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Úvod 

 

         Rok 2020 bol veľmi výnimočný. Priniesol nám všetkým do života radikálne zmeny. 

Pandémia Covidu- 19 ovplyvnila všetky sféry života a teda aj výchovnú činnosť v našom 

senioráte do ktorej spadá výučba náboženstva a konfirmácie. Náboženstvo vyučované na 

školách sa prenieslo do on-line priestoru. Začalo sa tzv. dištančné vzdelávanie. Niektorým sa 

v tomto on-line priestore darilo viac iným nie. Všetko záležalo od možnosti pripojenia 

a technického vybavenia. Keďže mnohí učíme prevažne rómske deti, ktoré často nemajú ešte 

aj v dnešnom 21. storočí elektrinu, bol to dosť závažný problém. Vyučovanie začalo 

v septembri 2020 od 23. októbra však už bolo prerušené, druhý stupeň prešiel do dištančného 

vzdelávania a do školských lavíc sa vrátili deti až v apríly 2021. Prvý stupeň pokračoval 

v prezenčnom vzdelávaní, ale vyučovacie hodiny boli obmedzené len na základné hodiny.  

Tak isto  bolo problematické i vyučovanie konfirmácie, keďže bolo znemožnené stretávanie 

práve kvôli pandémii.  

 

Vážený seniorátny konventuáli GES ECAV, predkladám správu o výchovnej činnosti 

v Gemerskom senioráte za rok 2020, ktorá pozostáva z nasledujúcich  bodov: 

 

1. Výučba náboženstva v GES ECAV /  Biblická olympiáda 

2. Konfirmačná výučba v GES ECAV 

 

Správa bola sumarizovaná  z podkladov uvádzaných v kňazských správach  jednotlivých 

zborov nášho seniorátu. 

 

1. Výučba náboženstva v GES ECAV 

 

Sumarizácia prehľadu vyučovania náboženskej výchovy vo VD ECAV v školskom roku 

2020/2021 

 

V senioráte vyučujú náboženskú výchovu 15 (13)*  farári,  1 (1) kaplán, 1 (1) 

diakon a 2(2) neodinovaný. Celkovo sa v senioráte vyučuje  56 (60,5) hodín   náboženskej 

výchovy na verejných školách a cirkevnej základnej a materskej škole.  Celkovo náboženskú 

výchovu absolvuje  789 (827)  žiakov z toho v materských školách  87 (60)  detí, v materskej 

cirkevnej škôlke 70 detí, za základnej škole 637 , a základná cirkevná škola 18 žiakov a na 

stredných školách 3 (4)  žiakov.  Väčšina skupín je kumulovaná z viacerých ročníkov. 



 

V GES senioráte sú CZ v ktorých neprebieha výučba náboženskej výchovy.    

Najvyšší počet žiakov sme zaznamenali v CZ: Dobšiná- 130, Rejdová -93, Rožňava- 

92 Gemerská Poloma -91, Slavošovce- 79 , Chyžné -71.   

Výučba sa uskutočňuje v CZ: Dlhá Ves, Dobšiná, Gemerská Poloma, Chyžné, Jelšava, 

Ochtiná, Rejdová- Vyšná Slaná, Revúca, Rožňava, Slavošovce, Vlachovo- Gočovo, Štítnik. 

Na území seniorátu je aj Evanjelická cirkevná základná a  materská škola v Rožňave.  

 

 Tak ako som v úvode už uviedla celý uplynulý rok bol veľmi náročný a aj výnimočný 

v mnohých ohľadoch. Preveril nás vo všetkých oblastiach. Čo sa týka výučby náboženstva tá 

buď stagnovala, alebo prešla do  on-line priestoru. Mohli sme využívať aplikáciu Edupage, 

ale žiaľ v mnohých prípadoch to ani nebolo možné, kvôli tomu, že deti nedisponovali 

technickým vybavením.  

Hlavným problémom však zostáva ľahostajnosť či bola pandémia či nie, tak ako to aj brat 

senior uvádza vo svojej správe: rodičia síce deti evanjelickým spôsobom pokrstiť dajú, ale 

nie všetky sa následne aj zúčastňujú vyučovania evanjelického náboženstva v škole. 

  

            Vyjadrujem poďakovanie všetkým kolegom, pretože výučba náboženstva si vyžaduje 

neraz veľkú dávku  trpezlivosti.  Páči sa mi kreativita, ktorú často aplikujú do výučby a tak 

hodiny robia pestrejšími a zaujímavejšími. Tak isto je podnecujúce, keď vyučujúci ovláda hru 

na hudobný nástroj. Škola nám ponúka priestor, kde môžeme prísť do kontaktu s deťmi, ktoré 

by sme inak ani nevedeli osloviť, pretože, je to často jediný priestor, kde môžeme s deťmi 

pracovať. Škola je ako malý cirkevný zbor, lepšie povedané misijný priestor, ktorý je veľmi 

rôznorodý. To čo sme konštatovali v minulom roku je nemenné, že náboženstvo ešte ako tak 

áno, ale do života zboru sa ďalej  už zapájať nechcú. Absolútne poklesol záujem o mládeže, 

dorast či besiedky. Nehovoriac, že náboženstvo do veľkej miery navštevujú deti, ktoré ani 

evanjelikmi nie sú- ale nechcú byť na etike.   

Povzbudzujem vás vo výučbe náboženstva, pristupujte ku každej hodine zodpovedne, 

lebo nám výsledné vysvedčenie vystaví Pán Boh.  

 

 

 

 

 



Seniorátne kolo biblickej olympiády GES ECAV 

V dôsledku pretrvávajúcej pandémie a šírenia koronavírusu a rešpektujúc nariadenia vlády SR 

bolo seniorátne kolo zrušené. Celoslovenské kolo bolo tiež zo začiatku zrušené, neskôr 

preložené na iný termín, a neskôr prenesené do on-line priestoru. Za náš Gemerský seniorát sa 

nezúčastnil nikto.  

Koordinátorkou BO GES ECAV je poverená od roku 2009 Mgr. Emília Völgyiová, zborová 

farárka CZ ECAV Chyžné.  

2. Konfirmačná výučba v GES ECAV 

 

 Konfirmačná výučba bola tiež poznačená výnimočnou situáciou, ktorú sme 

prežívali. Sťažené podmienky,  tvrdý lock-down spôsobili, že v mnohých CZ sa 

slávnosť konfirmácie ani nekonala. 

 V roku 2020 sa konfirmácia konala v týchto cirkevných zboroch: 

CZ                                       dospelí                chlapci      dievčatá       spolu 

Rožňava                               6                              2               3                11 

Dlhá Ves                                                              3               3                 6 

Vlachovo, Gočovo                                              8                 1                9 

Dobšiná                               3                              1                 1                5 

Gemerská Poloma              3                                                                   3 

Sirk                                      7                                                                   7 

Štítnik                                                                 5               3                  8   

V ostatných cirkevných zboroch slávnosť konfirmácie sa nekonala buď z dôvodu 

pandemickej situácie, alebo jednoducho absencie mladých ľudí či nezáujmu.  

 

V roku 2020 bolo konfirmovaných 19 dospelých, 11 dievčat a 19 chlapcov. Postoj ku 

konfirmácii veľmi výstižne popísal br. senior Mgr. Radoslav Gdovin vo svojej kňazskej 

správe. Musím podotknúť za seba a myslím si, že aj za svojich kolegov, že tento jeho postreh 



vystihuje situáciu dnešnej mládeže a hlavne rodičov veľmi presne. Citujem: „Niektorí rodičia 

dávajú podľa mňa svojim deťom až príliš veľkú voľnosť v tom, aby sa sami rozhodli, či 

chcú alebo nechcú na konfirmáciu. Nie je to dobré, zvlášť, ak si uvedomíme, že sme pri 

krste svojich detí dali Pánu Bohu sľub, že ich budeme vychovávať v kresťanskej viere. To 

prakticky znamená aj to, že ich privedieme ku konfirmácii.  Avšak čo očakávať od rodičov, 

ktorí sú sami nie jeden raz načisto duchove mimo ... Nemôžem ako rodič odovzdať niečo 

duchovné svojim deťom, čo som ja sám neprijal od svojich rodičov. Táto duchovná 

zákonitosť jednoducho nepustí. A tak jedna stratená generácia formuje a vychováva ďalšiu 

stratenú generáciu. Znie to nepekne, ale taká je, žiaľ, pravda a krutá realita.“ 

 

 Záver 

 

 V prvom liste List Rímskym 12,3 nachádzame tieto slová:  

„ Každému som dal vieru, toľko, koľko potrebuje.“ 

Viera je nesmiernym darom, ktorý nám Pán Boh dal. Môžeme sa o ňu oprieť, hľadať 

prostredníctvom nej potešenie, povzbudenie aj v naozaj ťažkých  životných chvíľach. 

Prežili sme ťažké obdobie a kiež by nás posunulo ďalej, povzbudilo byť ešte lepšími, ešte 

viac dôverovať Pánu Bohu. Nikto z nás nevie, čo nás čaká ďalej. Ale keď máme vieru, máme 

všetko. Je našim najväčším bohatstvom. Snažme sa toto poznanie odovzdať aj mladej 

generácii, ktorá to má náročné v mnohých ohľadoch. Sú obklopení miliónom možností. 

Vybrať to správne je náročné.  

Povzbudzujem vás, milí kolegovia vo výučbe náboženstva, ale aj mladých či 

dospelých ľudí. Možno by sme si veľakrát priali, aby boli mnohé veci inak. Chceli by sme 

plné triedy náboženstva chtivých detí, plné zborovky besiedkárov či  dorastu. Realita je však 

úplne iná. Treba sa za týchto mladých ľudí modliť, pretože zlo tohto sveta je pre nich natoľko 

lákavé, že sa radšej dajú ovplyvniť bezbožnosťou ako dobrom a vierou v Pána Boha.   

 

Ďakujem.  

 

Správu vypracovala Mgr. Emília Völgyiová, zborová farárka CZ ECAV Chyžné 

 

Dňa 10.7.2021 
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