
PRÍPRAVA  ECAV  NA  SLOVENSKU  NA  500. VÝROČIE REFORMÁCIE 
 

 

1. PROJEKT PRÍPRAVY „LUTHEROVA DEKÁDA“ 

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku v októbri 2008 schválilo projekt prípravy 
našej cirkvi na 500. výročie reformácie pod názvom Lutherova dekáda. Každý rok sa 
venujeme jednej nosnej téme: 
Rok 2008 
Podstata Lutherovej reformácie – znovuodhalenie evanjelia 
Rok 2009 
Ospravedlnenie – SOLA GRATIA 
Rok 2010 
Ospravedlnení sme len pre Kristovo dielo vykúpenia 
Rok 2011 
Ospravedlnení sme iba vierou v Krista Ježiša (Gal 2, 16) 
Rok 2012 
Zákon a evanjelium musíme rozlišovať, ale nesmieme rozlučovať 

Rok 2013 
Samou vierou – a predsa viera nikdy nie je sama 
Rok 2014 
Zásada všeobecného kňazstva a kazateľský úrad 
Rok 2015 
Sloboda a služba kresťana – ospravedlnenie a posvätenie 
Rok 2016 
Lutherove dôrazy a Večera Pánova 
Rok 2017 
Kristus – jediná hlava cirkvi (Ef 5, 23) 

 

2. 500 STROMOV REFORMÁCIE V ECAV  

V priebehu Lutherovej dekády vyrastie vo Wittenbergu  Lutherova záhrada. K 500. výročiu 

reformácie v roku 2017 bude tu vysadených 500 stromov rôzneho druhu. V rámci projektu, 

ktorý je nazvaný „500 rokov reformácie – 500 stromov vo Wittenbergu v Lutherovej záhrade“ 

zasadil brat generálny biskup Miloš Klátik ako 51. predstaviteľ cirkví z celého sveta 21. 

októbra 2010 strom  Gleditsia triacanthos s č. 150 za ECAV na Slovensku.  

Tento nemecký projekt inšpiroval aj nás na Slovenku k obdobnému projektu „500 stromov 

reformácie v ECAV na Slovenku“.  

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku chce na rôznych miestach Slovenska, – 

všade tam, kde majú cirkevné zbory, fílie, cirkevné školy, strediská diakonie alebo iné účelové 

zariadenia cirkvi vhodné podmienky – zasadiť naše Stromy reformácie. Cieľ je jasný – do 31. 

10. 2017 by ich malo byť vysadených 500 stromov.  

Tým sa zároveň vytvára unikátny zoznam stromov, ktoré pri vhodnej starostlivosti môžu prežiť 

celú túto generáciu a možno aj o 100 či 200 rokov pripomenúť túto našu dobu, ktorú z Božej 

milosti v súčasnosti prežívame. 
 

Generálny biskupský úrad vydal už na základe žiadostí k zasadeným stromom reformácie 

osvedčenia v počte 77. Osvedčenie s poradovým číslom má uvedenú príležitosť, pri ktorej bol 

strom vysadený, kde, kedy, druh stromu a kto strom zasadil.  
 



3. LOGO 500. VÝROČIA REFORMÁCIE 

V Nemecku - v kolíske Lutherovej reformácie sa pri príležitosti 500. výročia reformácie začalo 

používať logo (podobizeň Luthera s textom LUTHER 2017 500 JAHRE REFORMATION). GBÚ 

podniklo úspešné kroky a naša cirkev získala povolenie používať logo reformácie a upraviť text 

do slovenčiny. Upravené logo nemecká strana aj s textom použitým v logu schválila a vyjadrila 

veľkú spokojnosť s jeho úpravou.  
 

                                               
 

4. PUTOVNÁ VÝSTAVA 500 ROKOV REFORMÁCIE NA SLOVENSKU  

Putovná výstava pod názvom  „500 rokov reformácie na Slovensku“  je výstavou Ústredného 

archívu ECAV na Slovensku. Výstava má rozsah 15 panelov. Scenár výstavy zostavila Zora 

Bakošová. Ústredný text pre jednotlivé panely napísal generálny biskup Miloš Klátik. Podstatu 

výstavy tvoria fotografie archívnych dokumentov, historických tlačí a iného ilustračného 

materiálu. Ich autorom je Michal Lašút.  

Výstava má rozsah 15 panelov. Oboznamuje návštevníka o vieroučnom základe Evanjelickej 

cirkvi augsburského vyznania na Slovensku a jej stručnými dejinami. Každý panel má ústredný 

text, ktorý predstavuje určitú kapitolu z dejín našej cirkvi a je doplnený s citátom zo Svätého 

písma korešpondujúci s obsahom panelu. 

PUTOVNÁ VÝSTAVA 500 ROKOV REFORMÁCIE NA SLOVENSKU bola prvý raz otvorená 

v programe III. ECD v Lučenci a následne aj v programe IV. ECD v Spišskej Novej Vsi. Postupne 

je vystavovaná na základe časového harmonogramu  v jednotlivých evanjelických cirkevných 

školách, kde môže slúžiť ako podporná akcia výchovnovzdelávacieho procesu. Výstavu už bola 

inštalovaná v priestoroch Evanjelického gymnázia Tisovec, v Evanjelickej základnej škole 

Z.Oravcovej v Rimavskej Sobote a v Evanjelickom gymnáziu Banská Bystrica. Žiaci sa mohli 

prostredníctvom tejto výstavy oboznámiť s dejinami našej cirkvi.  V súčasnosti je výstava 

inštalovaná v Evanjelickom lýceu v Bratislave.  

 

1) 1. 9. 2012 – 31. 1. 2013     – Evanjelické gymnázium Tisovec 

2) 1. 2. 2013 – 30. 6. 2013     – Evanjelická základná škola Z. Oravcovej R. Sobota 

3) 1. 9. 2013 – 31. 1. 2014     – Evanjelické gymnázium Banská Bystrica 

4) 18. 11. 2014 – 27. 2. 2015 – Evanjelické lýceum Bratislava 

5) 1. 3. 2015 – 30. 6. 2015     – Evanjelická spojená škola Martin 

6) 1. 9. 2015 – 1. 2. 2016       – Evanjelická spojená škola Liptovský Mikuláš 

7) 2. 2 . 2016 – 30. 6. 2016    – Evanjelická spojená škola Prešov 

8) 1. 9. 2016 – 1. 1. 2017       – Evanjelické gymnázium J. A. Komenského Košice 

 



5. OFERA ECAV NA OPRAVU KOSTOLA VO WITTENBERGU A OSLAVY  500. VÝROČIA 

REFORMÁCIE  

Jedným z dôležitých projektov Lutherovej dekády je oprava mestského kostola vo 

Wittenbergu, v ktorom kázal Martin Luther. Projekt kompletnej opravy kostola má byť 

ukončený v roku 2017 a náklady na jeho realizáciu sa odhadujú na sedem až osem miliónov 

eur. V súčasnosti sa vo Wittenbergu hlási k evanjelickej cirkvi asi 10 % obyvateľstva, a tak sa 

mesto, v ktorom sa začala reformácia, stalo diasporou. Mestský cirkevný zbor by takýto 

finančne náročný projekt sám nemohol realizovať, preto mu bola prisľúbená pomoc v rámci 

Diasporálneho diela Evanjelickej cirkvi v Nemecku Gustav-Adolf-Werk. Spolok Gustáva Adolfa 

sa obrátil na všetky partnerské cirkvi s výzvou podporiť tento projekt od roku 2011 do roku 

2017 celkovou sumou 70 000.- €, teda každoročne sumou 10 000.- €. Vyhlásenou 

celocirkevnou oferou sa Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku pripojila k 

tejto výzve. V roku 2011 bolo na tento účel vyzbieraných 446,20 €, v roku 2012 čiastka 6 625,19 

€ a v roku 2013 čiastka 6756.52€. V zmysle uznesenia GP 8/2-2011 zo dňa 4.2.2011 bude 

zbierka pokračovať do roku 2017 a v zmysle uznesenia GP 8-1/2013 zo dňa 1.2.2013 bude ofera 

okrem podpory opravy chrámu vo Wittenbergu použitá aj na ostatné akcie organizované 

v rámci 500. výročia Reformácie. 
 

6. PAMÄTNÁ  MEDAILA  ECAV 

Pri príležitosti 500. výročia Reformácie sme navrhli, aby Generálne presbyterstvo rozhodlo 

o vydaní dvojstrannej pamätnej medaily. 

Zadanie pre výtvarný návrh: 

1. Motív lícnej strany: Portrét Dr. Martina Luthera a text SOLA FIDE, SOLA GRACIA, SOLA 

SCRIPTURA, SOLA REDEMPTIONE CHRISTI 

2. Motív rubovej strany: Veľký erb ECAV na Slovensku a text 500. VÝROČIE REFORMÁCIE 

3. Výtvarný návrh je prílohou tohto materiálu, jeho autorom je akademický maliar Pavel 

Choma a Návrh štatútu je predložený GP na schválenie v5. 12. 2014 v rámci bodu 4.2. 

 

7. POŠTOVÁ  ZNÁMKA 
Podobne ako pri iných významných príležitostiach (napríklad aj 400. Výročie Žilinskej synody) 

chceli by sme rokovať so Slovenskou poštou o vydaní známky s motívom 500. Výročia 

Lutherovej reformácie.   
 

8. VYDAVATEĽSKÁ ČINNOSŤ 

Pod logom 500 rokov reformácie chce ECAV vydávať v spolupráci s a.s. Tranoscius v rokoch 

2013 až 2017 knihy s tematikou reformácie. Tranoscius má viacero edičných zámerov pri 

príležitosti 500. Výročie reformácie. Jednak by to mala byť Lutherova biografia, ale aj nové 

vydanie Malého katechizmu Dr. M.Luthera s výkladom do súčasnej slovenčiny aktualizované 

Augsurské vyznanie a životopisné dielo o Kataríne von Bora od Daniela Hroncovej. Projekt 

väčšieho rozsahu, na ktorom by mala participovať EBF UK i Spolok Martina Luthera, by mal 

postupne prinášať preklady Lutherových spisov. 

1. James M.Kittelson -  Luther the Reformer. The story of Man and his Career. 

2. Malý katechizmus Dr. M.Luthera s výkladom 

3. Daniela Hroncová: Životopis Kataríny von Bora 

4. Lutherove spisy 

5. Ostatné vhodné tituly, ktoré vyberie edičná rada a budú označené logom 500. výročia 

reformácie 

Odporúčame motivovať autorov aj k novej pôvodnej evanjelickej tvorba 



9. PUBLICISTIKA 

Pod logom 500. výročia Reformácie sú uverejňované články na www.ecav.sk a v EPST .  
 

10. TELEVÍZNA  A FILMOVÁ TVORBA 

a) V spolupráci s RTVS a podporou MK SR pripraviť pentalógiu o histórii Reformačného hnutia 
na Slovensku  
Sola gratia – Jedine milosťou, dokument o dejinách evanjelickej cirkvi od vystúpenia Martina 
Luthera po Žilinskú synodu (1517-1610),  29 min., STV 2010 
Sola fide – Jedine vierou, dokument o dejinách evanjelickej cirkvi od Žilinskej synody po 
Tolerančný patent (1610-1781), 33 min., RTVS 2012, (k dispozícii je aj verzia s anglickými 
titulkami) 
Sola scriptura I. – Jedine Písmo I., dokument o dejinách evanjelickej cirkvi od Tolerančného 
patentu po Protestantský patent (1781-1859), 56 min. RTVS 2012 
Sola scriptura II. – Jedine Písmo II., dokument o dejinách evanjelickej cirkvi od 
Protestantského patentu po vznik Československej republiky (1859-1918), plánovaná 
realizácia 2013. 
Solus Christus – Jedine Kristus, dokument o dejinách evanjelickej cirkvi od vzniku 
Československa po rok 1962, plánovaná realizácia 2014. 
b) V rámci publicistického magazínu Orientácie pripraviť príspevky o Martinovi Lutherovi 
a ďalších reformátoroch s nadväznosťou na územia Slovenska. Všímať si významné evanjelické 
osobnosti, (Fedor Ruppelt), ktoré svojimi činmi zasiahli a pozitívne ovplyvnili našu minulosť 
i súčasnosť. V rámci diskusnej relácie Sféry dôverné pripraviť každoročne jednu tému venovanú 
reformácii. 
c) Pokračovať v priamych televíznych prenosov reformačných SB postupne 
z najvýznamnejších miest spätých so začiatkom Reformácie na Slovensku 
d) Vlastná tvorba ITV ECAV  

 
11. RECEPCIA  

Pamiatku reformácie (31. októbra) je možné vnímať ako obdobu štátneho sviatku republiky. 

Navrhujeme zaviesť tradíciu v predvečer Pamiatky reformácie to jest 30. 10. zorganizovať 

v Bratislave mimo cirkevnú pôdu (napríklad v Zrkadlovej sieni primaciálneho paláca) recepciu  

na ktorú by boli pozvaní okrem cirkevných predstaviteľov ECAV a ERC aj najvyšší predstavitelia 

štátu, ústavní činitelia evanjelického a. v. náboženstva, a veľvyslanci krajín, kde sa reformácia 

najviac rozšírila. Program by mohol byť veľmi jednoduchý: 

1. Modlitba 

2. Príhovor predstaviteľa ECAV 

3. Kultúrne vystúpenie spevokolu (mohli by sa striedať) 

4. Pozvanie na čašu vína a pagáče 

 
12. SEMINÁRE A KONFERENCIE 

500. výročie Reformácie je určite dobrým impulzom na zorganizovanie rôznych konferencií 

a seminárov. V rámci teologických konferencií organizovaných našou cirkvou boli do programu 

konferencie v Banskej Bystrici v roku 2013 zaradené prednášky doc. Mgr. Jaroslava Vokouna, 

ThD. „Luterství – dynamika  tradice“ a prednáška PaedDr. Tomáš Škraban, PhD. „Dr. Martin 

Luther ako reformátor hudby“ . V Žiline v roku 2014 bola zaradená do programu téma „Od 

konfliktu ku komúnii“. Túto prednášku prednieso prof. Dr. Bernt Oderdorfer, profesor 

systematickej teológie z Augsburgul. Aj v ďalších rokoch plánujeme na teologických 

konferenciách venovať sa reformačným témam. Organizátorom takýchto konferencií 

a seminárov môže byť ECAV samostatne, ale môže sa aj ako spoluorganizátor zúčastniť na 

príprave medzinárodných konferencií.  

 

http://www.ecav.sk/


13. ŠTUDIJNÁ CESTA  - Po stopách Martina Luthera 

Pri príležitosti príprav na oslavy 500.výročia Lutherovej reformácie, pripravili sme projekt na 

organizovanie spoločných zájazdov na miesta Lutherovej reformácie v Nemecku pre senioráty 

našej cirkvi. Prostredníctvom zájazdu mohli účastníci spoznať miesta, kde žil a pôsobil Martin 

Luther. V rámci programu sa mohli oboznámiť s historickými miestami zo života Martina 

Luthera od jeho narodenia až do smrti. 

Navštívili mestá Eislebenu, Eisenachu, Wittenbergu a na hrad Wartburg  V rámci tohto 

programu navštívili kostol, kde bol Luther pokrstený a aj kostol svätého Ondreja, kde mal 

poslednú kázeň, navštívili tiež Lutherov dom, mestský aj hradný kostol. Videli Melanchtonov 

dom aj univerzitu. Prostredníctvom sprievodcov, ktorých ponúka vo svojich programoch 

nemecká strana, oboznámili sa s rôznymi historkami zo života Martina Luthera, či jemu blízkych 

ľudí o Filipovi Melanchtonovi, jeho manželke Kataríne z Bory alebo Lucasovi Cranachovi. 

Veríme, že nezabudnuteľným zážitkom bude určite aj návšteva hradu Wartburg. 

Túto akciu určenú pre naše senioráty podporila partnerská cirkev z Nemecka z programu 

Hoffnung fur Osteuropa sumou 11 090,- €. – t.j. 792 €/seniorát.  

V rámci tohto projektu sa konali zájazdy zo seniorátov – Šarišsko-zemplínskeho dvakrát, 

Turčianskeho seniorátu, Liptovsko-oravského dvakrát, Zvolenského seniorátu a pripravuje sa 

zájazd Myjavského seniorátu.  

                                                                                           
14. EVANJELICKÉ CIRKEVNÉ DNI 

História ECD 

 Rok 2008 – I. ECD Bratislava   Stretnutie kresťanov 6 národov 

„Ale teraz, hoci ste kedysi boli ďalekí, v Kristovi Ježišovi ste sa stali blízkymi...“ Ef 2,   

 Rok 2010 – II. ECD Žilina                400. výročie Žilinskej synody 

„ Potvrď, Bože, čo si vykonal pre nás.“ Ž 68, 29b 

 Rok 2012 – III. ECD Lučenec   Slovenskí evanjelici v zahraničí 

„Blahoslavený národ, ktorému Hospodin je Bohom“ Ž 33, 12a  

 Rok 2014 – IV. ECD Spišská Nová Ves              Evanjelická mládež 

„Na všetkých svojich cestách Ho poznávaj a On ti urovná chodníky“ Pr. 3, 6 

 Rok 2016 – V. ECD Békešská Čaba   500. rokov reformácie cirkvi 

„O Tvojich svedectvách chcem hovoriť, pred kráľmi sa nezahanbím.“ Ž 119, 46 

 Rok 2017 –  Oslavy 500. rokov reformácie  

 

15. OSLAVY 500. VÝROČIA  REFORMÁCIE V NEMECKU 
1. Výstava k výročiu reformácie (20. 5. – 10. 9. 2017) – v rámci Wittenbergu bude 

predstavených 95 miest, ktoré úzko súvisia s reformáciou, resp. na ktorých bude prebiehať 

výstava o reformácii.  

2. Európska cesta reformácie – (1. 11. 2016 – máj 2017) – táto cesta spája cca. 60 

reformačných miest Európy a predstavuje reformátorov, ktorí v nich pôsobili, či stopy, ktoré 

v nich reformácia zanechala. Tieto mestá poskytnú regionálne výstavy o dejinách reformácie 

a ekumenickej spolupráci.  

3. Kirchentag na ceste (25. – 27. 5. 2017) – v týchto dňoch bude Kirchentag prebiehať 

v týchto mestách: Magdeburg, Dessau, Halle, Leipzig, Erfurt, Jena/Weimar.  

4. Slávnostné služby Božie sa budú konať 28. 5. 2017 vo Wittenbergu 

5. Konfirmačné a mládežnícke campy ponúknu možnosť stráviť týžden v stanovom mestečku 

pri Wittenbergu tisícom mladých ľudí z celej Európy od júna do septembra 2017.  

 



 
       16. SPOLOČENSTVO  EVANJELICKÝCH  ŽIEN 

Spoločenstvo evanjelických žien pripravilo k 500. výročiu reformácie dva projekty, ktorých 

cieľom je posilnenie evanjelickej identity, lepšia znalosť našej cirkevnej história, budovanie 

bratsko-sesterského spoločenstva v rámci ECAV, ale aj medzi generáciami, v rodinách, 

v jednotlivých obciach, cirkevných zboroch. Tieto projekty majú poslúžiť k oživeniu viery, 

prebudeniu cirkvi a hlavne  na oslavu Božieho mena.  

a) Reformácia a ženy – historický výskum účasti žien na šírení reformácie o obrane Evanjelickej 
cirkvi – v krajinách niekdajšej „Dunajskej monarchie“, čiže v Rakúsku, Maďarsku, na Slovensku, 
v Čechách, čiastočne aj v Poľsku /Sliezsku – v období 1517 – 1781. 
 

Seminár č.3 v SR: Medzi Bibliou a internetom – Myšlienky reformácie pre súčasnosť 
Termín: 2016 – 30 osôb 
Účasť na seminári s rovnakou náplňou vo Viedni 
 

Reformácia po praslici – knižná publikácia 

Album /životopisy významných evanjelických žien 16. – 18- storočia 
 

Divadelná hra zo 16.-18.storočia – z evanjelického prostredia – Viera a otčina?  

Predstavenie mládeže 

 
b) Projekt „Gobelín“- vyšívaná história reformácie na Slovensku 

 
Školenie vyšívačiek IV – Termín: 2015 
Školenie vyšívačiek V  – Termín: 2016 
Ukončenie vyšívania a záverečná úprava 15 obrazov do konca roku 2016 
 
Publikácia: Vyšívaná história reformácie na Slovensku 
Katalóg – sprievodný text k obrazom v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku 
 

Výstavy kompletnej série 15 obrazov projektu „Gobelín“ v mestách na Slovensku 
Záujem prejavili Mestské múzeum Pezinok – október 2017, Bratislava a Skalica 

Výstavy kompletnej série 15 obrazov projektu „Gobelín“ v zahraničí 
Záujem prejavili: Nemecko – EA Hofgeismar; SLZ WICAS – Ženeva + VZ SLZ Tanzánia – Afrika 
v roku 2017 
 

Stála expozícia kompletnej série 15 obrazov projektu „Gobelín“ 
Miesto ponúka CZ Pezinok 

Návrh SEŽ pre ECAV: zriadiť v Bratislave Evanjelické múzeum ako projekt k 500. výročiu 
reformácie. - V múzeu umiestniť celú vyšívanú histórie reformácie na Slovensku a tiež 
množstvo iných artefaktov. 

       

      17. VÝBOR  MISIE 

a) Iniciovať vo vydavateľstve Tranoscius a. s.  

- vydanie slovenského prekladu Lutherovho výkladu listu Rímskym  



- vydanie základných vieručných kníh ECAV (katechizmy a CA + Obrana CA) v novej, 

populárnejšej podobe, s možnosťami využitia pri práci na vyučovaní náboženstva, 

konfirmácie, stretnutiach mládeže ale aj na biblických hodinách. 

- vydanie novej konfirmačnej príručky 

b) Iniciovať aktivitu "500 stratených evanjelikov", ktorej cieľom je, aby každý seniorát 

do 31. októbra 2017 našiel na svojom území 500 stratených duší. 

       18. ŠKOLSKÝ  VÝBOR 

a) Medzinárodný projekt „ 500 protestantských škôl oslavuje 500. výročie 

reformácie“ 

Školský výbor ECAV na Slovensku vyzval všetky cirkevné školy, aby sa zapojili do 

medzinárodného projektu „500 protestantských škôl oslavuje 500 rokov reformácie“. Tento 

projekt umožňuje výbornú  propagáciu našich škôl a možnosť jednoduchého prepojenia 

s ostatnými školami, učiteľmi, žiakmi, študentmi po celom svete. V rámci tohto projektu ŠV 

pripravil aj harmonogram vlastných aktivít k 500. výročiu reformácie. 

b) Výtvarná súťaž „Poštová známka k 500. výročiu reformácie“ 
Súťaž bola vyhlásená v školskom roku 2013/2014. Zapojilo sa do nej výtvarnými prácami 104 

žiakov v štyroch kategóriách. Porota súťaže hodnotila v zložení: akad. mal. Pavel Choma, akad. 

mal. Anna Gajová, Ing. Milan Gál, Mgr. Anna Balogová a Mgr. Daniela Veselá, udelila prvé tri 

miesta výhercom v každej kategórii a cenu poroty. Všetci víťazi dostali diplom a vecné ceny.  

c) Hudobná súťaž „Duchovná pieseň“ 

Súťaž „Duchovná pieseň“ prebehla už v školskom roku 2012/2013 ako pilotná súťaž pre 

cirkevné školy. V minulom školskom roku prebehol jej prvý ročník, ktorý bol organizovaný pre 

deti a žiakov cirkevných škôl a seniorátov. Súťaž sa konala v štyroch kategóriách, rozdelených 

podľa veku, a zúčastnilo sa na nej 40 súťažiacich. Podľa propozícií spievali predpísané povinné 

piesne z Evanjelického spevníka a duchovnú pieseň podľa vlastného výberu. V rámci príprav na 

oslavy 500. Výročia reformácie sú medzi súťažné piesne zaradené piesne Martina Luthera. 

Cieľom súťaže je podchytiť hudobné talenty a pomôcť rozvíjať tento dar, motivovať k 

poznávaniu a spievaniu duchovných piesní.  

 

d) Športové hry evanjelických gymnázií 

Do rámca aktivít k výročiu reformácie sme zahrnuli aj športové hry, ktoré sme usporiadali 

v roku 2014 a ďalšie stretnutie plánujeme na rok 2016. 

 

e) Vedomostná súťaž o reformácii pre kolektívy 

Touto súťažou chceme podnietiť žiakov k štúdiu historických udalostí spojených s reformáciou 
doma aj v zahraničí. Poznať myšlienky reformácie, posilniť evanjelickú identitu a stať sa 
aktívnym členom svojho cirkevného zboru. Súťaž bude mať 5 oblastí: Dejiny reformácie 
(svetové a slovenské), Reformácia v etike, Reformácia v hudbe, Reformácia v teológii a filozofii, 
Reformácia v praktickom živote rodiny. Do súťaže sa môžu prihlásiť kolektívy žiakov 
evanjelických cirkevných gymnázií a kolektívy žiakov navštevujúcich navštevujúci na stredných 
verejných a súkromných školách náboženskú výchovu ev. a. v. za senioráty. Súťaž je určená na 
hodiny dejepisu a evanjelického a. v. náboženstva. Za školu a seniorát môže súťažiť jedno 3-
členné družstvo zložené zo stredoškolákov, seniorát nemôže reprezentovať žiak evanjelickej 
cirkevnej školy.  



 

f) Návšteva slovenských kultúrnych pamiatok spojených s reformáciou na Slovensku 

V spolupráci s bratom doc. Milošom Kovačkom sme pripravili zoznam okruhov miest, ktoré sú 

na Slovensku spojené s reformáciou. Na základe týchto odporúčaných miest je možné, pre 

cirkevné školy, či cirkevné zbory  pripraviť si zaujímavé návštevy a exkurzie. 

 

g) Výroba záložiek do Biblie a vydanie knihy „REFORMÁCIA“ s prácami žiakov na 

projektovom vyučovaní 

V rámci týchto dvoch projektov môžu žiaci cirkevných škôl, žiaci navštevujúci náboženskú 

výchovu, či deti detských besiedok sa zapojiť do zaujímavého tvorivého vyučovania a s tému 

reformácie rozvíjať kreativitu.  

 

g) Školské konferencie 

V rokoch 2015 a 2017 plánuje školský výbor v rámci projektu „500 protestantských škôl 

oslavuje 500. výročie reformácie“ pripraviť a zorganizovať ďalšie školské konferencie. IV. 

Školská konferencia v roku 2015 bude tematicky zameraná vyučovaniu náboženstva, kde by 

sme chceli zhodnotiť doterajšiu prácu na materiáloch vydaných na vyučovanie náboženskej 

výchovy. V. Školskú konferenciu v roku 2017, v roku výročia reformácie chceme venovať téme 

„Reformácia v školstve.“ 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


