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Správa o činnosti Školského výboru ECAV za rok 2021 
predkladateľ: Mgr. Miroslav Čurlík  (predseda ŠV ECAV) 

 
Ctení synodáli, sestry a bratia, predkladám správu za rok 2021, ktorý bol taktiež rokom s protipandemickými 

opatreniami a dištančným vzdelávaním. Už od začiatku roka v januári 2021 bolo vyučovanie prerušené opätovne 
z pandemických dôvodov. Pokračovala druhá vlna pandémie ochorenia COVID-19. Školy realizovali  dištančné vzdelávanie, 
administratívnu maturitu, administratívne prijímacie skúšky, administratívne zápisy a využívali online priestor aj na stretnutie 
s rodičmi. Vyučovanie v prezenčnej forme začalo až 19.4.2021 na základe rozhodnutia ministra školstva. Tretia vlna 
pandémia sa opätovne vrátila v oveľa väčšom rozsahu a zasiahla Slovensko a školstvo niekoľkonásobne väčšou silou 
a dopadom na plánované aktivity aj v prvom polroku 2021/2022. Vyučovanie v prezenčnej podobe vystriedala tretia vlna 
pandémie COVID-19 a od 29.11.2021 sa vyučovalo dištančne. Rozhodnutia a usmernenia MŠ VVaŠ SR 
https://www.minedu.sk/rozhodnutia-a-usmernenia-v-case-covid-19/?page=0, napomáhali školám a zriaďovateľom 
zorientovať sa a reagovať na zmeny situácie v spoločnosti a na školách. Nebolo to pre riaditeľov jednoduché, ale myslím si, 
že evanjelické školy na Slovensku uvedené situácie zvládli a umožnili žiakom kvalitné dištančné vzdelávanie, aj keď je stále 
čo zlepšovať. Bol to náročný rok pre žiakov, učiteľov, ale aj rodičov.  
Aj keď rok 2021 bol opätovne ovplyvnený pandémiou COVID 19, aj naďalej chceme pokračovať v ECAV v realizácii 
(konferencií, seminárov, webinárov, súťaží a sociálnych projektov..), ktoré sa stávajú priestorom pre plodnú výmenu názorov, 
skúseností a vízií pre evanjelické vzdelávanie. Ďakujem Pánu Bohu za túto príležitosť. Nech sa naše školy a hodiny 
náboženskej výchovy evanjelickej stanú nielen výslním slovenského školstva, ale najmä miestnom zvestovania Kristovho 
evanjelia, miestom pôsobenia Božej lásky  a miestom, ktoré bude priestorom nových generácií verných evanjelikov 
augsburského vyznania na Slovensku! 

1. Činnosť Školského výboru (ŠV) ECAV sa v roku 2021 riadila Štatútom ŠV ECAV v podobe ako ho schválilo GP 
Uznesením č. 150/07 (Oznámenie č. 7/2009) a Štatútom synodálnych výborov ECAV (Oznámenie č. 2/2011). 

ŠV ECAV pracoval v roku 2021, v nasledujúcom zložení: Mgr. Miroslav Čurlík predseda ŠV ECAV, tajomníčka GBÚ pre 
školstvo; predsedníčka ŠV VD, predseda ŠV ZD; školský tajomník ZD; zástupca riaditeľov ev. škôl vo VD; zástupkyňa 
riaditeľov ev. škôl v ZD; zástupca duch. správcov vo VD; zástupkyňa duch. správcov v ZD. Na zasadnutia ŠV bola prizývaná 
aj metodička NBE, od 1.9.2021 sa stala riadnou členkou, nakoľko pracuje ako metodik NBE a EVB na MPC Trenčín.   
 
Správa o aktivitách (Uznesenie GP č. 81-6/2014):  

V roku 2021 sa konali tri zasadnutia ŠV ECAV a to:  
17.03.2021, online aplikácia zoom  
02.06.2021, online aplikácia zoom  
20.09.2021, online aplikácia zoom  

Na svojich zasadnutiach sa Školský výbor ECAV zaoberal najmä nasledujúcimi záležitosťami:  
 Prípravou vzniku Asociácie evanjelických škôl na Slovensku (schválená  GP ECAV 29.1.2021)  
 Príprava Koncepcie misie a vzdelávania ECAV v ECAV na roky 2021 – 2030   
 Príprava zriadenia Edukačno-misijné centrum ECAV  
 Prípravou a spoluorganizovaním 7.školskej konferencie ECAV 30.9.-1.10.2021, Poprad  
 Prípravou a realizáciou vzdelávacích webinárov (koordinátor ThDr. Matej Oráč PhD.)  
 Medzirezortným pripomienkovacím konaním – zákony a vyhlášky týkajúce sa školstva  

61/2015 Z.z. zákon o odbornom vzdelávaní,  245/2008 Z.z. školský zákon, 138/2019 Z.z. zákon o pedagogických 
a odborných zamestnancoch, 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, vyhláška 
o pedagogickej dokumentácii, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, a špeciálnych školách.    

 
2. Uznesenia Synody a GP ECAV ukladajúce úlohy pre Školský výbor ECAV v roku 2021 boli nasledovné :  

Uznesenia prijaté generálnym presbyterstvom ECAV vo vzťahu k školstvu  
Uznesenie GP ECAV zo dňa 29.01.2021 
Uznesenie č. 41-1/2021 – splnené 
Generálne presbyterstvo ECAV  
A) schvaľuje  zakladateľskú  zmluvu o založení Asociácie evanjelických škôl Slovenska (AEŠS) a poveruje Predsedníctvo 
ECAV ju podpísať  
B) súhlasí s predloženými Stanovami Asociácie evanjelických škôl Slovenska a poveruje predsedu Školského výboru ECAV 
predložením návrhu na zápis do registra OÚ Bratislava. 
Uznesenie GP ECAV zo dňa 14.05.2021 
Uznesenie č.72-3/2021 – splnené, realizuje sa  
Generálne presbyterstvo ECAV  

A) odporúča Synode ECAV 2021 schváliť „Koncepciu misie a vzdelávania ECAV na obdobie rokov 2021 – 2030“  
v predloženom znení s prílohami.  

ŠŠ  kk  oo  ll  ss  kk  ýý      vv  ýý  bb  oo  rr  
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 
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B) odporúča Synode ECAV zriadiť Edukačno-misijné centrum ECAV ako misijno-vzdelávacej inštitúcie bez právnej 
subjektivity zriadenej ako súčasti Generálneho biskupského úrade  ECAV na Slovensku (GBÚ ECAV) v termíne od 
01.01.2022 

C) odporúča Synode ECAV schváliť Štatút Edukačno-misijné centra ECAV v predloženom znení 
D) poveruje Predsedníctvo ECAV a riaditeľa GBÚ ECAV pripraviť zmenu organizačnej štruktúry a pracovného 

poriadku Generálneho biskupského úradu ECAV so začlenením Edukačno-misijné centra ECAV  ako súčasti GBÚ 
ECAV  

Uznesenie GP ECAV zo dňa 23.8.2021  
Uznesenie č. 179 -6/2021 – splnené 
Generálne presbyterstvo ECAV odporúča Mgr. Danu Naďovú na pracovnú pozíciu učiteľa profesijného rozvoja pre 
náboženskú výchovu - evanjelickú v rozsahu 50% úväzku na Metodicko-pedagogickom centre, regionálne pracovisko 
Trenčín a praje jej veľa múdrosti a Božieho požehnania v tejto práci. 
Uznesenia GP ECAV zo dňa 29.9.2021  
Uznesenie č. 201 -7/2021 – splnené 
Generálne presbyterstvo ECAV schvaľuje Organizačný poriadok a organizačnú štruktúru Generálneho biskupského úradu 
ECAV na Slovensku v súvislosti so začlenením Edukačno-misijné centra ECAV a inými zmenami s účinnosťou od 1.1.2022.  
Uznesenie č. 202 -7/2021 – splnené 
Generálne presbyterstvo ECAV vypisuje výberové konanie na pracovnú pozíciu vedúci Edukačno-misijné centra ECAV a 
schvaľuje znenie a termínový harmonogram výberového konania a za výberovú komisiu určuje Kurikulárnu radu EMC ECAV. 
Uznesenia GP ECAV zo dňa 3.12.2021  
Uznesenie č. 244 - 9/2021 – splnené 
Generálne presbyterstvo ECAV podľa článku 5, odsek 1) Štatútu EMC ECAV, menuje za vedúceho Edukačno-misijné centra  
ECAV od 1.1.2022 Mgr. Stanislava Gregu.  
Uznesenie č. 245 - 9/2021 – splnené  
Generálne presbyterstvo ECAV schvaľuje s účinnosťou od 1.1.2022 uzatvorenie pracovného pomeru s ThDr. Matejom 
Oráčom, PhD. na pracovnú pozíciu Koordinátor vzdelávacích aktivít EMC. 
Uznesenie č. 250 - 9/2021 – realizuje sa  
Generálne presbyterstvo ECAV podľa článku 5, odsek 2) písmeno e) Štatútu EMC ECAV, schvaľuje Plán hlavných úloh 
EMC ECAV na rok 2022 v predloženom znení so schválenými úpravami. 

 
Uznesenia prijaté Synodou ECAV 3.7.2021 vo vzťahu k Edukačno – misijnému centru ECAV  
Uznesenie č. IX Synoda ECAV na Slovensku schvaľuje „Koncepciu misie a vzdelávania ECAV na obdobie rokov 2021 – 
2030“ v predloženom znení s prílohami. – splnené 
Uznesenie č. X Synoda ECAV na Slovensku zriaďuje Edukačno-misijné centrum ako misijno-vzdelávaciu inštitúciu bez 
právnej subjektivity, ktorá je súčasťou Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku (GBÚ ECAV) od 01.01.2021. – 
splnené 
Uznesenie č. XI Synoda ECAV na Slovensku schvaľuje, aby členom Kurikulárnej rady EMC ECAV (čl7/1 štatútu) bol aj 
predseda Výboru cirkevnej hudby a hymnológie. – splnené 
Uznesenie č. XII Synoda ECAV na Slovensku schvaľuje Štatút Edukačno-misijného centra ECAV. – splnené 

 
3. Asociácia evanjelických škôl Slovenska (AEŠS)  
Generálne presbyterstvo ECAV na svojom zasadnutí 29.01.2021 schválilo  zakladateľskú  zmluvu o založení Asociácie 

evanjelických škôl Slovenska (AEŠS), zároveň súhlasilo s predloženými Stanovami Asociácie evanjelických škôl Slovenska 
a poverilo predsedu Školského výboru ECAV predložením návrhu na zápis do registra OÚ Bratislava. Zápis bol zrealizovaný 
OÚ Bratislava 16.11.2021 a nadobudol právoplatnosť 22.11.2021.  Asociácia evanjelických škôl Slovenska (ďalej len 
„AEŠS“) je nepolitické a nezávislé záujmové združenie právnických osôb, ktoré vzniklo zo spontánnej iniciatívy a potreby 
zriaďovateľov evanjelických škôl a evanjelických škôl na Slovensku. Predmetom činnosti je : pozitívne ovplyvňovanie rozvoja 
školstva v ECAV  a v Slovenskej republike; pripomienkovanie návrhov legislatívnych noriem  ECAV a Ministerstva školstva 
vedy výskumu a športu SR a Výboru pre vedu a vzdelávanie Národnej rady SR v otázkach školskej politiky v rámci 
schválených pravidiel a možností; výmena skúseností zo školského manažmentu medzi riaditeľmi škôl a školských zariadení 
v rámci ECAV; hľadanie metód spolupráce s MŠ VVaŠ SR; koordinácia aktivít asociovaných subjektov a kooperácia medzi 
subjektami, ktoré združujú iné cirkevné školy a cirkevných zriaďovateľov a súkromné školy a súkromných zriaďovateľov. 
Svoju činnosť AEŠS začala v roku 2022. www.aess.sk    
 

4. Koncepcia misie a vzdelávania ECAV na obdobie rokov 2021 – 2030 (ďalej len „koncepcia“)  
Koncepcia vychádza zo spracovanej  analýzy súčasného stavu misijnej a vzdelávacej činnosti ECAV (66 s.), prináša 

návrh strategických cieľov a strategických opatrení, ktoré sa budú realizovať v praxi v období rokov 2021 – 2030 (hlavný materiál 
20s.) a doplnená je rámcovým návrhom vzdelávania ordinovaných a neordinovaných pracovníkov ECAV1. Na základe analýzy 
súčasného stavu v oblasti misie a vzdelávania ECAV sú predložené strategické ciele koncepcie. Cieľom je definovať 
duchovné potreby rôznych cieľových skupín ECAV na Slovensku v 21. storočí. Potrebné je vytvoriť efektívnu a koordinovanú sieť 

                                                 
1 https://www.ecav.sk/emc/analyza-a-koncepcia  
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misijne funkčných cirkevno-organizačných jednotiek, účelových zariadení a evanjelických cirkevných škôl, s kvalifikovanými 
ordinovanými a neordinovanými členmi ECAV, schopnými pozývať ku viere v Pána Ježiša Krista. Cieľom je aj vytvoriť systém 
formálneho a neformálneho, celoživotného a kontinuálneho vzdelávania ordinovaných a neordinovaných členov ECAV 
prostredníctvom Edukačno-misijného centra ECAV (EMC). Potrebné je prispôsobiť personálnu stratégiu ECAV potrebám a 
transformáciám ECAV a výberu misijných a vzdelávacích stratégií v ECAV. Účelné je aj motivovať ordinovaných 
a neordinovaných členov ECAV k misii a vzdelávaniu sa. Potrebné je aj získavať finančné zdroje na rozvoj misijných 
a vzdelávacích aktivít ECAV. Strategické opatrenia k dosiahnutiu strategických cieľov koncepcie zahŕňajú niekoľko oblastí: 
legislatívnu, personálnu, manažérsku, ekonomickú. Každá oblasť obsahuje osobu alebo cirkevný orgán zodpovedný za 
realizáciu opatrenia a časový rozsah realizácie opatrenia. Merateľné ukazovatele splnenia cieľov a opatrení budú v plánoch  
činnosti Edukačno-misijného centra ECAV. Ku koncepcii je spracovaný rámcový návrh vzdelávania ordinovaných a 
neordinovaných členov ECAV2.  Pracovná skupina k tvorbe koncepcie a zriadenia EMC ECAV pracovala v zložení : Sekcia 
misie : Mgr. Katarína Hudáková, Mgr. Ján Jančo, Mgr. Stanislav Grega Sekcia vzdelávanie: Mgr. Danka Naďová, ThDr. Janka 
Bosáková, PhD, ThDr. Matej Oráč, PhD. Uvedená pracovná skupina prizývala k svojim pracovným stretnutiam predsedu ŠV 
ECAV Miroslava Čurlíka a predsedu GHV Mariána Damankoša. Najvýznamnejší podiel na tvorbe koncepcie má ThDr. Matej 
Oráč, PhD., ktorý sa stal hlavným koordinátorom pracovnej skupiny a uvedený materiál celý redigoval a vytvoril tak ucelený 
materiál v oblasti vzdelávania a misie. Koncepcia je dokumentom, ktorý bude každoročne vyhodnocovaný, revidovaný 
a rozpracovaný v rámci plánu hlavných úloh EMC ECAV, pre rok 2022 bol plán hlavných úloh schválený uznesením GP ECAV č. 
250 - 9/2021 zo dňa 3.12.2021.  
Edukačno-misijné centrum  ECAV (EMC ECAV) Synoda ECAV na svojom zasadnutí 3. júla 2021 v Trenčianskych Tepliciach 
schválila Koncepciu misie a vzdelávania ECAV na roky 2021 – 2030 a zriadila od 1. januára 2022 Edukačno-misijné centrum 
(EMC) ECAV (ako organizáciu bez právnej subjektivity, ktorá je súčasťou GBÚ ECAV). Predsedníctvo ECAV následne 7. júla 
2021 poverilo Mgr. Stanislava Gregu (prípravou činnosti budúceho EMC ECAV za oblasť misie) a ThDr. Mateja Oráča, PhD. 
(prípravou činnosti budúceho EMC ECAV za oblasť vzdelávania). Na základe výsledkov výberového konania a v zmysle Štatútu 
EMC ECAV3 generálne presbyterstvo 3. decembra 2021 menovalo za vedúceho EMC ECAV (na čiastočný pracovný úväzok) od 
1. januára 2022 Mgr. Stanislava Gregu. Koordinátorom vzdelávacích aktivít EMC (na čiastočný pracovný úväzok) sa stal ThDr. 
Matej Oráč, PhD. V tejto súvislosti bol presbyterom predstavený a následne schválený aj Plán hlavných úloh EMC ECAV na rok 
2022. EMC ECAV nechce byť „papierovou inštitúciou“, ale „mechanizmom služby“ – chce slúžiť reálnym potrebám našej cirkvi v 
oblasti misie a vzdelávania. Vzdelávania z rôznych oblastí si COJ, evanjelické školy a účelové zariadenia cirkvi  v EMC objednať 
podľa svojich preferencií a dopytu v cirkevných zboroch, seniorátoch, cirkevných školách, ale taktiež aj v ďalších inštitúciách.  
 

5. Webináre v roku 2021  
Hlavným koordinátorom, realizátorom a programovým tvorcom webinárov bol v roku 2021 ThDr. Matej Oráč,PhD., 
zabezpečoval lektrov, propagáciu a realizáciu uvedených webinárov cez online platformu zoom, ktorú ŠV ECAV licenčne 
zakúpil zo zdrojov Fondu vzdelávania ECAV. Dobrovoľné príspevky účastníkov webinárov pokryli programové náklady na 
realizáciu stretnutí. K dispozícii bol vytvorený aj zdieľaný priestor s materiálmi k jednotlivým témam.    

 

Dátum Názov 

05.01. 2021 
Duchovný vývin dieťaťa v predškolskom veku, Praktické ukážky vyučovania 
náboženstva v MŠ 

29.01.2021 
Poruchy učenia/správania sa žiakov a ich zvládanie vo vyučovaní náboženskej 
výchovy/katechéze ECAV  

12.02.2021  Vyučovanie náboženskej výchovy ECAV v triedach so spojenými ročníkmi 

05.03.2021 
„Kohút kikiríka, lampa robí svätožiaru a divák sa bojí“ (Ako zlepšiť mediálne 
vystupovanie) 

19.03.2021  Confirma Deus (konfirmačná príprava)  

23.04.2021 Postmoderná misia v urbánnom prostredí  

07.05.2021  Tik Tok generácia (ako pracovať s konfirmandmi a dorastencami?)  

23.5.2021 
Panelová online diskusia – „1921-1941- 1951 -  100 rokov Trenčiansko -teplickej 
ústavy“ 

28.5.2021  „Motivácia, komunikácia a práca s informáciami vo výchove a vzdelávaní“ 

11.06.2021 
„Nie je ani Žid ani Grék... ani biely ani Róm...“ (skúsenosti a inšpirácie z terénnej 
sociálnej práce v rómskej komunite) 

6. 7. Školská konferencia ECAV, 30.septembra – 1.októbra 2021, Poprad   
 

                                                 
2 https://www.ecav.sk/emc/ponuka-vzdelavani  
3 https://www.ecav.sk/emc/statut  
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Školské konferencie ECAV sa organizuje Školský výbor ECAV každý druhý rok, tentokrát bola hlavnou témou 
konferencie: „Motivácia, formy komunikácie a kurikulárne zmeny v efektívnej škole 21.storočia. Tematické prednášky 
boli nasledovné:   

 „Efektívna komunikácia motivuje“ ThDr. Jana Bosáková, PhD, duchovná správkyňa, Evanjelická spojená škola, 
Martin. Efektívna komunikácia motivuje. Cestou k úspešnému dosiahnutiu cieľa pri práci s ľuďmi je vhodne zvolená 
komunikácia. Učiteľova komunikácia si vyžaduje odbornosť a profesionalitu, pretože je prostriedkom na to, aby učiteľ 
privádzal žiakov nielen k poznatkom a zručnostiam, ale aj k realizácii zmysluplného života.. Online komunikácia prináša nové 
výzvy. Komunikácia vedúcich pracovníkov s učiteľmi sa zrkadlí v atmosfére školy a vo vzťahoch na všetkých úrovniach 
školského prostredia. Komunikácia je sociálna zručnosť a sociálne zručnosti sa dajú naučiť, či zlepšovať.  

„Ako horieť a nevyhorieť“,  Mgr. Karol Kováč, PhD.  Inštitút stresu, Trnava. Syndróm vyhorenia je od r. 2020 podľa 
Svetovej zdravotníckej organizácií oficiálnou diagnózou, ktorá bude implementovaná v rámci EU rámca v rokoch 2022-2023. 
Proces vyhorievania prebieha postupne, nie zo dňa na deň. Cieľom spoločného stretnutie je priblížiť si jednotlivé etapy, fázy 
syndrómu vyhorenia. Priblížiť si symptómy aby sme sa mohli lepšie zorientovať kde sa práve nachádzame. V druhej časti 
prednášky sa oboznámime s možnosťami ako si to vedieť nastaviť aby sme horeli dlhodobo bez negatívnych dopadov na 
naše zdravie a prežívanie. 

„Vzdelávanie pre 21.storočie: zmeny v obsahu a formách vzdelávania v základných školách“, Mgr. Martin Kríž, 
riaditeľ Odboru kurikula a inovácií vo vzdelávaní MŠVVaŠ SR. Model štátneho vzdelávacieho programu umožní rozložiť 
učivo základnej školy do viacročných cyklov. Ciele a obsah vzdelávania predpísané ministerstvom školstva sa tak nebudú 
viazať na jednotlivé ročníky, ale podľa návrhu Štátneho pedagogického ústavu na tri vzdelávacie cykly. Školy si budú môcť 
svoj vzdelávací program, odvodený od štátneho, upraviť do jednotlivých ročníkov podľa potrieb svojich žiakov. 

„Budovanie kultúry myslenia na škole“, Mgr. Jozef Sopoliga, riaditeľ Evanjelickej spojenej školy, Martin  
Kultúru myslenia definujeme ako "miesto, kde skupinové ako aj individuálne myslenie je vnímané ako hodnota, je viditeľné a 
aktívne podporované ako súčasť bežnej, každodennej skúsenosti všetkých členov spoločenstva." Cieľom je, aby u žiakov 
došlo k hlbšiemu pochopeniu podstaty a pravdy, kultivácii kreatívnych prístupov, rozvoju aktívneho záujmu o príležitosti k 
mysleniu a učeniu sa. Výsledkom by mal byť absolvent, ktorý je zaujatý a aktívny mysliteľ schopný komunikovať, inovovať, 
spolupracovať a riešiť problémy. 

 
Príklady dobrej praxe v rámci workshopov priniesli nasledovné témy :  
Musí moje dieťa do materskej školy? - povinné predprimárne vzdelávanie – materské školy  - Mgr. Ľubica Sabolová, 
Evanjelická materská škola, Námestie legionárov 3, Prešov, zdroje informácií: https://www.minedu.sk/predprimarne-
vzdelavanie/  
Ako prekonávať bariéry dištančného vzdelávania? - dobré príklady z praxe Letnej školy a projektu Spolu múdrejší – 
1.stupeň a ŠKD  Spolu múdrejší – Mgr. Janka Grešová, Mgr. Katarína Bielená – Evanjelická základná škola b. Jura Janošku, 
Liptovský Mikuláš  
Letná škola – Mgr. Gabriela Dobrovolná, Mgr. Adriana Malá - Evanjelická základná škola M. R. Štefánika 19, Martin   

Zdroj informácií: https://www.minedu.sk/spolu-mudrejsi-rozvojovy-projekt/         https://www.minedu.sk/data/att/20785.pdf  
Inovatívne nástroje na zmenu vzdelávania z projektov  Expedícia – skús,  skúmaj, spoznaj – 2.stupeň a stredné školy  
Expedícia : Mgr. Lucia Beňová, Evanjelická základná škola, Evanjelické kolegiálne gymnázium Prešov   
Cieľom projektu ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj je pomôcť učiteľom na druhom stupni ZŠ porozumieť princípom rozvoja 
komplexnej prírodovednej gramotnosti a prispôsobiť tomu svoj prístup k žiakom a charakter vyučovacích hodín.  
Zdroj informácií : https://www.indicia.sk/aktualne-skolenia/expedicia  
Náboženská výchova a využitie zážitkových metód na vyučovaní – Mgr. Danka Naďová, Metodicko – pedagogické 
centrum Trenčín. Náboženská výchova nemusí byť nudným predmetom, ak vieme využívať rôzne metódy na aktivitu žiakov. 
Dať možnosť žiakom na vyučovaní tvorivo pracovať, niečo nové počuť, niečo nové robiť a niečo spolu zažiť je hlavným 
cieľom vyučovania a to si vyžaduje poctivú prípravu učiteľa.  
Cieľ workshopu: predstaviť niektoré druhy a formy zážitkového vyučovania a metód podporujúcich aktivitu žiakov v rôznych 
fázach vyučovania a prakticky si ich vyskúšať. Diskutovať o skúsenostiach z praxe s rôznymi vyučovacími metódami, 
prípravami na vyučovanie a pomôckami, ktoré si učiteľ môže pripraviť na vyučovanie.  
Zdroj informácií:  D. Naďová: Kreativita učiteľa náboženskej výchovy (2014)   
 
Správa o činnosti Školského výboru ECAV za rok 2021 bola schválená v predloženom znení s prílohami uznesením 
č.7/2022 online hlasovaním Školského výboru ECAV zo dňa 16.5.2022.   
 
V Prešove, 30.4.2022     Spracoval : Mgr. Miroslav Čurlík, predseda Školského výboru ECAV   

 
Príloha č.1 : Sieť evanjelických škôl školskému roku 2021 k školskému roku 2020/2021 
Príloha č.2 : Zoznam učebníc, pracovných zošitov a metodických príručiek náboženskej výchovy evanjelickej a evanjelického 
a.v. náboženstva   
  
 
 
 

https://www.minedu.sk/predprimarne-vzdelavanie/
https://www.minedu.sk/predprimarne-vzdelavanie/
https://www.minedu.sk/spolu-mudrejsi-rozvojovy-projekt/
https://www.minedu.sk/data/att/20785.pdf
https://www.indicia.sk/aktualne-skolenia/expedicia
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Sieť evanjelických škôl v ECAV              Príloha č. 1  
Spracovala Mgr. Daniela Veselá,  k 31.12.2021 

 

 
Materské školy 

 

1. Evanjelická materská škola Dr. Filipa Melanchtona v Bratislave 

 Tupolevova 20, 851 01 Bratislava-Petržalka 

 Zriaďovateľ:  CZ ECAV Bratislava 
– Petržalka  

Počet detí: 53 Počet učiteľov: 6 

Nepedagogickí. zamest. 1 

  

2. Evanjelická materská škola v Košiciach 

 Muškátová 7, 040 11 Košice 

 Zriaďovateľ: 
CZ ECAV Košice- Terasa   

Počet detí: 48 Počet učiteľov: 5 

Nepedagogickí. zamest. 2 

  

3. Evanjelická cirkevná materská škola v Rožňave 

 Ul. zeleného stromu 14, 048 01 Rožňava 

 Zriaďovateľ: 
CZ ECAV Rožňava  

Počet detí: 69 Počet učiteľov: 8 

Nepedagogickí. zamest. 2 

  

4. Cirkevná materská škola Betlehem vo Svätom Jure 

 Dr. Kautza 4, 900 21 Svätý Jur 

 Zriaďovateľ: 
CZ  ECAV Svätý Jur  

Počet detí: 41 Počet učiteľov: 4 

Nepedagogickí. zamest. 2 

  

5. Materská škola pri Evanjelickej základnej škole v Prešove 

 Nám. legionárov 3, 080 01 Prešov 

 Zriaďovateľ: VD ECAV  Počet detí: 65 Počet učiteľov: 6 

Nepedagogickí. zamest. 1 

  

6. Evanjelická špeciálna materská škola internátna v Červenici 

 Červenica 114, 082 07 Tuhrina 

 Zriaďovateľ: VD ECAV  Počet detí: 6 Počet učiteľov: 2 

Nepedagogickí. zamest. 1 

  

7. Evanjelická materská škola v Spišskej Novej Vsi 

 Štefánikovo nám. 21, 052 01 Spišská Nová Ves 

 Zriaďovateľ: 
CZ ECAV S. N. Ves 

Počet detí: 44 Počet učiteľov: 4 

Nepedagogickí. zamest. 2 

  

8. Evanjelická materská škola vo Švábovciach 

 059 12 Švábovce 86 

 Zriaďovateľ: 
CZ ECAV Švábovce 

Počet detí: 22 Počet učiteľov: 2 

Nepedagogickí. zamest. 3 

  

9. Evanjelická materská škola v Martine 

 Divadelná 19, 036 01 Martin 

 Zriaďovateľ: VD ECAV  Počet detí: 73 Počet učiteľov: 8 

Nepedagogickí. zamest. 2 

  

10. Evanjelická materská škola, Košice 

 Exnárova 10, 040 01 Košice 

 Zriaďovateľ: KOS ECAV Počet detí: 33 Počet učiteľov: 5 

Nepedagogickí. zamest. 1 

 

11. Evanjelická špeciálna materská škola, Košice 

 Exnárova 10, 040 01 Košice 

 Zriaďovateľ: KOS ECAV Počet detí: 16 Počet učiteľov: 10 

Nepedagogickí. zamest. 2 
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12. Evanjelická materská škola Žilina 

 Lichardova 24,  010 01 Žilina 

 Zriaďovateľ: CZ ECAV Žilina Počet detí: 40 Počet učiteľov: 5 

Nepedagogickí. zamest. 1 

    

13. Cirkevná materská škola v Liptovskom Hrádku 

 Hviezdoslavova 1785, 033 01 Liptovský Hrádok 

 Zriaďovateľ:  
CZ ECAV Liptovský Hrádok 

Počet detí: 21 Počet učiteľov: 2 

Nepedagogickí. zamest. 2 

  

14. Evanjelická materská škola Magdalénka 

 Komenského 3938,031 01 Liptovský Mikuláš 

 Zriaďovateľ: 
Liptovsko-oravský seniorát  

Počet detí: 40 Počet učiteľov: 4 

Nepedagogickí. zamest. 4 

  

 SPOLU Počet detí: 571 Počet učiteľov: 71       

Nepedagogickí. zamest. 26 

 
 

Základné školy 

 

1. Evanjelická základná škola Bratislava 

 Palisády 57, 811 06 Bratislava 

 Zriaďovateľ: ZD ECAV  Počet žiakov: 168 Počet učiteľov: 19 

Nepedagogickí. zamest. 5 

  

2. Evanjelická základná škola biskupa Jura Janošku v L. Mikuláši 

 Komenského 10, 031 03 Liptovský Mikuláš 

 Zriaďovateľ: VD ECAV    Počet žiakov: 352 Počet učiteľov: 38 

Nepedagogickí. zamest. 14 

  

3. Evanjelická základná škola v Martine 

 M. R. Štefánika 19, 036 01 Martin 

 Zriaďovateľ: VD ECAV   Počet žiakov: 423 Počet učiteľov: 53 

Nepedagogickí. zamest. 11 

4. Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej Rimavská Sobota 

 Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota 

 Zriaďovateľ: 
RIS ECAV  

Počet žiakov: 95 Počet učiteľov: 24 

Nepedagogickí. zamest. 4 

5. Evanjelická základná škola v Prešove 

 Nám. legionárov 3, 080 01 Prešov 

 Zriaďovateľ: 
VD ECAV  

Počet žiakov: 289 Počet učiteľov: 30  

Nepedagogickí. zamest. 4 

 

6.  Evanjelická cirkevná základná škola  

 Ul. zeleného stromu 14, 048 01 Rožňava 

 Zriaďovateľ : CZ ECAV Rožňava  Počet žiakov : 22  Počet učiteľov : 4  

Nepedagogickí. zamest. 2 

  

7. Evanjelická špeciálna ZŠ pre hluchoslepých internátna Červenica 

 Červenica114, 082 07 Tuhrina 

 Zriaďovateľ: 
VD ECAV  

Počet žiakov: 11 Pedagogickí. zamest. 7 

Nepedagogickí. zamest. 7 

  

 SPOLU Počet žiakov:  1360 
 
 

Počet učiteľov:    175    

Nepedagogickí. zamest. 47 
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  Gymnázia 

 

1. Evanjelické gymnázium Banská Bystrica 

 Skuteckého 5, 974 01 Banská Bystrica 

 Zriaďovateľ: 
ZD ECAV  

Počet žiakov: 313 Počet učiteľov: 30 

Nepedagogickí. zamest. 5 

  

2. Evanjelické lýceum Bratislava 

 Vranovská 2, 851 02 Bratislava 

 Zriaďovateľ: 
ZD ECAV    

Počet žiakov: 439 Počet učiteľov: 46 

Nepedagogickí. zamest. 8 

  

3. Evanjelické gymnázium J. A. Komenského Košice 

 Škultétyho 10, 040 01 Košice 

 Zriaďovateľ: 
VD ECAV   

Počet žiakov: 528 Počet učiteľov: 48 

Nepedagogickí. zamest. 16 

  

4. Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského L. Mikuláš 

 Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš 

 Zriaďovateľ: 
VD ECAV  

Počet žiakov: 521 Počet učiteľov: 62 

Nepedagogickí. zamest. 10 

  

5. Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove 

 Nám. legionárov 3, 080 01 Prešov 

 Zriaďovateľ: 
VD ECAV  

Počet žiakov: 216 Počet učiteľov: 20 

Nepedagogickí. zamest. 3 

  

6. Evanjelické gymnázium Tisovec 

 Jesenského 836, 980 61 Tisovec 

 Zriaďovateľ: ZD ECAV  Počet žiakov: 185 Počet učiteľov: 23 

Nepedagogickí. zamest. 8 

  

7. Evanjelické gymnázium v Martine 

 M. R. Štefánika 19, 036 01 Martin 

 Zriaďovateľ: VD ECAV  Počet žiakov: 248 Počet učiteľov: 28 

Nepedagogickí. zamest. 8 

  

 SPOLU            Počet žiakov:  2 450             Počet učiteľov:   257    

Nepedagogickí. zamest.: 58 

 
 

 
Praktická  škola 

 

1. Evanjelická praktická škola internátna 

 Červenica114, 082 07 Tuhrina 

 Zriaďovateľ: 
VD ECAV  

Počet žiakov: 12 Počet učiteľov: 3 

Nepedagogickí. zamest. 1 

  

 SPOLU Počet žiakov:  4 393     Počet učiteľov:       506 

Nepedagogickí zam.:  132 
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Prehľad počtu žiakov vyučovaných náboženskú výchovu evanjelickú  
 vo verejných a súkromných školách 

Školský rok  2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

   

1. Východný dištrikt ECAV  
-  štátne a súkromné  školy                                                    

7 086       7 262 7 213 7 128 

2. Západný dištrikt ECAV  
-  štátne a súkromné  školy                                                       

6 528       6 408 6 352 6 222 

Prehľad počtu žiakov vyučovaných evanjelické a. v. náboženstvo 
na evanjelických školách 

3. Evanjelické materské školy                                                                                                    570          581 571 571 

4. Evanjelické základné školy                                                                                                  1 230        1 270 1317 1360 

5. Evanjelické gymnázia  + OŠ                                                                                                         2 646        2 560 2 496 2462 

 SPOLU   18 060      18 081 17 989 17 743 

Poznámka: V štatistike ZD –náboženský výchova evanjelická na verejných školách nie sú zarátané deti v materských 
školách.  
 
  

Príloha č. 2 
Prehľad vydaných učebníc ev. náboženstva, spracovala Mgr. Daniela Veselá,  stav k 31.12.2020 
Vydané učebnice a pracovné listy: 
1. Chlebíček - Autorka: PaedDr. Ingrid Peťkovská 

Náboženská výchova  pre 1. ročník  základných škôl – ev. a. v. náboženstvo 
2. Chlebík - Autorka: PaedDr. Ingrid Peťkovská   

Autori: Iveta a Roman Topolčányovci pracovný zošit  
Náboženská výchova  pre 2. ročník  základných škôl – ev. a. v. náboženstvo 

3. Chlieb z neba - Autorka: PaedDr. Ingrid Peťkovská 
Autori: Topolčányovci, Dana Naďová - pracovný zošit 
Náboženská výchova  pre 3. ročník  základných škôl – ev. a. v. náboženstvo 

4. Chlieb náš každodenný - Autorka: PaedDr. Ingrid Peťkovská   
Autori: Topolčányovci, Daniela Veselá - pracovný zošit 
Náboženská výchova  pre 4. ročník  základných škôl – ev. a. v. náboženstva 

5. Život a viera – Autor: ThDr. Marián Krivuš 
Autorka: Mgr. Dana Naďová  - Pracovný zošit  
Náboženská výchova  pre 5. ročník  základných škôl – ev. a. v. náboženstvo 

6. Svedectvo viery - Autor: ThDr. Marián Krivuš  
Autorka: Mgr. Dana Naďová  - Pracovný zošit  
0Náboženská výchova  pre 6. ročník  základných škôl – ev. a. v. náboženstvo 

7. Viera v živote kresťana - Autor: ThDr. Marián Krivuš  
Autorka: Mgr. Dana Naďová  - Pracovný zošit  
Náboženská výchova  pre 7. ročník  základných škôl – ev. a. v. náboženstvo 

8. Život v cirkvi - Autor: ThDr. Marián Krivuš a kol. 
Autorka: Mgr. Dana Naďová a kol. - Pracovný zošit 
Náboženská výchova  pre 8. ročník  základných škôl – ev. a. v. náboženstvo 

9. Žiť a veriť vo svete - Autor: ThDr. Marián Krivuš a kol. 
Autorka: Mgr. Dana Naďová  a kol. - Pracovný zošit 
Náboženská výchova  pre 9. ročník  základných škôl – ev. a. v. náboženstvo 

10.V bludisku sveta – Autorka: ThDr. Jana Bosáková a kol.  
Náboženská výchova  pre 1. a 2. ročník  stredných škôl – ev. a. v. náboženstvo 

11. Otázniky viery – Autor: ThDr. Jana Bosáková a kol.  
Náboženstvo ev. a. v. pre 1. ročník  stredných cirkevných škôl  

Vydané metodické príručky: 
1. Metodická príručka pre 5. ročník základných škôl 

Autorka: Mgr. Dana Naďová 
2. Metodická príručka pre 6. ročník základných škôl 

Autorka: Mgr. Dana Naďová 
3. Metodická príručka pre 7. ročník základných škôl 
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Autorka: Mgr. Dana Naďová 
4. Metodická príručka pre 8. ročník základných škôl 

Autori: ThDr. Marián Krivuš, ThDr. Jana Bosáková, PhD.    
5. Metodická príručka pre 9. ročník základných škôl 

Autori: ThDr. Marián Krivuš, ThDr. Jana Bosáková, PhD.    
6. Metodická príručka pre 1. a 2. ročník stredných škôl 

Autorka: ThDr. Jana Bosáková 
Pracovný zošit pre deti materských škôl „Cestička za Pánom Ježišom“ 

Autorka: PaedDr. Ingrid Peťkovská 
Metodické príručky dostupné v elektronickej podobe na www.ecav.sk : 
Metodická príručka pre 1. ročník základných škôl,  Autorka: PaedDr. Ingrid Peťkovská 
Metodická príručka pre 2. ročník základných škôl, Autorka: PaedDr. Ingrid Peťkovská 
Metodická príručka pre 3. ročník základných škôl, Autorka: PaedDr. Ingrid Peťkovská 
Metodická príručka pre 4. ročník základných škôl,  Autorka: PaedDr. Ingrid Peťkovská 


