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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, a iné.
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

•

Doc. 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

Pracovníci
Na plný úväzok:
•

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

•

Bc. Janka Mineková (rod. Kleinová), administratíva a študijný referent

•

Mgr. František Korečko, študentský farár/spirituál, platený pracovník cirkvi
(ECAV), ubytovanie poskytuje a platí BŠ.

•

Mgr. Jana Hulcová, účtovníctvo

•

Mgr. Natália Kacianová, PhD., tvorca a koordinátor programu BeFriender
Ministry – Služba sprevádzania a pomocný projektový koordinátor (plný
úväzok od novembra 2008)

Na čiastočný úväzok:
•

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

•

Janka Kleinová st., upratovanie (60% úväzok)

•

Mgr. Tomáš Gulán, pomocný lektor pre oblasť systematickej teológie,
projektový manažer pre zahraničie (polovičný úväzok)

•

Mgr. Katarína Valčová, lektorka pre predmety praktickej teológie, projektová
koordinátorka (od októbra 2007 nastúpila na miesto Mgr. Gulánovej)

•

Stanislav Hronec, THP, zmluva o vykonaní pracovnej činnosti

Na dohodu o vykonaní práce alebo ako dobrovoľníci:
•

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

•

Juraj Borcovan, počítačový a sieťový technik (na dohodu)

•

Mgr. Milan Kubík, pomocný lektor pre starozmluvné predmety (na dohodu)

•

Mgr. Ing. Bohdan Hroboň, učiteľ starozmluvných predmetov; zodpovedný za
fund raisingové aktivity BŠ a EZŠ (ev. základnej školy) - (nie je zamestnaný
na BŠ)

•

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

•

Etela Pavlíková, Elena Babušíková, Irena Ďjubeková, Dagmar Kubíková –
kuchyňa a obsluha (dobrovoľníci)
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Tím Biblickej školy

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

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

•

Globe University/Minnesota School of Business – e-learningové školenia pre
našich pracovníkov a spolupráca so Žilinskou univerzitou

•

Diakonia Polytechnic, Fínsko – možnosť podania spoločného VEGA projektu
a projektu mobilít v rámci ERASMUS

•

NorMisjon – Nórska misijná evanjelická organizácia. Jej mládežnícka
organizácia, ACTA, spolupracuje s nami pre vytváraní spoločných
mládežníckych projektov: kurzy pre mladých, spoločné tábory a podobne

Noví potenciálni partneri: (stále prebiehajú rokovania o konkrétnej forme
spolupráce)
•

California Lutheran University, USA

•

Pacific Lutheran University, USA

•

Concordia University, Wisconsin, USA
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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 2008 vyučovali:
Mgr. Milan Kubík;
Ing. Bohdan Hroboň, PhD., MA;
Mgr. M. Valčo, PhD.;
Mgr. T. Gulán;

Mgr. A. Kacian PhD;
Mgr. A. Žitňan
Doc PhDr. M. Kovačka CSc;
Mgr. Katarína Valčová, PhD.

Diakonické štúdium
Štúdium bolo v minulosti organizované v spolupráci s Evanjelickou diakoniou (ED)
a ponúka základné vzdelanie v oblasti diakonie a sociálnej práce. Bolo 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 2008/9 sa diakonické štúdium na Biblickej škole neotvorilo.
Vyučujúci pedagógovia (v školskom roku 2006/7):
Mgr. M. Jurík;
Ing. J. Huba;
Mgr. L. Naďová (rod. Ileninová);
Mgr. M. Prášilová;
doc PhDr E. Komárik;
Mgr. E. Cisáriková;
Mgr. M. Petrula;
Mgr. J. Figurová;
Dr. L. Brichtová;
Bc. J. Mineková;
Dr. S. Krupa;
Ing. O. Reptová;
Mgr. K Valčová;
Mgr. Ľ. Sopoliga.
ALL TO ACTION

Pedagogické štúdium
Žilinská univerzita ponúka bakalárske a magisterské dvojodborové štúdium
Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov. Magisterské štúdium sa vzhľadom
na chýbajúceho profesora pre všeobecný pedagogický základ v školskom roku
2008/9 nepodarilo akreditovať. Bakalárske 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,
informatika a matematika.
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
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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 2007
doc. ThDr. Peter Gažík;
Mgr. M. Valčo, PhD.;
Mgr.Ing. B. Hroboň, PhD.;
Mgr. K Valčová, PhD.;
Mgr. Adrian Kacian PhD;
Mgr. A. Žitňan.
doc. PhDr. M. Kovačka CSc;
Mgr. Tomáš Gulán
Mgr. Milan Kubík;
Mgr. Andrea Korečková, PhD.

Rozširujúce magisterské štúdium
Štúdium je určené učiteľom základných a stredných škôl, ktorí si chcú rozšíriť svoju
kvalifikáciu o odbor náboženská výchova ECAV. Vzhľadom na problémy
s akreditáciou magisterského stupňa, nebolo možné tento program otvoriť pre
študijný rok 2008/9.
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. Štúdium doposiaľ úspešne absolvovali tri študentky.
Vyučovanie zabezpečujú tí istí pedagógovia ako v bakalárskom programe
náboženskej výchovy.
8

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
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.
Viac informácií o opodstatnení a forme tohto štúdia nájdete na internetovej stránke
Biblickej školy: http://www.bsmt.sk/index.php?menu=047&content=34 . Štruktúra
programu je predstavená na stránke: http://www.bsmt.sk/index.php?l=1&content=43
V júni 2009 budeme mať prvých absolventov (18 študentov denného štúdia a 18
študentov diaľkového štúdia).

Študijný program: Služba sprevádzania
Služba sprevádzania je nový, pastorálno-psychologický program zameraný na
pastorálnu starostlivosť o pozostalých. Štúdium Služby sprevádzania je určené
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.
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všetkým tým, ktorí chcú zmysluplne a kvalifikovane pomáhať ľuďom
vyrovnávajúcim sa so smrťou blízkej a milovanej osoby. Biblická škola otvorila
tento program len v septembri 2008, pričom jeho tvorcom a koordinátorom sa stala
Mgr. Natália Kacianová, PhD.
Obsah štúdia
Pastorálne štúdium obsahuje: Základy pastorálnej starostlivosti, vybrané
kapitoly z teológie smrti a utrpenia, základy psychológie so zameraním na
osobnosť trpiaceho človeka, základy psychiatrie a skúmania chorobných
prejavov u pozostalých, vybrané kapitoly z teórie žiaľu so zameraním na
konkrétnu skupinu pozostalých (deti, teenageri, ľudia v strednom veku,
seniori), základy a prax v komunikačných a facilitátorských zručnostiach
(spolu 18x6 vyučovacích hodín). Prednášajú odborníci z oblasti praktickej teológie,
psychológie, psychiatrie a psychoterapie na Slovensku a v zahraničí.
Forma štúdia
Štúdium trvá jeden rok (dva semestre). Výučba prebieha diaľkovou formou každú
druhú sobotu v mesiaci. Súčasťou štúdia sú praktické cvičenia v oblasti
komunikácie a facilitovania podporných skupiniek pre pozostalých. Absolventi
štúdia získajú certifikát Služby sprevádzania s možnosťou uplatnenia sa v
pastorálnej službe cirkevného zboru.
Poplatok za štúdium
Poplatok za štúdium na jeden semester je 1200,- Sk . Škola poskytuje všetkým
študentom štipendium. V štipendiu je príspevok na cestovné a stravné vo výške
50% . Týmto spôsobom študenti našej školy získajú rovnaké výhody ako akýkoľvek
študent vysokej školy na Slovensku.
Podmienky prijatia
Ukončené stredoškolské vzdelanie, absolvovanie dvojročného štúdia na Biblickej
škole v Martine alebo iného štúdia s teologickým zameraním, stručný životopis a
osobný pohovor. Prihlásiť sa môžete do konca júla (písomne, elektronicky alebo
telefonicky).
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AKADEMICKÉ PROJEKTY / študijné
programy

NÁKLADY A STAV

Pedagogické štúdium, špecializácia
Náboženská výchova ECAV

Stav: 20 študentov denného štúdia.

Biblické štúdium

Stav: 22 študentov diaľkového štúdia.

Denné a diaľkové štúdium pre
pracovníkov s deťmi a mládežou

Stav:
Denní: 60
Externí: 51

Pastorálny program: Služba
sprevádzania

Stav: 31 študentov diaľkového,
neakreditovaného štúdia

Evanjelická základná škola v Martine.
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.

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.
Intenzíve rokujeme s predstaviteľmi mesta
a riaditeľmi okolitých základných škol.

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

Stav: Hľadáme zdroje na zaplatenie
pracovníka na čiastočný úväzok.

V školskom roku 2008/9 bolo prijatých 40
žiakov do dvoch tried v prvom ročníku.
Škola mala spolu 173 žiakov v piatich
ročníkoch a deviatich triedach.
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PROJEKTY
Hospodárske projekty majú za cieľ zabezpečiť dostatočné priestory 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
Budova domova dôchodcov v Sučanoch
prešla na základe odporúčania GP ECAV do
vlastníctva Strediska evanjelickej diakonie
v Sučanoch.

Domov dôchodcov Sučany

PREHĽAD MIMORIADNYCH AKTIVÍT V ROKU
2008
MESIAC

UDALOSŤ

Apríl

29. 3. – 7. 4. Builders Group / skupina staviteľov zo Zion Amor LC

Máj

Jún

1.

Builders group (29. marec – 7. apríl) – Zion Amor Lutheran Church, Battle Lake, MN
– 10 členov – vedúci: Dan Thorson; úprava hosťovského apartmánu v budove
Gymnázia;

2.

Návšteva nórskych partnerov organizácie ACTA (9. – 11. apríla) - Henrik GuiiLarsen, Anne Mari Topland, Jacob Bulti Smørdal

26. 4. – 7. 5. Builders group / skupina staviteľov zo St. Andrews LC
3.

Builders group (26. apríl – 7. máj) – St. Andrews Lutheran Church, Roseville Lutheran
Church, MN – 13 členov, vedúci: Joe Lunders, Danny Olander; vonkajšie práce –
stavanie plota, čistenie vonkajších plôch, úpravy trávnikov okolo budovy Gymnázia;
vnútorné práce – dokončenie úprav hosťovského apartmánu v budove Gymnázia;

4.

Kammerchor (22. máj – 24. máj) – Concordia, Wisconsin – spevokol vedený Dr.
Kennethom Koschem, 43 členov spevokolu, 6 vedúcich

9. – 11. 6. Spevokol; 13. 6. – 20. 6. Po Lutherových stopách;
1.

Eagle´s Wings Choir and Hearts in Puppetry (9. – 11. jún) – mládežnícky spevokol
a členovia tímu bábok (53 členov) z Our Saviour´s Lutheran Church, Naperville, IL –
obe skupiny vedie Lynn Panosh

2.

J-term – 16 účastníkov z USA (Our Saviour´s Lutheran Church, Naperville, IL –
pastor Tom Grevlos) – po Lutherových stopách v Nemecku a skúmanie dejín
reformácie na Slovensku – sprievodcovia: RNDr. Adrian Kacian, PhD., Mgr. Tomáš
Gulán
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St. Marks Lutheran Church, Circle Pines, MN (13. jún – 20. jún) – 15 členov, vedúci: farár
Steve Sampson; angličtina pre deti na Evanjelickej základnej škole, pomocné vonkajšie
práce na okolí Biblickej školy;

Júl

Anglické konverzačné kurzy, letná biblická škola a oslava 10. Výročia BŠ
1.

EFL (27. jún – 12. júl) – konverzačný kurz pre študentov Žilinskej univerzity
v programoch: učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov (Angličtina –
Náboženská výchova ECAV a Matematika – Náboženská výchova ECAV) a Misijný
pracovník s deťmi a mládežou (vyučovaný v Martine); konverzačný kurz bol vedený
zahraničnými lektormi z USA, z partnerského cirkevného zboru St. Andrews Lutheran
Church, Mahtomedi, MN – 20 členov.

2.

VBS (27. jún – 7. júl) – letná biblická škola pre deti vo veku 2,5 – 13 rokov.
Účastných bolo okolo 400 detí. Počet učiteľov z USA – 31, pochádzajúcich
z cirkevného zboru St. Andrews Lutheran Church, Mahtomedi, MN.

3.

3. júl – 7. júl – oslava desaťročnice Biblickej školy – Dekáda zázrakov

-

špeciálni hostia: St. Andrews Lutheran Church choir – 43 členov; Biskup Richard
Graham - Metro Washington, D.C. Synod s manželkou Nancy Graham; Dr. David
Tiede, bývalý prezident Luther Seminary, v St. Paul, Minnesota; Rev. Paul Wee,
bývalý pracovník LWF (SLZ); Dr. Rosemary Burton, Metro DC členka syndody vo
Washingtone D.C., Rev. Dr. Robert Allard, Metro DC Global Mission s manželkou
Elsa Allard; Thomas Jagush;

4.

EFL – jazykové kurzy angličtiny pre verejnosť (12. júl – 27. júl);

-

skupiny, ktoré vyučovali: New Heights Church, Vancouver WA – 31 členov; tím z
Kalifornie – členovia viacerých cirkevných zborov v Kalifornii – 12 členov;

5.

EFL – jazykový kurz pre deti a rodičov Evanjelickej základnej školy v Martine (12. júl
– 27. júl) – vedený členmi Grace Lutheran Church, River Forrest, IL – 12 členov

6.

Anglický konverzačný kurz a letná biblická škola v Príbovciach – (12. júl – 27. júl) –
vedený členmi First Lutheran Church, Fargo, ND – učitelia spolupracovali aj na
jazykových kurzoch v Martine – 11 členov
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FINANČNÁ SPRÁVA
V roku 2008 hospodárila Biblická škola zo schodkom vyše štyri milióny korún, ktorý
bol vykrytý z finančných rezerv BŠ. V roku 2009 nemá Biblická škola k dispozícii
podobné finančné rezervy. Predpokladám, že finančná kríza sa negatívne prejaví na
hospodárení školy.

Príjmy v roku 2008
Za rok 2008: (zaokrúhlené na tisíc Sk)
Dary

7.107.000,- Sk
2.835.000,-

Poplatky za štúdium

89.000,-

Prenájom, energie a
služby

3.977.000,-

Predaj tovaru

165.000,-

Úroky, dividendy

2.000,-

Iné príjmy

39.000,-

Celkom

7.107.000,-

Výdavky v roku 2008
Za rok 2008:

11.478.000,2.806.000,-

Mzdy, odvody a dane
Energie

2.009.000,-

Investície

0,-

Nákup tovaru a drob. Majetku

741.000,-

Opravy

223.000,-

Služby

2.829.000,-

Dary a dotácie (pre EZŠ)

2.628.000,-

Iné

242.000,Celkom

11.478.000,-
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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 a podporovateľov patria najmä tieto inštitúcie :
• Cirkevný zbor ECAV v Martine
• Slovenská národná knižnica
• Mesto Martin
• Nadácia J. A. Komenského v Žiline
Medzi zahraničných sponzorov a podporovateľov v roku 2008 patrili :
• 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
• King of Glory, A Lutheran Community, Tempe, Arizona
• 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
• St. Andrew’s Lutheran Church, Mahtomedi, Minnesota
• Upper Arlington Lutheran Church, Upper Arlington, Ohio
• New Heights Church, Vancouver, Washington
• St. John’s Lutheran Church, Arroyo Grande, Kalifornia
• Bethel Lutheran Church, Santa Maria, Kalifornia
• Grace Lutheran Church, River Forest, Illinois
• First Lutheran Church, Fargo, North Dakota
• Atonement Lutheran Church, Fargo, North Dakota
• St. Mark’s Lutheran Church, Circle Pines, Minnesota
• Zion Amor Lutheran Church, Battle Lake, Minnesota
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ZÁVER
NAŠOU VÍZIOU je stať sa misijným centrom pre vzdelávanie laikov s pôsobnosťou pre strednú
a východnú Európu. Nechceme tým povedať, že sme jediní, alebo najlepší. Takých centier potrebuje
evanjelická cirkev na Slovensku viac a my sa len snažíme prispieť svojou „troškou“. 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.
Návrh uznesení pre Generálne presbyterstvo ECAV
S nádejou sa obraciam na Generálne presbyterstvo ECAV, aby zvážilo návrhy uznesení, ktorých znenie vedenie
Biblickej školy, spolu so Správnou radou Biblickej školy, formulovalo uz vo svojej minuloročnej výročnej
správe (doteraz však nedostalo oficiálne stanovisko).
V súlade s myšlienkami tejto výročnej správy, ako aj s uzneseniami a presvedčením Správnej rady Biblickej
školy (zo dňa 21. januára 2008), navrhujem, aby Generálne presbyterstvo ECAV prijalo nasledovné uznesenia:
1)

Generálne presbyterstvo s účinnosťou od 1. septembra 2009 zriaďuje nové, samostatné,
systematizované miesto pre spirituála na Evanjelickej základnej škole v Martine. Pozícia
súčasného spirituála ostáva zachovaná, pričom jeho pôsobnosť bude od 1. septembra 2009
vymedzená pre študentov Žilinskej univerzity – študijné programy v Žiline (primárne Bc. a Mgr.
stupeň náboženskej výchovy ECAV, ako aj ostatní študenti univerzity) a v Martine (Bc. stupeň
študijného programu „Misijná práca s deťmi a mládežou“ dennou a diaľkovou formou a
„Rozširujúce magisterské štúdium náboženskej výchovy“ konané diaľkovou formou) a pre
študentov Biblickej školy.

2)

Generálne presbyterstvo ECAV si s plnou vážnosťou uvedomuje, že evanjelické školstvo je
vynikajúcou a v dnešnej dobe jedinečnou príležitosťou pre misiu medzi žiakmi a ich rodičmi –
avšak to len za predpokladu, že pedagogický personál školy (spolu s vychovávateľmi) sa plne
stotožňuje s misijným poslaním takéhoto typu škôl. Generálne presbyterstvo ECAV preto
podporuje a povzbudzuje COJ pri zriaďovaní cirkevných škôl a vníma to ako jednu z priorít
misijnej činnosti cirkvi dnes.

3)

Generálne presbyterstvo ECAV nariaďuje zriaďovateľom stredných a základných evanjelických
cirkevných škôl, aby v spolupráci s riaditeľmi týchto škôl zabezpečili adekvátne
teologické/kresťanské vzdelanie („evanjelické teologické minimum“) pre všetkých
pedagogických pracovníkov a vychovávateľov.

4)

Generálne presbyterstvo poveruje tajomníčku pre školy a náboženskú výchovu a školský
výbor ECAV, aby v spolupráci s Biblickou školou pripravil vzdelávací kurz (tzv. „evanjelické
teologické minimum“) pre pedagógov a vychovávateľov základných a stredných cirkevných
škôl.

Správna rada a vedenie Biblickej školy pozývajú členov Generálne presbyterstva ECAV, aby jedno zo svojich
zasadnutí usporiadali v priestoroch Biblickej školy.
Nech nám Boh pomáha ostať vernými vo svojom povolaní. SOLI DEO GLORIA!
V Martine, 31. marca 2009

...................................................
Mgr. Michal Valčo, PhD.
riaditeľ Biblickej školy
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