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SPRÁVA O VÝCHOVNEJ ČINNOSTI V GES ECAV 
 

 

 

1. Výučba Evanjelického náboženstva na školách v GES ECAV 

2. Konfirmácia 

 

Vážení konventuáli, bratia a a sestry. 

 

         Máme za sebou veľmi náročné roky ovlyvnené najmä pandémiou Covidu-19. Následky 

tohto nešťastia, ktoré nás postihlo si ešte dodnes nesieme a myslím, že aj dlhé roky niesť 

budeme. Všetky sféry nášho života boli ovplyvnené nevynímajúc výučbu evanjelického 

náboženstva, ale i celkový záujem o duchovný život. Mladí ľudia vychovávaní v sekulárnom 

prostredí prejavujú minimálny záujem o duchovné poznanie a hodnoty. Čo však môžeme 

očakávať od detí, keď sami rodičia a ani starí rodičia nemajú o nič záujem. Dôvera v Pána 

Boha sa vytráca a zamieňa s dôverou v človeka a to nám nič dobré priniesť nemôže.  

Napriek nie priaznivým podmienkam sme vďaka Pánu Bohu nový školský rok 2022/2023 

začali opäť prezenčnou formou a tak máme opäť možnosť vzdelávať a vychovávať, ale hlavne 

viesť k Pánu Bohu aj mladú generáciu.  

 

1. Výučba náboženstva v GES ECAV /  Biblická olympiáda / 

2. Konfirmácia 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 

2022/2023 

 

V senioráte vyučujú náboženskú výchovu 13  farári,  1 kaplán, 1 diakon a 1 

neodinovaný. Celkovo sa v senioráte vyučuje  65 hodín   náboženskej výchovy na verejných 

školách a cirkevnej základnej a materskej škole.  Celkovo náboženskú výchovu absolvuje  

912 (669)  žiakov z toho v materských školách   152(87) detí, v materskej cirkevnej škôlke 69 

detí, a základná cirkevná škola 29 žiakov. Väčšina skupín je kumulovaná z viacerých 

ročníkov. 

V GES senioráte sú CZ, v ktorých neprebieha výučba náboženskej výchovy a to 

z dôvodu, že sa škola na území CZ nenachádza, alebo nie je záujem.    

Najvyšší počet žiakov sme zaznamenali v CZ: Dobšiná- 200, Rožňava- 166,  Nižná 

Slaná- 98,  Gemerská Poloma -92, Sirk- 74, Rejdová- 69, Chyžné-  60.   

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

Jelšava, Ochtiná, Rejdová- Vyšná Slaná, Revúca, Rožňava, Slavošovce, Vlachovo- Gočovo, 

Štítnik, Nižná Slaná, Sirk, Betliar 

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

 

Pri výučbe náboženstva zostáva hlavným problémom ľahostajnosť. Mnohí sa žiaľ  nechajú 

strhnúť kamarátmi a prehlásia sa na etickú výchovu.  Stáva sa aj opačná situácia, keď 

najväčších nespratníkov prihlásia na náboženstvo, aby na etike nevyrušovali. Pri starších 

ročníkoch je problémom  dochádzka. Žiaci utekajú z posledných hodín alebo do školy vôbec 

ani nechodia. Drvivá väčšina z nás vyučuje prevažne deti rómske, každá hodina si vyžaduje 

maximálnu ostražitosť, ale aj promtnosť. Nie je veľakrát ľahké udržať disciplínu na hodine a 

tak miesto učenia, odovzdávania lásky k Pánu Bohu,  človek bojuje doslova s tým, aby nejako 

prežil hodinu. Toto konštatuje aj brat senior vo svojej správe k výučbe náboženstva, citujem:  

"Čo ma mrzí je tá skutočnosť, že ako vyučujúci každým rokom badám, že deti sú menej 

a menej vychované a viac a viac vulgárne. Dokonca si dovolím tvrdiť, že dievčatá sú v tomto 

smere ešte menej zvládnuteľné ako chlapci"  , ten, kto dnes vyučuje, mu iste dá plne za 

pravdu.  

            Vyjadrujem poďakovanie všetkým kolegom, ktorí sa svedomito pripravujú na hodiny 

náboženstva, využívajú rôzne formy kreatívneho myslenia a deti, tak vedú za Pánom Ježišom. 

Dobrou, kvalitnou prípravou vieme zaujať deti.  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.  



Štát nám ponúka priestor v škole,  kde môžeme prísť do kontaktu s deťmi, ktoré by sme inak 

ani nevedeli osloviť.  Škola je výborné misijné miesto, ktoré je veľmi rôznorodé. 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.  / Viac štatistických údajov nájdete v správach 

dekana za Revúcku dolinu a Dobšinsko- Rožňavsko- Štítnickú dolinu /. 

Seniorátne kolo biblickej olympiády GES ECAV 

V dôsledku  pandémie  a rešpektujúc nariadenia vlády SR sa biblická olympiáda dostala do 

on- line priestou. Bola možnosť sa zapojiť formou aplikácie Edu Page, deti z nášho seniorátu 

sa nezapojili a podľa mojich vedomostí na celom Slovensku bol záujem o túto formu veľmi 

malý.   

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

farárka CZ ECAV Chyžné.  

2. Konfirmačná výučba v GES ECAV 

Záujem o konfirmačnú prípravu u mladých ľudí do značnej miery klesá. Skôr 

vidíme záujem pri starších, ktorí prídu na farské úrady s požiadavkou krstu a zaároveň 

konfirmácie.   

    V roku 2022 sa konfirmácia konala v týchto cirkevných zboroch: 

CZ                                       dospelí                       deti        

Rožňava                                    3                             6 

Muránska Dlhá Lúka             6                              3 

Štítnik                                       4                              6 

Revúca                                                                      8 

Rejdová                                    1 

Vlachovo                                                                  8 

Rožňavské Bystré                    4  

Dobšiná                                     1 



V ostatných cirkevných zboroch  sa slávnosť konfirmácie nekonala.  

 

V roku 2022 bolo konfirmovaných 19 dospelých a 31 detí. Postoj ku konfirmácií je 

veľmi vlažný. Mladí ľudia neprejavujú záujem o náboženský život pokiaľ priamo v rodine 

k tomu nie sú vedení. Záujem dospelých o konfirmáciu je väčší, často z dôvodu krstu 

vlastných detí či sobáša. Dovolím si citovať zo správy sestry farárky Mgr. Martiny 

Gdovinovej: " ... tak ako každý rok, málo konfirmandov má záujem o život v cirkevnom 

zbore. Rodičia deti ku konfirmácii privedú, ale ďalej sa už o duchovný život nestarajú. Keď 

sami nevieme ísť k Pánovi Ježišovi, ako ku zdroju uzdravenia, ani iných k Nemu 

nemôžeme privádzať. Žiaľ, sebectvo, ľahostajnosť, malá túžba po službe, takmer žiadne 

osobné svedectvá o viere, pohodlnosť, veľká kritika a málo ochoty a taká naša klasika- 

odchod za prácou a štúdiom. Toto nás za Pánom Ježišom neprivedie. Skôr naopak. Málo 

tých, ktorí chcú byť v Božej blízkosti, a zase tí, ktorí už tam sú, majú málo ochoty privádzať 

iných. " 

Máme sa za čo modliť, za čo prosiť. Možno by sme si veľakrát priali, aby boli mnohé veci 

inak. Chceli by sme plné triedy náboženstvachtivých detí, plné zborovky besiedkárov či  

dorastu, mládže... Realita je však  iná. Treba sa za týchto mladých ľudí modliť.  Pán Boh 

jediný dokáže konať zázraky v našich životoch i zboroch. Prajem nám spoločne veľa viery v 

neľahkom prostredí a náročnej službe. 

Ďakujem.  

 

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

 

Dňa 8.3.2023 

  


