
SPRÁVA DUCHOVNÉHO ŽIVOTA NA EZŠ V BRATISLAVE 

ZA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 

Vyhodnotenie  duchovného života na EZŠ      

 

Text: List Rímsky15, 1-7 

„My silní sme povinní znášať slabosti slabých, a nie páčiť sa sebe samým. Nech sa každý z nás 

páči blížnemu na jeho dobro a na budovanie. Lebo ani Kristus nehľadal, čo by sa páčilo jemu 

samému, ale ako je napísané: Na mňa padlo hanobenie tých, ktorí hanobia teba. Veď čo bolo 

kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme pre trpezlivosť a útechu z Písem 

mali nádej. Nech vám Boh trpezlivosti a útechy dá o sebe navzájom zmýšľať podľa Krista 

Ježiša, aby ste jednomyseľne, jednými ústami oslavovali Boha a Otca nášho Pána Ježiša 

Krista. Preto sa navzájom prijímajte, ako vás aj Kristus prijal na Božiu slávu.“ 

 

        Milí bratia a milé sestry v Ježišovi Kristovi! 

    Kresťanský život tak, ako ho predstavuje apoštol Pavol, nemá byť cestou individuálnej 

sebarealizácie, v ktorej sú dôležité naše vlastné potreby, ani nemá byť ideológiou, ktorá 

podriaďuje našu individualitu vopred existujúcemu systému. Je naopak spoločenstvom 

ľudí, ktorí sa, nasledujúc Krista, stávajú sami sebou tým, že majú druhých v plnej úcte . 

Sú momenty, kedy takýto spôsob života vychádza zo seba.  

Stáva sa, že ako Kristovi učeníci zakusujeme chvíle spontánnej radosti zo spoločného 

života, ktoré sú akoby ochutnávkou Božieho kráľovstva. Ale sú tiež obdobia, kedy táto 

jednota vyžaduje vedomú námahu, ba dokonca aj boj.  

     Ak zistíme, že osobnosť či zmýšľanie iného veriaceho sú nám cudzie, láka nás, aby 

sme takým ľuďom nanútili náš charakter a naše stanovisko; alebo tiež sa môžeme 

rozhodnúť, že sa odtiahneme a budeme hľadať menšiu a pohodlnejšiu skupinu, ktorá by 

pozostávala z ľudí, čo zdieľajú náš pohľad na vec. Tak sa vo viere stávame  sebcami, 

ktorí nevidia svojho blížneho a jeho potreby, ale len to, čo vyhovuje nám.  

Ale kresťanská cirkev nie je skupinou, ktorá zdieľa rovnaké názory, je spoločenstvom 

ľudí, ktorí sú celkom rozliční, ale sú všetci povolaní nasledovať jedného Pána. 

      Takisto nás Pavol povzbudzuje, aby sme "znášali" slabosti druhých (v. 1), aby "sme 

sa prijímali navzájom" (v. 7), aby sme hľadali, ako sa "páčiť blížnemu" (v. 2). Keď sa 



snažíme dávať radosť tým, ku ktorým nás to spontánne neťahá, lebo našou prioritou nie 

sme my sami, ale Kristus, je to istý znak toho, že sme jeho učeníci. Pavol nás 

povzbudzuje a pripomína nám, že  presne tak robil aj Kristus: nasledoval a zavŕšil tým 

učenie, ktoré nájdeme už v Starom zákone (v 3. verši Pavol cituje Žalm 69. 

      Tento druh radikálnej solidarity vyžaduje "vytrvalosť", ktorá je hlboko zviazaná s 

útechou a trpezlivosťou (v. 4-5). V dnešnej dobe sú ľudia často osamelí, mnohí sú 

zranení zo sklamanej vernosti (vernosti druhých alebo svojej vlastnej), mnohí majú 

ťažkosti vidieť svoju budúcnosť s nádejou.  

     Vytrvalosť, ktorú apoštol Pavol odporúča nie je cestou jednoduchosti, ale námahy, 

ktorá usiluje o to, aby očistila a vyliečila tieto rany v hĺbke. V tomto spôsobe života, 

nesúlady a ťažkosti spoločného života môžu byť východiskovým bodom pre omnoho 

radikálnejšiu jednotu, stávajú sa príležitosťou zveriť Bohu mnoho vecí, na ktoré sme 

naviazaní.  

Keď sa v dôvere odovzdáme Kristovi, môže sa to stať faktorom jednoty, ktorý bude 

omnoho hlbší, ako zdieľané názory alebo osobné preferencie. Toto odovzdanie sa 

Kristovi je podľa apoštola Pavla spôsobom ako "vzdať Bohu slávu" svojím srdcom, 

pretože ono nás vedie k radosti v ňom, z čoho pramení vďačnosť a pretože tento spôsob 

môže pomôcť aj druhým pocítiť čosi z identity Boha. 

                                                                                                                                 Amen. 

 

 Nový školský rok – 2021/2022  

 Už tretí školský rok je poznačený prítomnosťou Covidu – 19 v našej spoločnosti. Život na škole 

aj v tomto roku bol preto náročný, no s Božou pomocou a ochranou sme dokázali nachádzať 

riešenia pre život aj v duchovnej oblasti, za čo sme nesmierne vďační milostivému nášmu Bohu. 

 

 DUCHOVNÝ – BOHOSLUŽOBNÝ  ŽIVOT 

Naplánované školské  služby Božie podľa dopredu pripraveného plánu sa pre zákaz 

zhromažďovania  nezrealizovali tak, ako sme boli na to zvyknutý, ale aj tu sme hľadali a 

nachádzali nové možnosti, ako realizovať v tomto období. 

 

 

 



 Školské služby Božie 2021/2022 

 

Príležitosť SB Dátum Čas Kostol 

Začiatok šk. roka 2021/2022 02.09.2021 08.30 Veľký kostol 

Pamiatka Reformácie 27.10.2021 08.30 Nový kostol 

Adventná besiedka/bazár 05.12.2021  Protipandemické 

opatrenia COVID 19 

Advent/ 

Vianoce 

22.12.2021 08.30 Protipandemické 

opatrenia COVID 19 

Novoročné sl. Božie 10.1.2021 08.30 Protipandemické 

opatrenia COVID 19 

Pôstne SB+ VP 

 

02.03.2022 08.30 Protipandemické 

opatrenia COVID 19 

Veľkonočné sl. Božie 20.04.2022 09.00 Nový kostol 

Vstúpenie KP na nebesá  26.05.2022 09.00 Nový kostol 

Svätodušný pondelok 06.06.2022 09.00 Nový kostol 

Záver šk. roka 2022/2023 30.06.2022 09.00 Nový kostol 

 

Na začiatok školského roka 2.9.2021 sme mali samostatné Služby Božie na začiatok školského 

roka pre EZŠ vo Veľkom kostole, kde svojou kázňou poslúžila sestra farárka Mgr. Erika Sokola.  

 Služby Božie na pamiatku Reformácie sa konali 29.10.2019 v Novom kostole. Zúčastnili sa 

ich všetky triedy EZŠ. Do program služieb Božích sa aktívne zapojili aj žiaci čítaním Božieho 

slova, modlitbami a piesňou, s ktorou vystúpili žiaci tried II. stupňa – 5., 6. a 7. ročníka. 

Naplánované služby Božie pred Vianocami, po Novom roku či Pôstne služby Božie sme pre 

protipandemické opatrenia nemohli zrealizovať, keďže bol obmedzení počet ľudí na 

bohoslužbách. Tento stav sa zmenil počas Veľkonočných sviatkov a tak sme sa mohli spoločne 

opäť stretnúť na bohoslužbách po Veľkej Noci 20.04.2022 o 09.00 v Novom kostole na 

Legionárskej ulici.  

Následne sme mali služby Božie na sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebesá 26.5.2022 

v Novom kostole a aktívne sa zapojili do služieb Božích aj žiaci II. stupňa čítaním Božieho slova 



a úvodnou skladbou.  

        Na Svätodušný pondelok sme sa stretli 06.06.2022  na bohoslužbách opäť v Novom 

kostole o 9.00 h a tieto služby Božie boli ozvláštnené o rôzne reči. V úvode nás pozdravili žiaci 

v reči, ktorá im je blízka z domáceho prostredia a to: česky, taliansky, španielsky, ukrajinsky 

a maďarsky. Potom sme počuli epištolický text od pani učiteliek v rečiach,  ktoré poznajú naši 

žiaci z vyučovania – po anglicky a nemecky. Kázňový text sme nakoniec počuli v originálnom 

jazyku gréčtine, potom v latinčine a nakoniec aj v rodnej reči slovenčine, ktoré prečítali pani 

učiteľky EVB. Počas bohoslužieb piesne doprevádzali naši žiaci hrou na hudobných nástrojoch. 

Po kázni zaspievali Pieseň – Zapáľ oheň ako sólo spev M Š a E P a zbor spievali žiačky 7.A 

triedy pod vedením pani učiteľky Mgr. Ľ. Žitňanovej.  

Služby Božie na záver školského roka sa konali 30.6.2022, kde boli zapojení žiaci zo všetkých 

tried, či už čítaním biblických textov, úvodnou básňou a privítaním, modlitbami, taktiež 

doprevádzaním piesni na hudobných nástrojoch, ale aj svojim programom nás pozdravili žiaci 

1.A a 2.A triedy.  

 

 Ranné zamyslenia na každý deň 

 – využívali sme na I. stupni zamyslenia z knihy Po celý rok s Bohom II., taktiež zamyslenia 

z Knihy zázrakov,  ktoré vydala Detská besiedka  či zamyslenia z knihy Klúče II. a III., ktoré 

boli vydané MSEJK.  

Na druhom stupni sme používali zamyslenia z Dobrej sejby 2021 a Dobrej sejby 2022, ktoré 

mali jednotlivé triedy na katedre.  

V pondelok sme začínali pravidelnými rannými pobožnosťami na začiatok týždňa, ktoré sa 

vysielali cez školský rozhlas a v jednotlivých triedach mali žiaci ako PowerPoint prezentáciu 

s piesňami a aj biblickým textom, ktoré korešpondovali s daným cirkevným obdobím. V rámci 

rannej pobožnosti v Tichom týždni sme mali pôstne pásmo hudby a slova, ktoré si pripravili 

žiaci 5. a 7. ročníka pod vedením duchovnej správkyne.  

Stretnutia pri Božom slove a modlitbách sme mávali pravidelne každý pondelok o 14.30h.  

Žiaľ musíme konštatovať, že túto možnosť spoločne sa nechať povzbudzovať Božím slovom a 

predkladať svoje starosti živému Bohu sa zúčastňovalo 4-5 ľudia a po odchode pani učiteľky 

Holickej, ktorá bola pravidelným účastníkom modlitieb, nás bolo o jedného menej. 

 

 Biblické vzdelávanie  

– V rámci nášho biblického vzdelávania, ktoré sa konalo raz v mesiaci,  sme hovorili o ženách, 

ktoré aj napriek nedokonalosti, hriešnosti sú pre nás príkladom či inšpiráciou k tomu ako máme 



v našich životoch konať a riešiť životné situácie. Mali sme prvú ženu  Evu, Sáru – manželku 

praotca Abraháma, Rachab – neviestku v meste Jericho, Annu matku kňaza Samuela, kráľovnú 

Ester, ktorá zachránila židovský národ pre vyvraždením, Noemi a Rút nevestu so svokrou či 

Abigail, ktorá uchránila Dávida pred vražednou pomstou. Prežili sme požehnaný čas pri 

spoznávaní týchto žien a tak aj Božieho slova a Božej vôle.  

 

 Adventná besiedka a bazár 

       Dňa 5.12.2021 sme mali naplánovanú Adventnú besiedku spojenú s bazárom- predajom 

výrobkov detí a rodičov. Keďže pandemická situácia uzavrela opäť kostoly a zhromažďovanie 

bolo zakázané, museli sme zrealizovať besiedku pomocou video nahrávky, kde jednotlivé triedy 

prezentovali svoj vianočný program, ktorý nacvičili pod vedením duchovnej správkyne. Tento 

záznam bol poskytnutý cez youtube kanál ako uzavretá skupina. 

     Zároveň namiesto adventného bazára sa zrealizovala zbierka – akcia, ktorú sme už začali  

v minulom školskom roku,  pod názvom Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok a tak žiaci 

spolu s rodičmi dostali meno konkrétneho dieťaťa a mohli tak pripraviť balíček, ktorým potešili 

dané dieťa. Balíčky boli venované SED Banská Bystrica Domov detí – Profesionálne rodiny 

a zariadeniu SED Horná Mičiná- DEBORA - útulok pre matky s deťmi. 

 

 Vyučovanie ev. náboženstva 

        Počas celého školského roka sme postupovali podľa tematických výchovno-vzdelávacích 

plánov EVB.  Vyučovanie prebiehalo prezenčne na začiatku šk. roka a v mesiaci december na II. 

stupni dištančne a od januára opäť všetci sme mali prezenčné vyučovanie.  

Na hodinách EVB v 1.-9. ročníku sme používali učebnice a pracovné zošity vydané v ev. 

vydavateľstve Tranoscius.  

Využívali sme  interaktívne DVD – Animované biblické príbehy, ktoré obsahujú nielen daný 

biblický príbeh, ale aj kvíz, súťaže, ktoré preveria ako žiaci pochopili daný biblický príbeh. 

Počas dištančného vyučovania sme využívali platformu Webex a aj Teams.  

Na online hodinách žiakom bolo vysvetľované dané učivo a zadávali sa im aj online testy na 

opakovanie či možnosť vypracovávať dané témy v PowerPoint prezentáciách, ktoré potom na 

hodinách prezentovali svojim spolužiakom. 

 

 

 



 

 AKCIE A UDALOSTI   

      

 Domom Sociálnych Služieb – 

      Pre situáciu spojenú s pandémiou spolupráca s Evanjelickým domom sociálnych služieb 

bola obmedzená. Osobne navštíviť starkých sme pre COVID -19 nemohli. A tak vedúca ŠKD, 

ktorá zároveň bola triednou učiteľkou 1.A, nacvičila so žiakmi pásmo, ktoré zachycovalo 1 deň 

žiaka, ktoré nahrala na video aj s pozdravom a bolo zaslané riaditeľke Beate Dobovej, ktorá 

starkým tento program premietla. Touto formou sme chceli povzbudiť našich starkých a dať im 

najavo, že na nich nezabúdame 

 

 EBF UK –  

Spolupráca s EBF UK pokračuje aj v tomto šk. roku. Študenti vykonávajú svoju prax  blokovým 

vyučovaním počas jedného týždňa, keďže po skúsenostiach z minulého školského roka, kde pre 

pandemickú situáciu nemohli zrealizovať svoju prax a nedalo sa vyučovať len raz týždenne 

v jednom ročníku. 

V zimnom semestri vyučovali nasledovne: prvá skupina vyučujúca na I. stupni učila  od 28.9. do 

1.10. a druhá skupina vyučujúca na II. stupni učila od 21.9.  do 24.9. pod vedením Mgr. 

Valková-Krišťáková Erika PhD. 

V letnom semestri taktiež vyučovali a vykonali tak prax blokovým vyučovaní v priebehu 

jedného týždňa jedna skupina a to nasledovne: prvá skupina vyučovala v termíne od 28. 3 do 1. 

4. 2022 na I. stupni a druhá skupina vyučovala v termíne od 4. do 8. 4. 2022 na II. stupni. 

 

 

 Tvorivé dielne –   

      V rámci ŠKD sa realizovali tvorivé dielne pre triedy 1.-4., kde sa žiaci podieľali na tvorivých 

aktivitách, prispievali k výzdobe školy a vyrábali predmety na reprezentáciu školy. 

       Výzdoba školy v tomto školskom roku bola vedená v súlade s aktuálnymi obdobiami 

cirkevného roka, pamätnými dňami, sviatkami a inými významnými udalosťami. Taktiež žiaci 

prezentovali na nástenkách školy svoje projekty vypracované na hodinách náboženstva  

na zadané témy vyplývajúce z tematických plánov: Cirkevný rok, 10 Božích prikázaní, Rok 

Reformácie a podobné aktuálne témy pokým mali prezenčné vyučovanie.  

 

 



 Deň Reformácie –  

    27.10.2021– po roku obmedzení týkajúce sa pandémie, sme na našej škole opäť zrealizovali 

Deň Reformácie. Po službách Božích, ktoré boli venované Pamiatke reformácie,  sme na II. 

stupni pripravili aktivity, ktoré museli absolvovať žiaci vo svojich triedach. Jednotliví vyučujúci 

prichádzali do tried podľa harmonogramu a žiaci absolvovali pripravenú aktivitu ako kolektív, 

a tak sme po dlhom izolovaní sa od kolektívu rozvíjali aj formu spolupráce v kolektíve, kde 

musel každý jeden sa zapojiť.   

AKTIVITY: 

1. Slovensko-dejepisná - Adamove, Šalingová 

2. Geografická – Holická 

3. Cudzie jazyky – Šimové, Svetlík 

4. Výtvarná-tvorivá – Jagošová, Žitňanová 

5. Náboženská – Konopeusová 

 

 Detská misia –  

 Spolupráca s Detskou misiou je už dlhodobá a aj napriek situácii, vždy sa našla forma ako viesť 

našich žiakov k viere v Trojjediného Boha. Pracovníci DM k nám zavítali prezenčne do ŠKD 

16.11.2021, 29. a 30.3.2022, 17. a 18.5.2022 a v online priestore sme sa stretli s DM 6.12.2021 

 

 Zbierky – 

Úlohou veriaceho človeka je aj pomáhať blížnemu a tak sa snažíme zapájať aj do zbierok, 

ktorými chceme podporiť iných. V septembri sa konala na škole zbierka Biela pastelka, ktorú 

vyhlasuje Únia nevidiacich a slabozrakých. Táto spolupráca je už niekoľko rokov a žiaci či 

zamestnanci EZŠ sa v septembri pýtajú, kedy budú môcť sa zapojiť do pomoci pre UNS. 

V tomto školskom roku sme vyzbierali krásnych 124,55€. 

 

 

 SÚŤAŽE 

 

 Biblická olympiáda 2022 

 

V školskom roku 2021/2022 s ohľadom na epidemiologickú situáciu sa súťaž  Biblická 

olympiáda opäť konala online.  

Školské kolo sa konalo 25.03.2022 v online priestore v programe EduPage . 

 

 

 



Výsledky školské kolo:  

1.kategória 

 

    

 

 

 

   

2.kategória 

p.č. Meno Trieda  

1 PD 6.A postupuje 

2 KK 5.A postupuje 

3 MS 5.A postupuje 

4 DM 5.A postupuje 

5 OS 5.A Postupuje 

 

3.kategória 

p.č. Meno Trieda  

1 PE 7.A postupuje 

2 SM 7.A postupuje 

3 DD 7.A postupuje 

4 DI 7.A nepostupuje 

          

Celoslovenské kolo sa uskutočnilo 29. apríla 2022 v online priestore v programe EduPage. 

Všetci účastníci celoslovenského kola z našej školy sa stali úspešný riešitelia a výborné 

umiestnenie získal v 2. kategória DP, ktorý získal 2. miesto. 

 

 Duchovná pieseň 2022 

8. ročník speváckej súťaž Duchovná pieseň v školskom roku 2021/2022 sa aj napriek pandemií 

sme mohli zrealizovať. 

Školské kolo sa uskutočnilo 1. apríla 2022v prezenčnej forme. 

 Výsledky školské kolo:  

1.kategória 

1.miesto - ZM - 2.A 

2.miesto - JB- 2.A 

3.miesto - AH - 1.A a MN - 1.A 

 

 

p.č. Meno Trieda  

1 CS 4.A postupuje  

2 MM 3.A postupuje 

3 RSJ 3.A postupuje 

4 MM 4.A postupuje 

5 MN 3.A postupuje 

6 UO 4.A postupuje 

7 BD 3.A postupuje 



 

  2.kategória 

1.miesto - KK - 5.A 

 

3.kategória 

1.miesto - EP - 7.A a MEŠ - 7.A 

2.miesto - PS - 6.A 

3.miesto - KK - 5.A 

Do celoslovenského kola postúpili prví vo svojej kategórie.  

Celoslovenské kolo sa uskutočnilo 6. mája 2022 online formou.  

Výsledky celoslovenské kolo: 

ZM z 2.A získala Strieborné pásmo v 1.kategórii 

KK z 5.A získala Zlaté pásmo v 2.kategórii a zároveň sa stala absolútnou víťazkou 2. 

kategórie. 

MEŠ zo 7.A získala Zlaté pásmo v 3.kategórii a zároveň sa stala absolútnou víťazkou 

3.kategórie. 

 

ZÁVER     

Martin Luther : „Tou jedinou pravou kresťanskou vierou , tým skutočným dielom Ducha 

Svätého nie je viera, ktorá Krista volá Pánom, ale ktorá ho volá mojím Pánom.“ 

   Tak ako sme v úvode biblického zamyslenia počuli, chceme aj na našej škole jasne hlásať 

evanjelium Krista, aby deti poznali, že Ježiš Kristus môže byť ich osobným Pánom, preto  sme 

radi, že Pán Boh sa priznáva aj k našej práci a požehnáva ju svojou láskou, milosťou a pokojom. 

Je s nami aj v týchto neľahkých podmienkach, ktoré sú skúškou našej viery. Či sme chceme 

presadzovať za každú cenu svoje predstavy, alebo vieme prijímať aj názory iných a napriek 

odlišnosti vieme tvoriť jedno spoločenstvo veriacich v Ježiša Krista, ktorého voláme svojim 

Pánom. 

Pokorne vzhliadame aj do budúcnosti a veríme, že naše plány a predstavy sú v súlade z Božou 

vôľou. Prosíme, aby neopúšťal, ale priznával sa k dielu, ktoré sme konali a konať chcem na našej 

škole. 

 

 

V Bratislave, dňa  1.7.2022                                                    Mgr. Karolína Konopeusová 

                                                                                                   Duchovná správkyňa EZŠ 

 

 


