zaujímavos ť: na Slovensku táto sekta 
nie je zaregistrovaná, zakázanou je vo Francúzsku a  Grécku, 
Nemecko a Česká republika vyjadrili odmietavé stanovisko. 
V USA ide o úspešnú a legálnu organizáciu, ktorá je  dokonca 
oslobodená od daní. Na Slovensku funguje približne 6 Centier 
Dianetiky a Scientológie, ktoré sa často prezentujú v boji 
proti drogám cez rehabilita čný program alebo projekt Narconon  
(pozn. autora: projekt Narconon bol odborníkmi ozna čený za 
chybný už pred viac ako šiestimi rokmi). De ťom a mládeži 
s dyslexiou (poruchou čítania) alebo s dysgrafiou (poruchou 
písania) majú pomôc ť jazykové školy LITE  a cetrum BASIC (na 
Slovensku majú nieko ľko pobo čiek). Na Slovensku je viacero 
študentov psychológie agitovaných do scientologický ch 
prednášok, aby si tak zabezpe čili dobré miesto vo svojej 
profesii (pozn. autora: bada ť tu podobnos ť so 
slobodomurárstvom). 
 Dúfam, že som Vám pomohol objasni ť niektoré nenápadné 
ataky na našu vieru. Bu ďme prezieraví, nemajme obavy pýta ť sa 
a žiada ť si odpove ď. Lepšie je robi ť prevenciu ako čeli ť 
následkom. Ke ď po čujeme podobné praktiky, ktoré sa stávajú 
mnohým ľuďom, často len ml čky konštatujeme. No, ak sa podobná 
situácia stane v našich rodinách, sme konfrontovaní  s tvrdou 
skuto čnos ťou.           
     PaedDr. Pavol TOMÁNEK, PhD. 


