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Správa o práci duchovného správcu  

Evanjelickej spojenej školy v Prešove za školský rok 2019/20201  

 

1. Služby Božie Evanjelickej spojenej školy (ESŠ) 

 

a. Mládežnícke služby Božie (MSB) pre Evanjelické kolegiálne gymnázium (EKG) a druhý stupeň 

Evanjelickej základnej školy (EZŠ 5. – 9. ročník) 

 

 Služby Božie pre EKG a druhý stupeň EZŠ sa v školskom roku 2019/2020 konali každú stredu o 7: 45 

v prešovskom Chráme Svätej Trojice. Kázali títo kazatelia: S. Sabol – biskup VD, P. Mihoč – biskup VD, L. 

Janotková, T. Valašík – CZ Chmeľov, M. Vongrej – KR PZ Prešov, M. Cingeľ – CZ Richvald, M. Chalupka a M. Oráč. 

Všetkým srdečne za túto službu ďakujem. Poriadok MSB mal dve podoby: 1. klasické skrátené služby Božie 

(podľa agendy ECAV), ktoré boli kombináciou doprovodu a spevu hudobnej skupiny EKG (piesne) a organu 

(liturgia); 2. služby Božie s Večerou Pánovou (podľa agendy ECAV). Školský rok sme začali slávnostnými 

službami Božími 3. septembra. Slávnostným kazateľom bol S. Sabol – biskup VD. Výber kázňových textov na 

MSB sa pridŕžal obdobia cirkevného roka (de tempore). Na MSB sme si pripomínali významné výročia ECAV 

(udalosti, osobnosti), ale aj udalosti svetových-národných dejín, ktoré boli interaktívne začlenené do programu 

MSB (audio, video). Som vďačný Pánu Bohu za nadšenie ochotných študentov, ktorí sa zapojili do činnosti 

v hudobných skupinách EKG (young a old) a kolegyni Mgr. Martičkovej za ich vedenie. MSB prebiehali v mesiaci 

december – február v knižnici ESŠ z dôvodu chladného počasia (všetky triedy sa týždenne zúčastňovali MSB 

rozdelením do skupín). 

 MSB boli pravidelne obohacované aj prezentáciami (prenášané cez dataprojektor) zo života školy, 

ktorými sme sa vzájomne informovali o aktivitách na škole. Sporadickým pokusom boli aj spravodajstvá „EKG 

TV“ (tvorené žiakmi), ktoré v krátkych videách prinášali informácie zo života školy (ankety, rozhovory 

s učiteľmi a žiakmi). Počas MSB sa konali pravidelné zbierky, ktorými boli študenti vychovávaní k „pozitívnemu 

darcovstvu“. Počas školského roka sa 3-krát prisluhovala Večera Pánova (začiatok školského roka, Reformácia 

a pred Vianocami).  

 27. mája sme sa na službách Božích rozlúčili s absolventmi EKG pri dodržaní hygienických odporúčaní 

hlavného hygienika SR. Služby Božie boli vysielané pre širokú verejnosť cez facebook. Slávnostným kazateľom 

bol P. Mihoč – biskup VD.  

 Školský rok sme ukončili predčasne 26. júna službami Božími s požehnaním žiakov EKG (kazateľ: T. 

Valašík – konsenior pre VMV ŠZS) a po nich službami Božími pre celú EZŠ (spojené s rozlúčkou so žiakmi            

9. ročníka). 

 

b. Detské služby Božie (DSB) pre 1. stupeň Evanjelickej základnej školy (EZŠ) a Evanjelickú materskú 

školu (EMŠ) v školskej knižnici Ľ. Štúra 

 

 V školskom roku 2019/2020 sme pokračovali detskými službami Božími (DSB) v základnej škole pre 

prvý stupeň vo štvrtok na 5. vyučovacej hodine (pre 1. – 2. ročník) a na 6. vyučovacej hodine (pre 3. – 4. ročník).  

                                                
1 Od 16. marca do 30. júna 2020 sa v Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu z dôvodu COVID – 19 realizovalo dištančné 

vzdelávanie (v Evanjelickej základnej škole s materskou školou od 16. marca do 1. júna). Realizácia hromadných aktivít nebola 

z epidemiologických dôvodov obnovená (napr. služby Božie, víkendovky, pizza párty atď.) ani v júni 2020. 
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Pri realizácii DSB sme používali publikáciu pre pracovníkov detskej besiedky – Ježiš ťa drží pevne a Bežím pre 

Krista (vydaná Východným dištriktom ECAV). Poriadok DSB bol jednoduchý: pieseň z detského (resp. 

Evanjelického) spevníka, modlitba, čítanie textu, pieseň, výklad (za pomoci audiovizuálnej techniky), modlitba 

a Otčenáš, požehnanie a pieseň. DSB sa povinne zúčastňovali všetci žiaci EZŠ 1. stupňa. DSB sa konali 

v priestoroch školskej knižnice. DSB sa konali z dôvodu vysokého počtu žiakov v dvoch oddelených skupinách.  

 DSB v Evanjelickej materskej škole sa v školskom roku 2019/2020 konali v pondelok o 9:15 v školskej 

knižnici (všetky deti sa zúčastňujú DSB spoločne s pedagogickým dozorom podobne ako v EZŠ 1. stupeň).        

Pri realizácii DSB sme tiež veku primerane používali publikáciu pre pracovníkov detskej besiedky – Ježiš ťa drží 

pevne a Bežím pre Krista. Okrem DSB v školskej knižnici sa pre EZŠ 1. stupeň a EMŠ konali spoločné DSB 

s požehnaním v prešovskom Chráme Svätej Trojice v týchto termínoch: začiatok školského roka, pred 

Reformáciou, pred Vianocami a na záver školského roka. Do DSB v chráme sa hudobne zapojila „malá hudobná 

skupina EZŠ“, ktorá je vytváraná zo žiakov EZŠ 1. stupňa resp. pedagogickými pracovníkmi pod vedením          

Mgr. I. Bendíkovej. Program služieb Božích v chráme pre EZŠ 1. stupeň a EMŠ obohacovali aj žiaci EKG a EZŠ     

2. stupňa dramatickými pásmami pod vedením Mgr. M. Čurlíkovej. Žiaci EZŠ 1. stupňa vystupovali so svojím 

programom aj na službách Božích v prešovskom CZ ECAV v rámci mesiaca úcty k starším (27. októbra).  

 

2. Modlitebný život pedagogického zboru a žiakov EKG 

 

 Dobrovoľné stíšenia pedagogického zboru sa konali každý pracovný deň (okrem stredy) v školskej 

knižnici o 7: 40. Účasť bola cca. 4 – 5 učitelia denne.  Na stíšeniach sme čítali Bibliu, spievali a modlili sa. Som 

rád, že do školy už prichádza generácia pedagógov, ktorá „prešla duchovnou výchovou v našich zboroch“ (alebo 

sú absolventmi EKG) a „cítiť“ to aj vo výchovno-vzdelávacom procese. V poslednom roku sme zaznamenali 

nárast počtu účastníkov ranných modlitieb pre pedagogických pracovníkov školy, čo ma napĺňa radosťou. 

Vyučovanie sme začínali a končili zamyslením a modlitbou s daným vyučujúcim na prvej a poslednej hodine. 

Pokračujúcou aktivitou v tomto školskom roku bolo stretávanie sa žiakov EKG k spoločným modlitbám v čase 

prestávky 9,40 – 10 00. Modlili sme sa za jednotlivé triedy, vedenie školy, akcie školy a pod. Z týchto 

modlitebných stretnutí mám veľkú radosť.  

 

3. Biblická hodina zamestnancov ESŠ a biblicko-relaxačný pobyt zamestnancov ESŠ 

 

 Biblické hodiny zamestnancov sa konali v školskom roku v spojení s tzv. metodicko-pedagogickými 

hodinami ESŠ. Z dôvodu COVID – 19 sa pravidelný duchovno-relaxačný pobyt zamestnancov nekonal. 

 

 

4. Spolupráca s BÚ VD, aktivity duchovného správcu vo Východnom dištrikte a v ECAV 

 

 V školskom roku boli organizované mnohé spoločné podujatia v spolupráci s BÚ VD alebo minimálne na 

jeho pôde. Vo Dvorane BÚ VD prebiehali stužkové slávnosti EKG, akadémie školy či iné aktivity, ktoré si 

vyžadovala organizácia školského roka v ESŠ. Za poskytnutie priestorov a techniky srdečne ďakujeme. Ďakujem 

duchovným z BÚ VD aj za výpomoc pri službách Božích EKG a iných aktivitách. Zvlášť ďakujem                          

Mgr. M. Čurlíkovi, tajomníkovi pre školstvo VD za ochotu pomôcť a poradiť v rôznorodých oblastiach 

(technická, materiálna, v oblasti spätnej väzby...), ale aj za skromný a ochotný ľudský prístup. 

 Duchovný správca školy je členom celoslovenskej komisie pre prípravu Biblickej olympiády ECAV.       

Od novembra 2008 som členom Školského výboru ECAV na Slovensku,  na ktorého zasadnutiach sa pravidelne 

zúčastňujem. Od roku 2014 som členom Školského výboru VD ECAV.  
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Som členom pracovnej skupiny pre vytvorenie nových učebných osnov predmetu evanjelické a. v. 

náboženstvo (vytvorená generálnym presbyterstvom ECAV) na cirkevných školách ECAV.  

 Som členom redakčnej rady časopisu Evanjelický východ, kde sporadicky podľa potreby prispievam 

článkami z oblasti cirkevných dejín či duchovnými úvodníkmi. 

 7. septembra 2019 som viedol školenie v Evanjelickej základnej škole v Liptovskom Mikuláši v rámci 

pracovného seminára učiteľov náboženskej výchovy ECAV pod názvom: „Program ALF (a iné aplikácie)              

vo vyučovaní náboženskej výchovy ECAV“ (podobne aj 7. marca 2020 v Banskej Bystrici).  

 9. septembra 2019 som na Seniorálnej pastorálnej konferencii duchovných Košického seniorátu prispel 

do programu prednáškou: Kreatívne metódy v náboženskej edukácii generácie Z (teoretická a praktická časť).  

 1. – 3. októbra 2019 som sa zúčastnil pravidelnej Teologickej konferencie ECAV v Poprade s témou: 

Médiá v cirkvi. 

 23. novembra 2019 som viedol seminár: „Ako komunikovať s deťmi a mladými ľuďmi generácie Z v 

dnešnej dobe?” na 16. konferencii OZ Rodinné spoločenstvo ECAV v Tatranských Matliaroch. 

 

5. Spolupráca CZ ECAV Prešov a ESŠ, Šarišsko-zemplínsky seniorát (ŠZS) a ESŠ, duchovný správca 

a vedenie školy 

 

 CZ ECAV Prešov poskytuje ESŠ bezplatne Chrám Svätej Trojice, v prípade potreby aj zborové priestory. 

Sme za to veľmi vďační. V marci 2018 som bol zvolený za zborového presbytera v CZ Prešov, som aj členom 

Mediálneho výboru CZ ECAV Prešov. V roku 2019 som bol zvolený za predsedu Školského výboru CZ ECAV 

Prešov, v júni 2020 za seniorálneho presbytera ŠZS. 

 Z pozície námestného farára ECAV som sa usiloval nadviazať spoločenstvo s oltárnymi bratmi v rámci 

seniorátu. Zúčastňoval som sa v rámci pracovných možností sporadicky na zasadnutiach SPK ŠZS (v spolupráci 

s predsedom ZED ŠZS participujem na pozývaní prednášateľov). V ŠZS som členom ZED-u, predsedom 

seniorálnej komisie pre prípravu Biblickej olympiády ECAV (koná sa na pôde školy), predsedom Školského 

výboru ŠZS a školským dekanom. V prípade potreby vypomáham pri VMV akciách seniorátu                              

napr. zabezpečovaním hudobnej aparatúry.  

 8. – 10. novembra 2019 VMV – sekcia pre prácu s mládežou/dorastom a Školský výbor ŠZS v spolupráci 

s ESŠ v Prešove pripravili „tretiu konfivíkendovku“ (nultá konfivíkendovka sa konala v novembri 2016) pre 

konfirmandov z cirkevných zborov ŠZS a žiakov prímy Evanjelického kolegiálneho gymnázia. Téma 

konfivíkendovky bola „Beh o cenu“ (1 K 9, 24 – 27). O „hravú a zábavnú“ časť programu sa starali žiaci EKG, 

ktorí patria do  rôznych cirkevných zborov seniorátu. Príjemným spestrením konfivíkendovky bolo sobotné 

zimné korčuľovanie v PSK aréne v Prešove spolu so žiakmi ESŠ. Akcie sa zúčastnili konfirmandi                               

z CZ: Giraltovce, Chmeľov, Chminianske Jakubovany, Chmeľovec, Kuková, Merník a Žehňa, prevažne v 

sprievode svojich zborových farárov. Účastníkmi boli aj žiaci prímy EKG a niekoľkí žiaci druhého stupňa 

Evanjelickej základnej školy v Prešove. Konfivíkendovky sa zúčastnilo spolu 84 detí (70 konfirmandov zo ŠZS a 

14 žiakov z ESŠ). Verím, že akcia bude pokračovať aj v budúcnosti a bude cez konfirmandov prinášať radosť     

aj do cirkevných zborov seniorátu. 

 Duchovný správca je v ESŠ členom vedenia školy a spoluprácu s riaditeľom školy hodnotím vysoko 

kladne. 

 

6. Iné aktivity duchovného správcu 

 

Súčasťou duchovného života našej školy sú od roku 2005 víkendové biblicko/teambuildingové pobyty 

(„víkendovky“) pre žiakov EKG a v súčasnosti už aj EZŠ druhého stupňa. V školskom roku2019/2020  
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sa podarilo uskutočniť tri víkendové biblicko-teambuildingové pobyty žiakov začínajúcich tried (trieda I. A 

 EKG, I. O. EKG – ako súčasť konfivíkendovky ŠZS a 5. AB EZŠ) a jeden Domino – zimný víkendový biblický pobyt 

(možnosť prihlásenia pre všetkých žiakov EKG), ktoré sa stretli s veľkým záujmom u žiakov. Aktivita Domino je 

určená všetkým žiakom EKG a EZŠ druhého stupňa. Jej súčasťou je rozvoj duchovnej, umeleckej a intelektuálnej 

úrovne žiakov. Na jej vedení sa podieľa tím žiakov Domino (Domino je vedené formou krúžku), za ktorého 

činnosť zodpovedá duchovný správca školy. Koná sa dvakrát v mesiaci v popoludňajších hodinách (hry, 

biblický výklad, spev piesní), ale aj formou Domino – víkendových biblických seminárov (zima/jar). Cieľom 

Domina je tiež učiť žiakov pripravovať si jednoduché biblické výklady pod patronátom duchovného správcu.     

V „evanjelikálnej atmosfére“, ktorá sa vedome  či nevedome stáva súčasťou ECAV,  je to nevyhnutné.  

Pokračovali „Pizza párty EKG a EZŠ druhého stupňa“, kde sa žiaci a učitelia neformálnym spôsobom 

spoznávali a nadväzovali vzájomné vzťahy (september).  

Pevnou súčasťou školského roka je už niekoľko rokov večerný amfiteáter pre žiakov EKG, keď sa vo 

večerných hodinách premieta na školskom dvore (školskej knižnici) film pre starších žiakov EKG. Akcia sa 

uskutočnila v septembri. 

Obľúbená akcia „Noc v škole EKG“ v súčasnosti stále vyvoláva veľký záujem zo strany žiakov 

(október/február). Noci v škole boli spojené s duchovným slovom hosťa a vystúpením hudobných skupín 

Christianica (október) a ROS band Prešov (február). Neformálnu atmosféru dotvárali nočné športy, kaviareň, 

spoločenské hry atď. Kazateľmi boli Jaroslav Petro a Lenka Janotková.  

K budovaniu prosociálneho myslenia žiakov opäť prispel deň Evanjelickej diakonie pripravený pre 

žiakov druhého stupňa EZŠ. Workshop pre žiakov viedla Mgr. Katarína Šoltésová, PhD. z Evanjelickej diakonie 

v Bratislave. 

V novembri 2019 sa žiaci T. Cingeľ (VIII. O) a Martin Pasierb (III. A) pod vedením duchovného správcu 

umiestnili v striebornom pásme súťaže Nenápadní hrdinovia. Súťaž je organizovaná Ústavom pamäti národa 

a má za cieľ zmapovať osudy „nenápadných hrdinov“ v rezistencii voči totalitným systémom 20. storočia na 

Slovensku. Pripravili prácu o Jánovi Vecanovi, ktorý bol v 80. rokoch 20. storočia väznený za prácu                           

s evanjelickou mládežou a prevoz zakázanej náboženskej literatúry.  

Pevnou súčasťou duchovného života školy sú sociálne aktivity. Jednou z aktivít sú sociálne tomboly EKG 

a EZŠ, ktoré vyvrcholili pred odchodom na vianočné prázdniny. Zakúpením tombolového lístka v mesiacoch 

november a december žiaci a rodičia EKG vyzbierali pre Jurka Pekára z Martina (onkologický pacient, vek 3 

roky) sumu: 722, 50 eur (žiaci EZŠ 1. stupňa sa zapojili do zbierky Hodina deťom ). Ďakujem všetkým rodičom 

a kolegom, ktorí prispeli cenami aj do zlosovania tomboly. Novou aktivitou bola prezentácia plánovaného 

diakonického zariadenia ELIM, Domova sociálnych služieb v Chmeľove a ESŠ v Prešove počas prešovských 

vianočných trhov. Mesto poskytlo predajný stánok, kde pracovníci BÚ VD, žiaci a učitelia ESŠ prezentovali 

vyššie spomenuté zariadenia a ESŠ v Prešove (17. novembra bol otvorený Rok evanjelického školstva). 

Obľúbenou aktivitou je spoločné zimné korčuľovanie žiakov a rodičov ESŠ v PSK aréne v Prešove. Akciu 

sa podarilo zrealizovať dvakrát, za hojnej účasti žiakov a rodičov. 

Špecifickou akciou vo februári bola prezentácia ESŠ duchovným správcom na hodinách náboženskej 

výchovy vo vybraných cirkevných zboroch ŠZS. Cieľom bolo osloviť žiakov do osemročného a štvorročného 

štúdia EKG. 

 

7. Vyučovanie evanjelického a. v. náboženstva (EVB) v ESŠ 

 

 V Evanjelickej spojenej škole sa v školskom roku 2019/2020 vyučovalo EVB: v EKG v 10 triedach, v EZŠ 

prvý stupeň vo 8 triedach a v EZŠ druhý stupeň v 6 triedach. Vyučujúcimi EVB v EZŠ prvý stupeň boli učiteľky, 

ktoré majú k tomu udelenú kanonickú misiu biskupom VD: Mgr. Kočová, Mgr. Bendíková, Mgr. Majerníková,  
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Mgr. Vassová, v EZŠ druhý stupeň: Mgr. L. Beňová. EVB vyučoval aj zborový farár CZ Prešov a senior                

Mgr. Martin Chalupka. Najväčší úväzok hodín EVB mal duchovný správca. 

 

Záver 

 

 Ďakujem Pánu Bohu za všetku silu, ktorú mi dal počas tohto školského roka, ale aj počas celých               

16 rokov pôsobenia v škole. Verím, že som zvestoval čisté evanjelium, ktoré v dnešnej dobe prechádza „veľkou 

devalváciou“. Nech mi Pán Boh odpustí, ak som nie vždy bol „verným šafárom tajomstiev Božích“. Končím 

slovami žalmistu, ktoré ma opakovane uisťujú o zmysle tejto práce: „Nie nám, ó, Hospodine, nie nám, lež menu 

svojmu daj česť pre svoju milosť a vernosť! (Žalm 115, 1). 

                  ThDr. Matej Oráč, PhD., duchovný správca ESŠ 

 

 

 

Prehľad aktivít ESŠ, ktoré organizoval  alebo pri nich vypomáhal 

duchovný správca v školskom roku 2019/2020 

 

Názov akcie Termín Úloha 

Pizza párty EZŠ druhý stupeň – školský dvor 13. september  

(účasť: 49 

žiakov 2. 

stupňa EZŠ)  

organizátor 

Pizza párty EKG – školský dvor 13. september 

(účasť: 46 

žiakov EKG) 

organizátor 

Večerný amfiteáter pre žiakov EKG 13. september 

 

organizátor 

Víkendový teambuildingový pobyt pre žiakov I. A EKG vo Veľkom 

Slavkove  

27. – 29. 

september 

(účasť: 18 

žiakov) 

príprava akcie  

(z dôvodu 

choroby 

realizovala 

triedna učiteľka) 

Stužková slávnosť EKG VIII. O (kazateľ: D. Cina – vedúci úradu BÚ VD) 4. október technické 

zabezpečenie 

Stužková slávnosť EKG IV. A (kazateľ: S. Sabol – biskup VD) 11. október technické 

zabezpečenie 

Noc v škole EKG 1. polrok  

(kazateľ: J. Petro,  

hudobná skupina: Christianica)  

 

25. október 

(účasť: 87 

žiakov EKG, 8 

žiakov EZŠ 2. 

stupeň) 

organizátor 
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E V A N J E L I C K Á     S P O J E N Á      Š K O L A 
Námestie legionárov 3, 080 01  Prešov 

Evanjelické kolegiálne gymnázium & Evanjelická základná škola s materskou školou 

   
 

Konfivíkendovka pre ŠZS, prímu (I. O) EKG a druhý stupeň EZŠ 

v priestoroch ESŠ 

8. – 10. 

november 

(účasť: 70 

konfirmandov 

ŠZS a 14 

žiakov ESŠ, 

spolu: 84) 

spoluorganizátor 

s konseniorom 

ŠZS pre VMV 

Mgr. Cingeľom 

Zimné korčuľovanie v PSK aréne pre žiakov ESŠ 9. november organizátor 

Deň Evanjelickej diakonie pre EZŠ druhý stupeň (workshopy pracovníčky 

Evanjelickej diakonie) 

12. november organizátor 

Slávnostná akadémia pri 30. výročí 17. novembra 1989  15. novembra technické 

zabezpečenie 

Domino – víkendový zimný biblický pobyt (Veľký Slavkov) 29. november. 

– 1. december 

(účasť: 45 

žiakov EKG) 

organizátor 

Prezentácia diakonického domova ELIM a ESŠ v Prešove na vianočných 

trhoch v Prešove 

december spoluorganizátor 

Sociálna tombola EKG a EZŠ november – 

december 

organizátor 

Vianočná akadémia EMŠ 12. december pomoc s 

technickým 

zabezpečením 

Vianočné besiedky EZŠ 1. stupeň december pomoc s 

technickým 

zabezpečením 

Zimné korčuľovanie v PSK aréne pre žiakov ESŠ 6. január organizátor 

Víkendový teambuildingový pobyt pre žiakov 5. AB EZŠ vo Veľkom 

Slavkove 

14. – 16. 

február  

(účasť: 27 

žiakov 5. AB 

EZŠ) 

organizátor 

Noc v škole EKG 

(kazateľ: L. Janotková) 

hudobná skupina: ROS band Prešov) 

28. február 

(účasť: 61 

žiakov EKG) 

organizátor 

Guľáš párty zamestnancov ESŠ na školskom dvore 3. júl 

 

organizátor 

 

 

 

ThDr. Matej Oráč, PhD. 

duchovný správca ESSPO 


