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 Vďaka Pánu Bohu sme mohli začať nový školský rok prezenčnou formou. Do 

vyučovania sa znovu vrátila výučba náboženstva, ktoré sa síce niekde učilo aj v on-line 

priestore, ale takto je to predsa len lepšie. V Revúckej doline sa evanjelické náboženstvo 

vyučuje v CZ: Sirk, Chyžné, Revúca, Jelšava. 

 Hospitáciu na hodinách nevykonávam, pretože kolegovia väčšinou vyučujú v rovnakom čase 

a dni. A taktiež si myslím, že za kvalitu výučby sa vyučujúci zodpovedá vedeniu školy. 

Učebné štandardy a osnovy sú pevne stanovené. Väčšina vyučujúcich pracuje v programe 

EduPage. Vyučujúci náboženstva majú so školou uzatvorenú zmluvu, takže vynechávať 

hodiny a neplniť si povinnosti nepripadá do úvahy.  

Náboženstvo sa vo väčšine vyučuje skupinovo, kde sú deti pospájané z rôznych ročníkov.  

 

V Revúckej doline sa Evanjelické náboženstvo vyučuje v nasledovných CZ a školách: 

 

CZ Chyžné, ZŠ S. Tomášika s MŠ Lubeník : 

1. stupeň:26 

2. stupeň:24 

3. Materská škôlka : 10 

Spolu: 60 

Vyučovacích hodín: 6 

CZ Revúca :  

ZŠ Hviezdoslavova 

1.stupeň:3 

2.stupeň:3 

ZŠ Komenského 

1.stupeň:7 

2.stupeň:3 



Spolu: 16 

Vyučovacích hodín: 3 

 

CZ Jelšava, ZŠ Jelšava 

1. a 2. stupeň 

Spolu: 50 

Vyučovacích hodín: 4 

 

CZ Sirk, ZŠ Sirk 

1. stupeň: 60 detí 

2. stupeň: 14 detí 

Spolu: 74 

Vyučovacie hodiny: 4 

 

         V ostatných cirkevných zboroch patriacich do Revúckej doliny sa náboženstvo 

nevyučuje z dôvodu, že na území CZ škola nie je, alebo - ako uvádzajú niektorí kolegovia - 

pre nezáujem zo strany rodičov. Najväčší problém, ktorý pretrváva je ľahostajnosť rodičov a 

samozrejme následne detí, nezáujem o náboženské vzdelávanie. Dnes je ďalším obrovským 

problémom, a to sa týka nielen predmetu náboženstva, absencia slušného správania, úcty a 

akýchkoľvek hodnôt. Ako uvádzajú kolegovia vo svojich správach - z farára sa občas musí 

stať bachar, ktorý skôr ako odovzdávanie kresťanských hodnôt a myšlienok dbá na poriadok v 

triede a to nejdem rozpisovať vyberaný slovník mnohých detí. Napriek ťažkým podmienkam  

sa chcem poďakovať všetkým kolegom, ktorí vyučujú náboženstvo na školách. Za ich 

kreativitu, odhodlanie a modlitby. 

 Je potrebné a dôležité, aby sme sa všetci modlili za deti, mládež, žiakov, študentov, ktorí to 

majú tiež veľmi náročné a potrebujú naše modlitby. Ďakujem.  

 

Správu vypracovala: Mgr. Emília Völgyiová, zborová farárka                                                              

                                                                       CZ ECAV Chyžné 

Dňa: 8.3.2023, Chyžné 


