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ORGANIZÁCIA
Zameranie
Biblická škola v Martine (BŠ) bola zriadená Evanjelickou a. v. cirkvou na
Slovensku v roku 1998. Chce sa podieľať na duchovnej renesancii našej spoločnosti,
motivovaním ľudí, aby poznali Pravdu a stali sa slobodnými v Kristu pre službu
blížnym. Tento cieľ chce BŠ dosiahnuť prostredníctvom vzdelávania a
kresťanského spoločenstva.

Motto
Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Ján 8:32

Lokalita a objekty školy
Biblická škola je situovaná v centre mesta Martin na Memorandovom námestí,
v priestoroch prenajatých od Cirkevného zboru ECAV v Martine.
V roku 2000 sa pristúpilo ku generálnej rekonštrukcii a rozsiahlej prestavbe budovy
školy. Teraz má škola k dispozícii tri triedy s celkovou kapacitou 90 študentov, aulu
so 150 miestami na sedenie, priestrannú a modernú knižnicu, šesť kancelárskych
miestností a päť bytov pre vyučujúcich.
V roku 2001 prenajala Biblická škola aj historickú budovu jedného z prvých troch
slovenských gymnázií, ktorá je súčasťou areálu na Memorandovom námestí. V lete
2005 bola ukončená jej generálna rekonštrukcia. V súčasnosti poskytuje viac ako 30
ubytovacích miest pre študentov, tri ďalšie triedy, dva byty, dve miestnosti pre
potreby farského úradu a oddychové priestory pre študentov. Budova bola
slávnostne odovzdaná do užívania 25. septembra 2005.
Vyššie spomínané objekty zostávajú majetkom Cirkevného zboru ECAV v Martine
a Biblická škola ich prenajíma za symbolickú cenu.
Naprojektovaná nová budova internátu (tretia v poradí) bude poskytovať ďalších 80
ubytovacích miest pre študentov, jedáleň a iné priestory. Tento internát bude
postavený na vedľajšom pozemku za budovou súčasného internátu.

Správna rada
Správa rada je najvyšším orgánom Biblickej školy. Správa rada schvaľuje ročnú
účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení, rozhoduje o zrušení,
zlúčení, splynutí alebo rozdelení organizácie, menuje a odvoláva členov správnej
rady a revízora, schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku,
rozhoduje o zmenách v štatúte.
22. januára 2007 sa obsadenie správnej rady zmenilo nasledovne:
•

Prof. RNDr. Beloslav Riečan, CSc. – predseda, zodpovedný za akademický
rozvoj, pracovník UMB v Banskej Bystrici

•

PhDr. Jela Borcovanová, pracovníčka Literárneho múzea Matice slovenskej,
presbyterka v ev. a.v. cirkevnom zbore v Martine
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•

Mgr. Jaroslav Matys – ev. a.v. farár v Spišskej Novej Vsi, za Generálne
presbyterstvo ECAV

•

Dr. Miloš Kovačka, CSc. - za spoluprácu so štátnou správou, riaditeľ
Bibliografického ústavu SNK

•

Doc. ThDr. Peter Gažík – garant študijných programov náboženskej výchovy
a misijnej práce s deťmi a mládežou na ŽU

Správna rada svojou voľbou z 22. januára 2007 prijala za riadneho člena Správnej
rady Biblickej školy Mgr. Jaroslava Matysa, čím akceptovala návrh Generálneho
presbyterstva ECAV.

Pracovníci
Na plný úväzok:
•

Mgr. Michal Valčo, PhD., výkonný riaditeľ, vyučovanie dogmatiky, etiky,
ekumenickej teológie a cirkevných dejín

•

Mgr. Ing. Bohdan Hroboň, učiteľ starozmluvných predmetov; zodpovedný za
fund raisingové aktivity školy (od septembra 2006)

•

Bc. Janka Mineková (rod. Kleinová), administratíva a účtovníctvo

•

Ing. Peter Leitmann, ekonómia, hospodárstvo, technické zabezpečenie

•

Mgr. Janka Figurová, projektová koordinátorka (od 1. 3. 2006)

•

Mgr. Alžbeta Derjánová, koordinátor projektov v USA a odborné preklady
z a do angličtiny a nemčiny (pracovný pomer skončil 30. 12. 2006)

•

Mgr. Slávka Gulánová, realizácia projektu „Príprava na dielo služby“,
financované z USA; od 1. 9. 2006 projektová koordinátorka

•

Mgr. František Korečko, študentský farár/spirituál (od septembra 2005,
platený pracovník cirkvi) – platený cirkvou

Na čiastočný úväzok alebo na dohodu o vykonaní práce:
•

Mgr. Adrián Kacian, PhD., koordinátor pre akademické záležitosti (pol. úv.)

•

Janka Kleinová st., upratovanie (polovičný úväzok)

•

Juraj Borcovan, počítačový a sieťový technik (na dohodu)

•

Mgr. Tomáš Gulán, pomocný lektor pre oblasť systematickej teológie (na
dohodu)

•

Mgr. Andrea Korečková, pomocná lektorka pre oblasť Novej zmluvy; práca v
knižnici (na dohodu)

•

Mgr. Ján Oslík, pomocný lektor starozmluvné predmety (do júna 2006 na
dohodu)

•

Mgr. Milan Kubík, pomocný lektor starozmluvné predmety (do júna 2006 na
dohodu)

Dobrovoľníci:
•

Paul Blom, Megan Gauthier, Sonja Paulson, dobrovoľnícka práca pre
evanjelickú základnú školu - výučba angličtiny na ev. základnej škole

•

Etela Pavlíková, Elena Babušíková, Irena Ďjubeková, Dagmar Kubíková –
kuchyňa a obsluha
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•

Katarína Kolesáriková, práca s deťmi – prax a výpomoc v zbore

Študijný pobyt:
•

Ing. Bohdan Hroboň, zakladajúci riaditeľ, Oxford College, England (vrátil sa
30. septembra 2006).

•

Mgr. Adrian Kacian, PhD., štúdium na Luther Seminary, St. Paul (vrátil sa
v auguste 2006)

Tím Biblickej školy

Spolupracujúce organizácie
V oblasti vzdelávania, Biblická škola spolupracuje s nasledujúcimi organizáciami:
•

Evanjelická diakonia na Slovensku – vzdelávací program ED je ideovo aj
organizačne prepojený s programom Biblickej školy

•

Detská misia – zabezpečuje úvodné kurzy práce s deťmi pre všetkých
študentov Biblickej školy

•

Diakonhojskolen Hojbjerg, Dánsko, študijné pobyty pre pracovníkov

•

Concordia University, TX, USA – doškoľovanie vybraných absolventov

•

Wheaton College, IL, USA – školenie a doškoľovanie pracovníkov

•

Luther Seminary, MN, USA – hosťujúci profesori a spolupráca na
vzdelávacích programoch, študijné pobyty pre pracovníkov

•

Neulandhouse, Eisenach, Nemecko – vzdelávacie zájazdy a výmena
skúseností v školení laikov.

Noví potenciálni partneri:
•

NorMisjon – Nórska misijná evanjelická organizácia. Jej zástupcovia prišli na
Slovensko na pracovné stretnutie s vedením Biblickej školy a pozvanými
farármi 22. marca 2006.

•

California Lutheran University, USA

•

Concordia University, Wisconsin, USA

•

Diakonia Polytechnic, Fínsko
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VZDELÁVACIE PROGRAMY
Biblické štúdium
Štúdium je určené tým, ktorí chcú získať dobrú duchovnú orientáciu a kvalitné
biblické znalosti, a tak napomôcť osobnému rastu a rozvoju svojho cirkevného zboru
v rôznych laických funkciách (presbyter, pracovník s deťmi, mládežou,
evanjelizácia, misia, zborová administratíva a iné).
Obsah štúdia
Stará zmluva, Nová zmluva, Vierouka, Praktická teológia, Svetové a slovenské
cirkevné dejiny, Súčasná cirkev a jej úloha, spolu 222 hodín teórie. Študenti
absolvujú aj krátke sústredenia, aby sa oboznámili s rôznymi formami zborovej
práce. Prednášajú domáci a zahraniční lektori.
Forma štúdia
Štúdium trvá dva roky (štyri semestre) a výučba prebieha diaľkovou formou každú
druhú sobotu v mesiaci. Študenti obdržia pred každou prednáškou študijné materiály
a zoznam odporúčanej literatúry. Po splnení kritérií stanovených školskou radou
získajú absolventi certifikát BŠ. Vynikajúci absolventi majú možnosť pokračovať v
štúdiu na niektorej z partnerských škôl v USA.
Poplatok za štúdium
Poplatok za štúdium na jeden semester je 1200,- Sk. Škola poskytuje štipendium. V
štipendiu sú zahrnuté ostatné náklady na štúdium cca 12 000 Sk/rok plus príspevok
na cestovné a stravné do výšky 50%. Očakáva sa, že aj cirkevné zbory podporia
svojich budúcich spolupracovníkov.
Podmienky prijatia
Podmienky prijatia: vek nad 17 rokov, základné znalosti Biblie a osobný pohovor.
Pedagogickí pracovníci
V kalendárnom roku 2006 vyučovali:
Mgr. Milan Kubík;
Ing. Bohdan Hroboň, MA;
Mgr. Ján Oslík;
Mgr. M. Valčo, PhD.;
Mgr. T. Gulán;

Mgr. Ľ Hroboň;
Mgr. A. Kacian PhD;
Mgr. M. Hroboňová;
Mgr. A. Žitňan
Doc PhDr. M. Kovačka CSc;

Diakonické štúdium
Štúdium je organizované v spolupráci s Evanjelickou diakoniou (ED) a ponúka
základné vzdelanie v oblasti diakonie a sociálnej práce. Je určené tým, ktorí chcú
kvalifikovane pracovať ako zamestnanci alebo dobrovoľníci v diakonických
a sociálnych zariadeniach.
Obsah štúdia
Obsah Biblického štúdia je rozšírený o nasledovné predmety: biblické základy
diakonie, etiku, sociálnu teológiu, dejiny diakonie, vybrané kapitoly zo psychológie,
pedagogiky a sociológie, prípravu a realizáciu sociálnych projektov (spolu 108
hodín). Prednášajú domáci a zahraniční lektori.
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Forma štúdia
Štúdium je jednoročným pokračovaním dvojročného Biblického štúdia, výučba
prebieha diaľkovou formou každú druhú sobotu v mesiaci. Súčasťou štúdia je
študijná cesta a dvojdňová stáž v ED. Absolventi získajú certifikát ED s možnosťou
ordinácie za zborového diakona (zborovú diakonku) ECAV. Vynikajúci absolventi
majú možnosť po splnení podmienok pokračovať v štúdiu v zahraničí, najmä v
Nemecku, USA a Česku.
Poplatok za štúdium
Poplatok za štúdium na jeden semester je 1200,- Sk. Pre pracovníkov ED a sociálne
odkázaných študentov je možnosť získania štipendií.
Podmienky prijatia
Podmienky prijatia: absolvovanie Biblického štúdia s certifikátom BŠ, maturita,
absolvovanie prijímacích skúšok (písomná skúška z Biblického štúdia, osobný
pohovor) a odporúčanie zborového farára.
V školskom roku 2006/7 sa do diakonického štúdia prihlásilo 12 ľudí.
Vyučujúci pedagógovia:
Mgr. M. Jurík;
Mgr. L. Naďová (rod. Ileninová);
doc PhDr E. Komárik;
Mgr. M. Petrula;
Dr. L. Brichtová;
Dr. S. Krupa;
Mgr. K Valčová;

Ing. J. Huba;
Mgr. M. Prášilová;
Mgr. E. Cisáriková;
Mgr. J. Figurová;
Bc. J. Mineková;
Ing. O. Reptová;
Mgr. Ľ. Sopoliga.

ALL TO ACTION

Štúdium misiológie
Cieľom štúdia misiológie je oboznámiť študentov s biblickými, historickými,
antropologickými a komunikačnými základmi kresťanskej misie. Po absolvovaní
tohto kurzu získajú študenti nový impulz pre misijnú prácu, jasnejšie chápanie jej
dôležitosti pre život cirkvi a budú ovládať základné pojmy a vybrané postupy, ktoré
kresťanská cirkev na misiu používa. Absolventi budú schopní použiť získané
vedomosti v praxi.
Obsah štúdia
Pojem, úloha a rozdelenie misiológie; história kresťanskej misie; biblické základy
misie; teológia misie; antropológia misie; medzikultúrna komunikácia; stratégia
misie; misijná prax; rómska misia; misia rodín; misia najbližšieho okolia; vnútorná
misia (vo vlastnej krajine, cirkvi) , zahraničná misia.
Forma štúdia
Štúdium trvá jeden rok (dva semestre) a výučba prebieha formou diaľkového štúdia
každú druhú sobotu v mesiaci (spolu 18x6 vyučovacích hodín). Časť vyučovania
prebehne formou praktických cvičení mimo priestorov Biblickej školy.
Prednášajúcimi v rámci misiologického programu prednášal v uplynulom
školskom roku Mgr. Daniel Mišina (a nimi pozvaní hostia/misionári), farár
v cirkevnom zbore v Obišovciach.
Poplatok za štúdium
7

Podmienky sú rovnaké ako v ostatných programoch BŠ.
Podmienky prijatia
Podmienkou prijatia je absolvovanie biblického štúdia s certifikátom Biblickej školy
alebo štúdium na inej škole, ktoré by bolo ekvivalentné s programom biblického
štúdia na Biblickej škole.
V školskom roku 2005/6 sa na štúdium misiológie prihlásilo 14 ľudí. V roku 2006/7
sa študenti rozhodli radšej pokračovať v bakalárskom štúdiu „Misijná práca s deťmi
a mládežou“ a preto sme program misiológie už samostatne na Biblickej škole
neotvárali.

Pedagogické štúdium
Žilinská univerzita ponúka magisterské dvojodborové štúdium Učiteľstvo
všeobecno-vzdelávacích predmetov. Štúdium je akreditované. BŠ na tomto
programe participuje odborom náboženská výchova (ev. a. v.), ktorý je možné
študovať v kombinácii s jedným z nasledujúcich odborov: anglický jazyk, hudobná
výchova, matematika. Od roku 2005 bol pridaný aj odbor informatika.
Profil absolventa
Absolvent v kombinácii s druhým predmetom získa kvalifikáciu v dvojodborovom
študijnom odbore Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, ktoré je zamerané
na prípravu pre učiteľské povolanie. Jeho absolventi sa môžu uplatniť predovšetkým
ako učitelia stredných, resp. základných škôl. Okrem odborných znalostí sa od
učiteľa očakáva aj vysoký morálny profil a kresťanský prístup k práci, kolegom a
žiakom.
Absolvent sa uplatní nielen na cirkevných, ale aj štátnych školách, kde je možnosť
vyučovať popri inom predmete aj náboženskú výchovu. Zároveň získa kvalifikáciu
vykonávať laickú prácu v cirkvi vo funkcii podľa zvolenej špecializácie - kantor,
diakon, pracovník s deťmi alebo mládežou.
Obsah odboru náboženská výchova
Biblický prehľad, Vybrané kapitoly z filozofie, Dejiny biblického Izraela a
judaizmu, štúdium Starej a Novej zmluvy, Základy evanjelickej vierouky,
Všeobecné cirkevné dejiny, Duchovné dejiny Slovenska, Kresťanská etika,
Kresťanské cirkvi a denominácie, Mimokresťanské náboženstvá, Súčasné sekty a
kultové hnutia, Právo a ekonomika cirkvi, Kapitoly z praktickej teológie, atď.
Voliteľné predmety: Cirkevná hudba, Diakonia, Práca s deťmi, Práca s mládežou.
Súčasťou štúdia je odborná prax a duchovné cvičenia.
Forma štúdia
Päťročné magisterské štúdium na Žilinskej univerzite bolo od septembra 2005
transformované na dva stupne štúdia – trojročný bakalársky a dvojročný
magisterský.
Pedagogickí pracovníci v kalendárnom roku 2006
doc. ThDr. Peter Gažík;
Mgr. M. Valčo, PhD.;
Mgr.Ing. B. Hroboň;
Mgr. K Valčová;
Mgr. Adrian Kacian PhD;
Mgr. A. Žitňan.
doc. PhDr. M. Kovačka CSc;
Mgr. Tomáš Gulán
Mgr. Milan Kubík;
Mgr. Andrea Korečková, PhD.
Mgr. J. Oslík;
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Rozširujúce magisterské štúdium
Štúdium je určené učiteľom základných a stredných škôl, ktorí si chcú rozšíriť svoju
kvalifikáciu o odbor náboženská výchova ECAV.
Kto štúdium organizuje
Žilinská Univerzita, Fakulta Prírodných Vied v spolupráci s Biblickou Školou
v Martine. Štúdium sa začalo v októbri 2005.
Forma štúdia:
Akreditované štúdium prebieha diaľkovou formou a trvá dva roky (4 semestre) .
Vyučovanie prebieha na Biblickej Škole v Martine. Študenti absolvujú približne 300
vyučovacích hodín.
Obsah štúdia:
Štúdium bude obsahovať 27 predmetov , v týchto základných oblastiach: Stará
zmluva, Nová zmluva, základy filozofie, dejiny kresťanskej cirkvi, vierouka a
apologetika, praktická teológia.
Poplatok za štúdium a štipendium:
Poplatok za štúdium na jeden semester je 5000,- Sk. Biblická škola poskytuje
študentom štipendium, ktoré predstavuje príspevok na cestovné a stravné vo výške
50%.
Podmienky prijatia:
Uchádzači o rozširujúce magisterské štúdium musia mať úspešne ukončené
magisterské štúdium učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov. Na toto štúdium
sa prihlásilo 6 ľudí. Momentálne v štúdiu pokračuje 5 ľudí.
Vyučovanie zabezpečovali tí istí pedagógovia ako v Mgr. programe náboženskej
výchovy.

Študijný program: Misijná práca s deťmi a mládežou
Nový, akreditovaný študijný program, ktorý začal od školského roku 2006/7!
Tento študijný program úzko súvisí s našou víziou obnovy cirkvi prostredníctvom
vzdelávania a výchovy laických pracovníkov pre službu v cirkvi a v spoločnosti.
Špecializuje sa na vzdelávanie v oblasti práce s deťmi a s mládežou (najmä) v
cirkevnom, ale aj v sekulárnom kontexte (napríklad v centrách voľného času).
Cieľ programu
Cieľom tohto študijno-praktického programu je preto - prostredníctvom
premysleného výchovno-vzdelávacieho procesu - pripraviť do služby laických
pracovníkov, ktorí majú záujem slúžiť v oblasti duchovného a osobnostného
formovania dorastu a mládeže. Rozvoj osobnosti je v tomto programe spojený s
cieľom rozvoja občianskej spoločnosti v jej duchovných, etických a humánnych
aspektoch.
Profil a uplatnenie absolventa
Po ukončení tohto študijného programu získa absolvent akademický titul "bakalár"
(Bc.). Absolventi budú mať nielen solídne znalosti Biblie, teológie a cirkevných
dejín, ale budú mať aj dobré znalosti z oblasti dynamiky mládežníckej komunity,
psychológie adolescentov, komunikácie (v rámci skupiny ako aj s vonkajším
svetom), písania a koordinovania projektov, atď. Nadobudnú osobné aj sociálne
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kompetencie, ktoré budú môcť využiť pri organizovaní a koordinovaní školských a
mimoškolských aktivít detí a mládeže. Budú schopní pomôcť mladým ľuďom v ich
duchovnej orientácii (najmä prostredníctvom evanjeliovej a kontextuálnej
interpretácie Písma) a viesť ich tak, aby vyrástli v duchovne uvedomelé a zrelé
osobnosti, aktívne pracujúce v našej cirkvi.1 Prostredníctvom rôznych aktivít (šport,
filmové kluby, spevokol, letné tábory, hry, atď.) dokážu v kontexte cirkevného
zboru vytvoriť priestor, kde sa budú mladí ľudia stretávať a duchovné rásť. Budú
disponovať základnými zručnosťami písania projektov a zvládnu komunikáciu v
anglickom jazyku.
Absolventi tohto štúdia nájdu svoje uplatnenie najmä ako vzdelaní laickí pomocníci
farára v oblasti práce s mládežou a deťmi v zbore, senioráte alebo v rámci iného
nadzborového celku; ako koordinátori skupín ľudí mimo rámca konkrétneho
cirkevného zboru alebo konkrétnej cirkvi (naddenominačné nadácie a organizácie,
ako napr. YMCA); ako pracovníci v centrách voľného času (tzv. "animátori voľného
času"), prípadne v iných inštitúciách podobného charakteru.
Opodstatnenie programu
Tento odsek úzko súvisí s cieľom programu a profilom absolventa. Prezentujeme
snahu vytvoriť výchovno-vzdelávací základ pre kompetentnú a koncepčnú prácu s
dorastom a mládežou. Sme presvedčení, že nestačí mať len srdce pre prácu s
mladými, hoci túto skutočnosť pokladáme za základný a nevyhnutný predpoklad.
Ponúkame alternatívu voči súčasnému spôsobu prípravy mládežníckych vedúcich.
Táto alternatíva sa v prvom rade vyznačuje "kompetentnosťou" odbornej prípravy.
Vysokoškolské vzdelanie bakalárskeho typu, pod vedením kvalifikovaných
vyučujúcich z oblasti teológie, psychológie a pedagogiky, poskytuje väčšiu istotu, že
absolvent sa dokáže duchovne zorientovať, vytvorí si pozitívny vzťah k svojej
cirkevnej identite a zároveň získa poznatky a zručnosti, ktoré mu umožnia slúžiť aj
tam, kde sa stretáva kontext cirkvi s kontextom občianskej spoločnosti.2
Nami ponúkaná alternatíva sa ďalej vyznačuje "koncepčnosťou" organizácie a
realizácie. Novota predkladanej koncepcie spočíva najmä v tom, že program počíta s
dlhodobým a plnohodnotným pracovným nasadením vybraných absolventov.
Zručnosti písania projektov, pedagogické vzdelanie a kontakty s partnerskými
evanjelickými zbormi v zahraničí umožnia absolventovi dlhodobo3 slúžiť v prostredí
vybraného cirkevného zboru, v spolupráci a pod vedením tamojšieho zborového
farára. "Koncepčnosť" teda spočíva aj v tom, že dôraz programu je položený na tom,
aby všetka práca bola konaná v spolupráci so zborovým farárom a vedením cirkvi.
Cirkevné zbory získajú nielen dobre pripravených pracovníkov, ale aj dôležitý
kontakt na partnerský zbor/zbory v zahraničí, čo sa môže stať veľkým prínosom na
miestnej ako aj celocirkevnej úrovni.
Miesto, forma a rozsah štúdia
Bakalársky program môže mať dennú alebo diaľkovú formu, pričom niektoré
praktické predmety môžu byť vyučované formou blokového štúdia (viď návrh
rozvrhu). Vyučovanie bude zabezpečené v novo-zrekonštruovanej budove prvého
slovenského gymnázia v Martine.

1

Program je však otvorený aj pre členov iných cirkví, pričom snahou pedagógov nebude presvedčiť ich pre
službu v ECAV, ale pomôcť im orientovať sa a nájsť si miesto služby v ich vlastnej tradícii.
2
Popri solídnych znalostiach evanjelickej teológie bude absolvent disponovať napríklad aj pedagogickým
minimom, ktoré mu nielen rozšíri obzor, ale otvorí aj nové možnosti služby.
3
Pozri bod "VIII" tohto návrhu - finančná realizácia programu.
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Dôraz bude popri teoretickej stránke položený aj na praktické cvičenia a budovanie
komunity. Študenti budú spolu so spirituálom organizovať a zabezpečovať
mládežnícky klub pre vysokoškolákov a stredoškolákov v Martine (obdoba
univerzitných pastoračných centier). Už počas týždňa sa študenti pripravia na
zborové aktivity svojej domácej mládeže. Zámerom programu je poskytnúť im
priestor vyskúšať si v praxi to, čo sa o mládežníckej práci naučili v škole. Študenti
budú okrem toho participovať na programe "letnej biblickej školy" a na ostatných
misijných projektoch BŠ. Vybraní študenti absolvujú aj trojmesačnú prax v jednom
z partnerských evanjelických zborov v USA a povinnú dvojmesačnú prax v rámci
programu prázdninovej nedeľnej školy pre deti v partnerských zboroch ECAV na
Slovensku, alebo v rámci iných zborových aktivít, súvisiacich so štúdiom. Popri tom
budú študenti každý rok absolvovať jedno- až dvoj-týždňové sústredenie, zamerané
na ich duchovný rast, budovanie komunikačných schopností a na posilnenie
skupinovej spolupatričnosti.
Predpoklady pre prijatie:
Základným predpokladom pre prijatie je ukončené stredoškolské vzdelanie s
maturitou a absolvovanie osobného pohovoru s ustanovenou komisiou.
Pracovný návrh finančnej realizácie programu
Absolventi denného štúdia budú počas prvých štyroch rokov finančne plne
sponzorovaní partnerskými zbormi zo zahraničia (väčšinou z USA) a budú môcť byť
pracovníkmi s mládežou v zbore na plný úväzok. Pri výbere uchádzačov o tento
program bude dôležitý kontakt a odporúčanie konkrétneho zboru ECAV na
Slovensku, v ktorom bude daný pracovník neskôr pracovať. Po uplynutí prvých
štyroch rokov sa bude finančná pomoc zo zahraničia postupne znižovať (viď
tabuľku) a bude zodpovednosťou pracovníka ako aj zboru postupne si zaobstarať
potrebné prostriedky pre svoju prácu. Čiastku môže hradiť buď domáci cirkevný
zbor - ak sa vhodne motivujú rodičia tých detí, o ktorých sa pracovník stará, alebo
bude prostriedky možné získať z rôznych fondov, písaním projektov, prípadne
rôznou kombináciou týchto možností. Prvé štyri sponzorované roky by však mali
dať dostatočný impulz, ako pre pracovníka, tak aj pre zbor, na uvedomenie si
potreby prevziať finančnú zodpovednosť za túto konkrétnu oblasť služby v zbore.
Nasledujúca tabuľka zobrazuje navrhovaný spôsob financovania:
Rok po
ukončení
štúdia

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Partnerský
zbor

100%

100%

100%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Domáci
zbor

0%

0%

0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Tento spôsob financovania poskytne dostatok priestoru na preukázanie výsledkov
pri minimálnych počiatočných nákladoch. Sme presvedčení, že keď rodičia budú
vidieť kvalitnú prácu a ich deti budú radi chodiť do spoločenstva, budú ochotní
podporiť túto prácu.
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PREHĽAD ČINNOSTI V ROKU 2006
MESIAC

UDALOSŤ

Január

Zomrel Ján Bohdan Hroboň
V nedeľu 22. januára 2006 sme sa spolu s Martinským cirkevným zborom a širokou
cirkevnou a občianskou verejnosťou rozlúčili s Jánom Bohdanom Hroboňom. Tento muž
stál za vznikom Biblickej školy v Martine, formoval jej poslanie a miesto služby v
Evanjelickej cirkvi. Zďaleka to však nebolo jediné miesto, kde tento muž zanechal pečať
svojej osobnosti.

Január

15. - 18. január 2006
Konferencia o obnove cirkevných zborov
V nemeckom mestečku Bergen-Bleckmar sa v dňoch 15.-18.1. 2006 konala konferencia
venovaná obnove cirkevných zborov, ktorú organizovala Nezávislá evanjelická cirkev v
Nemecku (SELK). Konferencie sa zúčastnil aj riaditeľ Biblickej školy v Martine Michal
Valčo a učiteľ misiológie Daniel Mišina.

Marec

5. marec 2006
Prvé sústredenie zamestnancov školy
Ak má inštitúcia plniť ciele, pre ktoré bola vytvorená, potrebuje sa z času na čas pozastaviť
a pýtať sa, odkiaľ prichádza a kam smeruje. Každá skupina ľudí intenzívne pracujúca na
istom poslaní, sa potrebuje pýtať, ako sa jej jednotlivým členom darí, či nedarí spolu
pracovať. S týmito zámermi sme sa rozhodli stráviť prvú adventnú nedeľu (5. marca 2006)
na chate blízko Kubínskej Hole.

Marec

18. marec 2006
Prednášky na tému pašiového príbehu
V sobotu 18. marca 2006 sa v priestoroch Biblickej školy v Martine konal dvojblok
prednášok na pašiovú tému Umučenie / smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Biblická škola ako
organizátor podujatia chcela takto ponúknuť širokej kazateľskej verejnosti na Slovensku
možnosť načerpať exegetické a homiletické podnety pred blížiacimi sa Veľkonočnými
sviatkami.

Marec

22.-26. marec 2006
Návšteva nórskych priateľov z Normisjon, Acta a Nor Kirken
Návšteva mala za cieľ vzájomné sa spoznanie budúcich partnerov. Nórski bratia a sestra
navštívili Evanjelizačné stredisko pre masmédiá, Biblickú školu v Martine, Fakultu
prírodných vied Žilinskej univerzity (a v rámci nej študentov, študujúcich v učiteľskom
programe náboženská výchova), Diakonické centrum v Sučanoch a evanjelický cirkevný
zbor v Sučanoch. Sme Bohu vďačný za čas rozhovorov, zdieľania sa a učenia sa od seba
navzájom, ktorý nám bol počas týchto dní daný.

Apríl

27. apríl – 5. máj 2006
Správa o ceste do USA
Pracovná cesta do cirkevného zboru New Heights v meste Vancouver, štát Washington,
koncom apríla 2006 bola viac ako len oficiálne nadväzovanie kontaktov. Bola to príležitosť
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navštíviť miesta, ktoré sa do môjho srdca vryli ešte v roku 1993, keď som v danej lokalite
býval ako výmenný študent na strednej škole. Ešte väčšou radosťou bolo pre mňa navštíviť
dávnych priateľov, drahých súrodencov v Kristu, z ktorých mnohí sa doteraz za mňa, moju
ženu a našu službu na Biblickej škole modlia. Je preto prirodzené, že moje prijatie zo strany
hostiteľov bolo veľmi srdečné a celý môj pobyt, hoci vyčerpávajúci, predsa pretkaný
povzbudením a posilnením do ďalších dobrodružstiev viery.
Už toto leto plánuje tento cirkevný zbor vyslať k nám svojich pozorovateľov z radu
zamestnancov ako aj presbyterov. Pred tým, ako spolu niečo budeme robiť, sa chceme
lepšie spoznať, aby bola naša spoločná služba adresná, verná a čo možno najefektívnejšia.
K budúcim potenciálnym formám spolupráce patria: ESL (English as a Second
Language), VBS (Vacation Bible School), podpora našich študentov, vrátane
sponzorovaných letných tréningových pobytov v New Heights, spoločné misijné projekty a
mnohé iné. Ambíciou New Heights je vyslať do Martina ESL team už budúce leto.

Máj

máj 2006

Študenti spoznávali rómsku misiu
V závere tretieho ročníka Biblickej školy v Martine, študenti jednoročného diaľkového
štúdia – v odbore Misiológia návštívili cirkevné zbory Rankovce a Slavošovce, ktoré
pracujú s rómskou komunitou a tiež zavítali na sídlisko Luník IX v Košiciach.

Jún

24. jún – 1. júl 2006
Misijné pôsobenie zboru Calvary Lutheran
Church
Príchod do Biblickej škole po viacerých rokoch je
väčšinou spojený s mnohými prekvapeniami.
Všetko sa rýchlo mení a zmeny so sebou prinášajú
pokrok. Takéto zmeny si všimli aj niektorí
členovia 19 člennej skupiny, ktorí k nám opäť
prišli po niekoľkých rokoch z evanjelického zboru
Calvary Lutheran Church z West Chestera v
Pennsylvánii. Skupina prišla pod vedením
evanjelického farára Steva Godsall-Myersa.

Júl

1.-17. júl 2006
Budujeme Božie dielo
Je normálne, keď ľudia tvrdo pracujú na niečom, čo patrí im. Ale je skutočne Božím
zázrakom, keď ľudia prichádzajú zďaleka, aby pomohli projektom, o ktorých sú
presvedčení, že sú zdrojom mnohých Božích požehnaní, ale z ktorých oni sami nebudú mať
žiadny materiálny zisk. Takýmto zázrakom bola pre nás skupina piatich ľudí zo Spojených
Štátov Amerických, ktorí prišli pod vedením Joea Lundersa. Pracovali na mnohých
projektoch. Oškrabávali a maľovali steny v triedach Evanjelickej základnej školy. Pomáhali
pri rekonštruovaní priestorov Živeny, ktoré by mali od septembra slúžiť ako triedy
základnej školy a pripravovali rekvizity na letnú biblickú školu. Pracovali skutočne
neúnavne a ich život bol pre nás a pre všetkých, ktorí mohli s nimi stráviť aspoň trochu
času, skutočným svedectvom o živom Kristovi, ktorý vo svojich svätých prináša bohaté
ovocie.
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Júl

3.-14. júla 2006
Staviame mosty pomocou angličtiny
Biblická škola usporiadala počas prvých dvoch julových týždňov (3. - 14. júla 2006)
konverzačné kurzy anglického jazyka v spolupráci s americkými priateľmi zo štyroch
cirkevných zborov.

Júl

17.-21. júla 2006
Čas očakávania a naplnenia (letná biblická škola v Beniciach)
Farár Bill Rindy z evanjelického zboru First Lutheran Church vo Fargu v Severnej Dakote
priviedol skupinu 15 ľudí, aby učili letnú biblickú školu v Beniciach. Pre niektorých členov
skupiny to nebolo nič nové a mnohí sa tešili z opakovaného stretnutia zo „starými“ známymi,
ktorých spoznali v lete 2004. Učitelia aj deti prichádzali každé ráno (17.-21. júl 2006) do
budovy základnej školy v Beniciach s veľkým očakávaním. A ich očakávania boli viac ako
naplnené. Učitelia učili deti pomocou scénok, biblických príbehov, hier, tvorivých dielní a
piesní s láskou a pozornosťou, ktorá prinášala na tváre detí úsmevy a smiech. Všetci boli
skvelými svedkami Božej lásky ku každému jednému z nás. Božia láska k nám bola zároveň
hlavnou témou celého týždňa. A ako sa týždeň páčil deťom? Prišlo ich viac, ako sa pôvodne
zaregistrovalo a ich radosť bola veľkým odsúhlasením všetkého, čo im učitelia prinášali.
Okrem letnej biblickej školy, ktorá sa skončila v piatok programom, na ktorom deti ukázali
svojim rodičom, čo sa naučili, mali naši americkí priatelia možnosť vidieť niektoré z krás
Slovenska. Sme vďační, že Boh napĺňa očakávania a naše túžby, ktoré sú podľa Jeho vôle.
Často nás prekvapí a urobí viac, ako by sme mohli kedykoľvek očakávať!!

Júl

10.-14. júl 2006

Nezištné rozdávanie sa
K martinskému letu na Memorandovom námestí neodmysliteľne už roky patrí neuveriteľne
veľa detí, hostia z partnerských cirkevných zborov v Amerike, domáci pomocníci a netradičné
aktivity. Ani v tomto roku to nebolo inak. 8. júla prišlo 27 lektorov, ktorí sa podujali na
organizovanie Letnej biblickej školy. Tentoraz sa tu v 11 skupinách rôzneho veku od 2,5 roka
až po 15-ročných zišlo okolo 300 detí, aj z detského domova v Martine. Lektori sa na prácu s
deťmi pripravovali už pol roka dopredu.
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Júl

26.-31. júl 2006
“Choďte a vyučujte!“
„Choďte a vyučujte!“ Tieto mobilizujúce slová slúžili ako hlavná téma 6. medzinárodnej
konferencie biblických škôl, ktorá sa konala od 26. do 31. júla 2006 u nás v Biblickej škole v
Martine. Konferencie sa konajú každé štyri roky, vždy v inej krajine. Slovensko dostalo šancu
usporiadať podujatie tohto typu po prvý krát. Cieľom týchto konferencií je vytvoriť funkčnú,
akcieschopnú sieť biblických škôl, ktoré sa venujú vzdelávaniu laických pracovníkov v cirkvi.
Vzájomné prepojenie biblických škôl je dôležité pre ich ďalšiu prácu. Prináša povzbudenie,
nové nápady, výmenu študentov aj vyučujúcich a mnohé iné príležitosti pre vzájomné
obdarovanie sa a povzbudenie.
Tohtoroční účastníci prišli z piatich krajín sveta: USA, Fínsko, Nemecko, Kazachstan a
Česko. Prednášalo a diskutovalo sa na nasledovné témy: „Biblia a evanjelizácia“ (Dr Francis
Monseth, USA), “Lutherova teológia kríža v kontexte dnešnej doby” (Dr Albert Garcia, USA),
„Budovanie Biblickej školy v post-komunistickom Slovensku“ (Dr Michal Valčo, SK),
„Biblické školy a misijný príkaz“ (Don Richman, USA), „Výzva Mormonizmu pre dnešok“ (Dr
Orv Mosbo, USA), „Biblia, cirkevný zbor a homosexualita“ (Dr. David Glesne, USA),
„Uzdravenie, proroctvo a jazyky – Lutherov postoj ku charizmatikom“ (Dr Oscar Föller, DE).
Popri prednáškach a diskusiách však mala konferencia aj iný cieľ. Snahou bolo vytvoriť
spoločenstvo bratov a sestier rôznych kultúr, ktoré by bolo zjednotené mocou Božej lásky.
Podarilo sa vytvoriť komunitu vzájomného zdieľania sa a modlenia sa jeden za druhého.
Účastníci odišli nielen intelektuálne stimulovaní, ale aj duchovne osviežení a povzbudení do
ďalšej služby. „Je dobré vedieť, že nie sme sami!“

September

01.-04. september 2006
Príprava na ELISE
Cieľom prípravného štvordňového stretnutia v Eisenachu, Nemecko, bola príprava troch
stretnutí v rámci projektu E.L.I.S.E. - Žiť európsky v sociálnej angažovanosti - Vzdelávacie
stratégie novej sociálnej angažovanosti s ťažiskom na zamestnanie a nezamestnanosť. Projekt
sa realizuje v rámci programu Európskej Únie SOCRATES/GRUNDTVIG 2 – Partnerstvá vo
vzdelávaní dospelých. Biblická škola na tomto projekte pracuje spolu s diakonickým
zariadením CARITAS v Maďarsku a s nemeckou vzdelávacou inštitúciou Evangelische
Erwachsenenbildung Thüringen.

September

23. september 2006
Seminár o Prirodzenom raste cirkvi
”Bol som pozvaný do evanjelického zboru, aby som tam mal posledné služby Božie. Ten zbor
končil. Ešte predtým sa členovia uistili, že sa bude mať kto starať o ich evanjelický cintorín. Na
tento účel vyzbierali 150.000.- dolárov. Kostol chceli predať.“ Týmto skutočným príbehom
začal brat farár Tom Acton seminár o Prirodzenom raste cirkvi.

Október

15.-17. október. 2006
Európska spolupráca v rámci nového študijného programu.
V polovici októbra sa traja predstavitelia Biblickej školy, Michal Valčo, Adrian Kacian a
Tomáš Gulán, vybrali do estónskeho Tallinnu. Cieľom ich cesty bolo stretnutie štyroch
vzdelávacích inštitúcii zapojených do projektu EÚ Kresťanská práca s mládežou v strednej a
východnej Európe.
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PROJEKTY
Hospodárske projekty spočívajú v zabezpečení dostatočných priestorov k realizácii
vzdelávacieho a misijného zámeru BŠ.
Z akademických projektov je našim cieľom nielen naďalej zlepšovať už existujúce
projekty, ale aj pripravovať realizáciu nových, ktoré by mohli prispieť k obnove
evanjelickej cirkvi a kresťanského povedomia v našej spoločnosti.
HOSPODÁRSKE PROJEKTY

NÁKLADY A STAV

Školská budova Biblickej školy. Prebiehala
len bežná údržba budovy. Bola zariadená nová
kancelária, v ktorej bol predtým sklad.

Budova Živeny. V tejto prenajatej budove boli
pripravené tri triedy a dve kancelárie pre
potreby ev. ZŠ. Ďalšie dve triedy budú voľné
a pripravené na užívanie od augusta 2007.
Úpravou podkrovia a terasy by sa dali získať
ďalšie vyhovujúce priestory (aspoň ďalších päť
tried).

Náklady: do konca roka 2006 sme
preinvestovali cca. 5.5 milióna korún.
V priebehu roku 2007 plánujeme do budovy
investovať ďalších cca. 500 – 600 tisíc Sk.

Historická budova prvého slovenského
gymnázia. V septembri 2005 sme ju oficiálne
uviedli do prevádzky. Budova slúži na
vzdelávanie odboru bakalárskeho štúdia Misijný
pracovník s deťmi a mládežou, ako aj na letné
aktivity – najmä jej ubytovacie kapacity.

V poslednej etape rekonštrukcie boli
inštalované elektrické a vodovodné rozvody,
sádrokartonárske práce, podlahy, omietky,
obklady, spevnenie vonkajších plôch atď.
Stav: Budovu ešte stále čakajú finalizačné
práce, úprava okolia. Náklady: 0.5 mil. Sk.

Internát. Za účelom vytvoriť vhodné
podmienky pre rastúcu študentskú obec a denné
programy školy, určené na formovanie
osobností študentov, chce Biblická škola
postaviť internát s kapacitou minimálne 80
lôžok. Denné štúdium by umožnilo oveľa
efektívnejšie plniť ciele školy.
Zároveň
by podstatne zvýšilo šance na akreditovanie aj
ďalších jej programov a tým zaradenie sa do
školského systému a nárok na financovanie zo
štátneho rozpočtu.

Náklady: 60 mil. Sk, z ktorých doposiaľ
získaný jeden milión išiel na zakúpenie
stavebného pozemku v r. 2001.

Domov dôchodcov Sučany. Prví klienti boli
prijatí v júni 2006. štyri poschodia má
v prenájme Stredisko evanjelickej diakonie
v Sučanoch pod vedením Lenky Taškárovej.

Rekonštrukčné práce financuje Evanjelická
diakonia.

Nadstavba v rámci rekonštrukcie strechy.
V roku 2006 sa budeme usilovať vyriešiť otázku

16

Stav: Zakúpený pozemok je na území
susediacom s historickou budovou prvého
slovenského gymnázia. Pripravená je aj štúdia
a samotná výstavba začne po získaní väčšiny
potrebných finančných prostriedkov.

Stav: Na rekonštrukčné práce potrebujeme
zobrať úver vo výške približne 10 miliónov
korún. Ráta sa buď s vyrovnaným

zatekajúcej
strechy
budúceho
domova
dôchodcov. Najoptimálnejšie riešenie sa zdá byť
nadstaviť ešte jedno poschodie a vytvoriť tam
ubytovanie pre zdravotnícky personál.

rozpočtom, alebo s miernym ziskom.

Agentúra podporovaného zamestnávania.
Biblická škola sa v marci 2006 podujala založiť
agentúru tohto typu vzhľadom na sociálne
potreby turčianskeho regiónu a tiež vzhľadom
na skutočnosť, že máme kompetentného
a ochotného človeka, ktorý agentúru bude viesť.
Prácu agentúry vnímame tiež ako príležitosť
vstúpiť do povedomia širšej verejnosti
prostredníctvom
relevantným
sociálnych
projektov.

Stav: Registrácia agentúry bude ukončená do
10. marca 2006. Priestory pre agentúru
prenajme Biblická škola v Martine. Janka
Figurová bola vedením školy poverená
riadením agentúry a písaním projektov, ktoré
prinesú financie na pokrytie prevádzkových
nákladov.
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AKADEMICKÉ PROJEKTY

NÁKLADY A STAV

Pedagogické štúdium, špecializácia
Náboženská výchova ECAV. Tento
program, ktorý pripravuje učiteľov
evanjelického náboženstva v kombinácii
s anglickým jazykom, matematikou alebo
hudbou zabezpečuje Fakulta prírodných
vied v spolupráci s Biblickou školou.

Stav: 55 študentov denného štúdia.

Biblické štúdium.
Po zavedení
sponzorského programu nám opäť
vzrástol
počet
študentov
zo
vzdialenejších oblastí Slovenska. Tak isto
sme zmenili spôsob hodnotenia. Študenti
namiesto práce absolvujú po každom
semestri záverečný test.

Stav: 22 študentov diaľkového štúdia.

Misiologické
štúdium.
Otvorené
v septembri 2005 pod vedením Mgr.
Daniela Mišinu.

Stav: 14 študentov diaľkového štúdia.

Diakonicko – sociálne štúdium.

Stav: 12 študentov diaľkového štúdia.

Toto štúdium sme opätovne otvorili v šk.
roku 2006/7 pod vedením Mgr. Kataríny
Valčovej.
Denné a diaľkové štúdium pre
pracovníkov
s deťmi
a mládežou.
Študijný program je trojročný, bakalársky
a prebieha v Martine pod Žilinskou
univerzitou. Bol otvorený v sept. 2007.

Stav: k 1. novembru 2006 bolo do štúdia
zapísaných 30 študentov denného a 48
študentov diaľkového štúdia.

Inštitút
pre
rozvoj
osobnosti
a ľudských zdrojov, o.z.. Biblická škola
začala od januára 2006 spolupracovať
s novozaloženým
inštitútom,
ktorého cieľom je získať peniaze z fondov
európskej únie a iných zdrojov, ktoré
nepodporujú aktivity cirkevných (alebo
na cirkev naviazaných) inštitúcií.

Stav: Hľadajú sa relevantné projektové
výzvy, na ktoré by bolo možné reagovať
a napísať
projekty.
Za
spracovanie
projektových výziev bol poverený Mgr.
Tomáš Gulán.

Knižnica. Naďalej pracujeme na
vybavení
kresťanskej
knižnice,
zameranej výlučne na biblistiku,
teológiu, cirkevné dejiny a príbuzné
predmety.

Stav: Zatiaľ sa spracovalo cca. 90%
knižničných
údajov.
Dokončenie
katalogizácie je plánované na rok 2007.
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Vydavateľstvo. V roku 2006 sme vydali
novú konfirmačnú príručku pod názvom
„Stratení a nájdení“. Náklad: 1000 ks.
Stav: Škola je zaradená do systému škôl
SR. Každý nový rok plánujeme otvoriť
jednu až dve triedy v jednom ročníku.
Škola sídli v budove Zborového domu
a v budove Živeny (spolok slovenských
žien). Hľadáme nové priestory pre základnú
a následne strednú evanjelickú školu.

Evanjelická základná škola. Biblická
škola
v Martine
sa
poverením
Generálneho presbyterstva ECAV (na
základe
predošlého
odporúčania
Turčianskeho
seniorátu)
stala
zriaďovateľom Evanjelické základnej
školy v Martine, ktorá v septembri 2004
otvorila svoje brány prvým 24 prvákom.
Okrem osobného prístupu a príkladu
v duchu kresťanskej lásky, škola ponúka
rozšírené vyučovanie anglického jazyka
s americkou
lektorkou
a dopravu
školským mikrobusom.

V školskom roku 2006/7 bolo prijatých 40
žiakov do dvoch tried v prvom ročníku.
Škola má spolu 98 žiakov v troch ročníkoch
a piatich triedach.

19

ŠTUDENTI
Univerzitné štúdium
Od septembra 2005 je v prevádzke všetkých 5 ročníkov univerzitného štúdia. Program sa
ukazuje ako veľmi životaschopný. Jeho absolventi budú môcť pôsobiť ako učitelia
náboženstva a druhého predmetu (anglického jazyka, matematiky alebo hudby a najnovšie
aj informatiky) na všetkých typoch stredných a základných škôl na Slovensku. Túto službu
vnímame ako veľmi efektívny spôsob misie a sme vďační Pánu Bohu, že po rokoch
komunizmu môžeme aj týmto spôsobom zvestovať Krista mladej generácii.
Počty študentov v roku 2006/2007

Ročník
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
Spolu

Počet študentov
12 študentov
12 študentov
5 študentov
15 študentov
11 študentov
55 študentov

Rozširujúce magisterské štúdium
V súčasnosti je v tomto programe už len päť študentov z východného a stredného
Slovenska.
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FINANČNÁ SPRÁVA

Príjmy v roku 2006
Za rok 2006: 13 150 130,71 Sk
Dary

10.146.946,58

Poplatky za štúdium

126.910,00

Semináre

147.962,70

Prenájom a energie

1.047.095,90

Služby

1.547.940,29

Predaj tovaru

111.125,90

Úroky, dividendy

12.712,44

Iné príjmy

9.436,90

Celkom

13.150.130,71

Výdavky v roku 2006
Za rok 2006: 15 936 664,85 Sk
Mzdy, odvody a dane

2.266.461,00

Energie

1.218.569,20

Investície

9.426.343,44

Nákup tovaru a drob. Majetku

1.232.318,11

Opravy

458.054,72

Služby

1.245.615,58

Iné

89.302,80
Celkom

15.936.664,85
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Sponzori
Biblická škola je nezisková organizácia. Na jej prevádzku a projekty finančne
neprispieva ani štát, ani cirkev (s výnimkou platu spirituála). Materiálne je preto
závislá od sponzorov, zborov, nadácií a rôznych organizácií, ktoré chápu a
podporujú jej činnosť a ciele.
Medzi domácich sponzorov patrí :
• Ekumenická rada cirkví SR
• Cirkevný zbor ECAV v Martine
• Nadácia J. A. Komenského v Žiline
• Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava
Medzi zahraničných sponzorov patrí :
• Atonement Lutheran Church, Fargo, North Dakota
• Calvary Lutheran Church, West Chester, Pennsylvania
• Calvary Lutheran Church, Golden Valley, Minnesota
• College Church, Wheaton, Illinois
• East European Missions Network, Minnesota
• Good Shepherd Lutheran Church, Woodbridge, Virginia
• Dánska evanjelická luteránska cirkev
• Hilfe für Brüder, Nemecko
• King of Glory, A Lutheran Community, Tempe, Arizona
• Licht im Osten, Nemecko
• Lutheran Church of the Resurrection, Roseville, Minnesota
• Our Savior’s Lutheran Church, Naperville, Illinois
• Peace Lutheran Church, Lombard, Illinois
• Prince of Peace Lutheran Church, Palatine, Illinois
• Slovak Zion Synod, ELCA, USA
• St. Andrew’s Lutheran Church, Mahtomedi, Minnesota
• Upper Arlington Lutheran Church, Upper Arlington, Ohio
• Y´s Men klub Dánsko.
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ZÁVER – vízie a predsavzatia do budúcnosti

NAŠOU VÍZIOU je stať sa misijným centrom pre vzdelávanie laikov s pôsobnosťou pre strednú
a východnú Európu. Chceli by sme v rámci areálu Biblickej školy vytvoriť medzinárodnú komunitu
študentov, ktorí sa pripravujú na svoje budúce poslanie a službu v cirkvi (ako laickí pracovníci) prostredníctvom
výmeny skúseností na medzinárodnej úrovni. Sme presvedčení, že takáto komunita bude obohatením nielen pre
samotných študentov, ale aj pre ich vyučujúcich, pre martinský cirkevný zbor, ako aj pre širšiu cirkevnú
verejnosť.
Pozývame Predsedníctvo cirkvi, Zbor biskupov a Generálne presbyterstvo, aby sa tešili z tohto Božieho
diela – nielen kvôli vyzbieraným peniazom, ale najmä kvôli ľuďom, ktorí spoznali Boha, kvôli ľuďom, ktorí sa
zbavili svojich predsudkov voči cirkvi, kvôli deťom, ktorým žiari úsmev na tvárach, keď o svojej škole hovoria
doma rodičom, kvôli životom, ktoré boli dotknuté a obohatené spoločnými akciami amerických a slovenských
kresťanov. Buďme ako cirkev hrdí na toto dielo Božie medzi nami a prestaňme pochybovať o tom, či je to dosť
„cirkevné“, alebo „luteránske“, alebo „evanjeliové a misijné“! Z Božej milosti sa tu dejú veľké veci: študenti
nachádzajú vieru v Božieho Syna, laici lepšie rozumejú svojmu miestu v živote cirkevného zboru, ale aj vo
svojom sekulárnom povolaní, ľudia na mestskom zastupiteľstve v Martine, ba dokonca na Vyššom územnom
celku sa s pochvalou a uznaním vyjadrujú o Biblickej škole a jej projektoch (čo vrhá dobré svetlo na celú
Evanjelickú cirkev) a život v cirkevnom zbore v Martine prijíma množstvo dobrých impulzov a teší sa z práce
presbyterov, ktorí na škole študovali.
Návrh uznesení pre Generálne presbyterstvo ECAV
V súlade s myšlienkami tejto výročnej správy ako aj s uzneseniami a presvedčením Správnej rady Biblickej
školy, prosíme, aby Generálne presbyterstvo ECAV prijalo nasledovné uznesenia:
1)

Vytvorenie samostatného systematizovaného miesta pre spirituála na Evanjelickej základnej škole
v Martine (súčasné miesto by bolo obmedzené pre študentov Žilinskej univerzity a Biblickej školy)

2)

Evanjelické školstvo je vynikajúcou a v dnešnej dobe jedinečnou príležitosťou pre misiu medzi
žiakmi a ich rodičmi – za predpokladu, že personál školy sa plne stotožňuje s misijným poslaním
takéhoto typu škôl. Generálne presbyterstvo preto podporuje COJ pri zriaďovaní cirkevných škôl
a vníma to ako jednu z priorít misijnej činnosti cirkvi dnes.

Generálne presbyterstvo ECAV poverilo Biblickú školu v Martine prebrať na seba pozíciu zriaďovateľa
EZŠ v Martine (viď priloženú kópiu uznesenia GP) z rúk Turčianskeho seniorátu, ktorý sa tejto funkcie vzdal
v prospech Biblickej školy (viď prílohu). Biblická škola podporila v roku 2006 EZŠ v Martine sumou
prevyšujúcou 5 miliónov Sk, zabezpečovala styk so zahraničnými sponzormi a jednala v s orgánmi mestského
zastupiteľstva v Martine. Škola má v meste veľký úspech a dobré meno, za čo sme Bohu vďační a pozývame
celú ECAV prostredníctvom jej vrcholných orgánov, aby sa tešila spolu s nami. Škola bola založená legitímne
ako cirkevná, evanjelická škola, nie ako súkromný projekt! Prosíme, aby toto nebolo spochybňované, ale
naopak, aby sa cirkev rada priznávala k tejto škole ako ku svojej a v rámci možností ju podporovala.
Zároveň pozývame členov Generálne presbyterstva, aby jedno zo svojich zasadnutí usporiadali
v priestoroch Biblickej školy, čím zároveň tlmočíme odporúčanie správnej rady Biblickej školy.
Nech nám Boh pomáha ostať vernými vo svojom povolaní. SOLI DEO GLORIA!

V Martine, ...............................................

Mgr. Michal Valčo, PhD.
výkonný riaditeľ BŠ.
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