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 O R G A N I Z Á C I A  
 

Zameranie  
Biblická �kola v Martine (B�) bola  zriadená Evanjelickou a. v. cirkvou na 
Slovensku v roku 1998. Chce sa podieľať na duchovnej renesancii na�ej spoločnosti,  
motivovaním ľudí, aby poznali Pravdu a stali sa slobodnými v Kristu pre slu�bu 
blí�nym. Tento cieľ chce B� dosiahnuť prostredníctvom vzdelávania a  
kresťanského spoločenstva. 

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

Lokalita a objekty �koly 
Biblická �kola 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 rekon�trukcii a rozsiahlej prestavbe budovy 
�koly. Teraz má �kola k dispozícii tri triedy s celkovou kapacitou 90 �tudentov, aulu 
so 150 miestami na sedenie, priestrannú a modernú kni�nicu, �esť kancelárskych 
miestností a päť bytov pre vyučujúcich.  

V roku 2001 prenajala Biblická �kola aj historickú budovu jedného z prvých troch 
slovenských gymnázií, ktorá je súčasťou areálu na Memorandovom námestí.  V lete 
2005 bola ukončená jej generálna rekon�trukcia. V súčasnosti poskytuje viac ako 30 
ubytovacích miest pre �tudentov, tri ďal�ie triedy, dva byty, dve miestnosti pre 
potreby farského úradu a relaxačno�oddychové priestory pre �tudentov. Budova bola 
slávnostne odovzdaná do u�ívania 25. septembra 2005. 

Vy��ie spomínané objekty zostávajú majetkom Cirkevného zboru ECAV v Martine 
a  Biblická �kola ich prenajíma za symbolickú cenu.  

Naprojektovaná nová budova internátu (tretia v poradí) bude poskytovať ďal�ích  80 
ubytovacích miest pre �tudentov, jedáleň a iné priestory. Tento internát bude 
postavený na vedľaj�om pozemku, ktorý Biblická �kola zakúpila od mesta. 

Správna rada 
Správa rada je najvy��ím orgánom Biblickej �koly. Správa rada schvaľuje ročnú 
účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení,  rozhoduje o zru�ení, 
zlúčení, splynutí alebo rozdelení organizácie, menuje a odvoláva členov správnej 
rady a revízora, schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku, 
rozhoduje o zmenách v �tatúte.  

Na jeseň 2005 bolo e�te obsadenie správnej rady nasledovné: 

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

• Doc. Ing. Ivan Gantner, CSc. - za vzdelávacie programy v cirkvi, predseda 
nadácie J. A. Komenského 
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• Mgr. Ján B. Hroboň - emeritný farár Cirkevného zboru ECAV v Martine 

• Dr. Milo� Kovačka, CSc. - za spoluprácu so �tátnou správou, riaditeľ 
Bibliografického ústavu SNK 

• Ing. Ján Paciga � za vedenie ECAV, dozorca Východného di�triktu 

V polovici januára zomrel Ján B. Hroboň, člen správnej rady. E�te pred tým sa 
docent Gantner zo zdravotných dôvodov členstva v správnej rade vzdal.  

Do správnej rady boli ako noví členovia navrhnutí: Doc. ThDr. Peter Ga�ík, 
PhDr. Jela Borcovanová.  

Pracovníci  
Na plný úväzok:  

• Mgr. Adrián Kacian, PhD., výkonný  riaditeľ, vyučovanie Novej zmluvy (do 
konca júla 2005) 

• Mgr. Michal Valčo, PhD., výkonný riaditeľ (od 1. augusta 2005), učiteľ 
• Bc. Janka Kleinová, administratíva a účtovníctvo 
• Ing. Peter Leitmann, ekonómia, hospodárstvo, technické zabezpečenie 
• Mgr. Janka Figurová, projektová koordinátorka (od 1. 3. 2006) 
• Mgr. Al�beta Derjánová, koordinátor projektov v USA 
• Mgr. Slávka Gulánová, realizácia projektu �Príprava na dielo slu�by�, 

financované z USA (od 1. júla 2005) 
• Mgr. Franti�ek Korečko, �tudentský farár/spirituál (od septembra 2005, 

platený pracovník cirkvi) 
Na čiastočný úväzok alebo na dohodu o vykonaní práce: 

• Lenka Kenderová, upratovanie (polovičný úväzok) 
• Juraj Borcovan, počítačový a sieťový technik (na dohodu) 
• Mgr. Tomá� Gulán, pomocný lektor pre oblasť systematickej teológie (na 

dohodu) 
• Mgr. Andrea Korečková, pomocná lektorka pre oblasť Novej zmluvy (na 

dohodu) 
• Mgr. Janka Madudová, práca v kni�nici (v rámci aktivačného príspevku � 

jeseň 2005) 

Dobrovoľníci: 
• Sonja Paulson, dobrovoľnícka práca pre evanjelickú základnú �kolu - výučba 

angličtiny na ev. základnej �kole 
• Etela Pavlíková, Elena Babu�íková, Irena Ďjubeková, Dagmar Kubíková � 

kuchyňa a obsluha 
• Katarína Kolesáriková, práca s deťmi � prax a výpomoc v zbore 

�tudijný pobyt: 
• Ing. Bohdan Hroboň, zakladajúci riaditeľ, Oxford College, England. 
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• Mgr. Adrian Kacian, PhD., �túdium na Luther Seminary, St. Paul (od augusta 
2005) 

Výučba prebieha aj s pomocou ďal�ích externých spolupracovníkov a hosťujúcich 
lektorov. 

Spolupracujúce organizácie  
V oblasti vzdelávania, Biblická �kola spolupracuje s nasledujúcimi organizáciami: 
  

• Evanjelická diakonia na Slovensku � vzdelávací program ED je ideovo aj 
organizačne prepojený s programom Biblickej �koly  

• Detská misia � zabezpečuje úvodné kurzy práce s deťmi pre v�etkých 
�tudentov Biblickej �koly 

• Diakonhojskolen Hojbjerg, Dánsko, �tudijné pobyty pre pracovníkov 

• Concordia University, TX, USA � do�koľovanie vybraných absolventov 

• Wheaton College, IL, USA � �kolenie a do�koľovanie pracovníkov  

• Luther Seminary, MN, USA � hosťujúci profesori a spolupráca na 
vzdelávacích programoch, �tudijné pobyty pre pracovníkov 

• Neulandhouse, Eisenach, Nemecko � vzdelávacie zájazdy a výmena 
skúseností v �kolení laikov. 

Noví potenciálni partneri: 

• NorMisjon � Nórska misijná evanjelická organizácia. Jej zástupcovia prídu na 
Slovensko na pracovné stretnutie s vedením Biblickej �koly a pozvanými 
farármi 22. marca 2006. 

Tím Biblickej �koly 

Obr. 1 
Pracovníci Biblickej �koly. V hornom rade zľava: Franti�ek Korečko, Michal Valčo, Peter Leitmann, 
Slávka Gulánová, Juraj Borcovan, Janka Kleinová, Tomá� Gulán, Katarína Kolesáriková. V dolnom 

rade zľava: Janka Madudová, Al�beta Derjánová, Lenka Kenderová. 
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 V Z D E L Á V A C I E  P R O G R A M Y   

Biblické �túdium  
�túdium 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, mláde�ou, 
evanjelizácia, misia, zborová administratíva a iné). 

Obsah �túdia 

Stará zmluva, Nová zmluva, Vierouka, Praktická teológia, Svetové a slovenské 
cirkevné dejiny, Súčasná cirkev a jej úloha, spolu 222 hodín teórie. �tudenti 
absolvujú aj krátke sústredenia, aby sa oboznámili s rôznymi formami zborovej 
práce. Predná�ajú domáci a zahraniční lektori. 

Forma �túdia 

�túdium trvá dva roky (�tyri semestre) a výučba prebieha diaľkovou formou ka�dú 
druhú sobotu v mesiaci. �tudenti obdr�ia pred ka�dou predná�kou �tudijné materiály 
a zoznam odporúčanej literatúry. Po splnení kritérií stanovených �kolskou radou 
získajú absolventi certifikát B�. Vynikajúci absolventi majú mo�nosť pokračovať v 
�túdiu na niektorej z partnerských �kôl v USA. 

Poplatok za �túdium 

Poplatok za �túdium na jeden semester je 1200,- Sk. �kola poskytuje �tipendium. V 
�tipendiu sú zahrnuté ostatné náklady na �túdium cca 12 000 Sk/rok plus príspevok 
na cestovné a stravné do vý�ky 50%.  Očakáva sa, �e 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 2005 vyučovali: 
Mgr. Milan Kubík; 
Mgr. J. B. Hroboň; 
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. �itňan 
Doc PhDr. M. Kovačka CSc; 
Doc. ThDr J. Gre�o 
Mgr. F. Ábel

Diakonické �túdium  
�túdium 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 �túdia 

Obsah Biblického �túdia je roz�írený o nasledovné predmety:  biblické základy 
diakonie, etiku,  sociálnu teológiu, dejiny diakonie, vybrané kapitoly zo psychológie, 
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pedagogiky  a sociológie, prípravu a realizáciu sociálnych projektov (spolu 108 
hodín).  Predná�ajú domáci a zahraniční lektori. 

Forma �túdia 

�túdium je jednoročným pokračovaním dvojročného Biblického �túdia, výučba 
prebieha diaľkovou formou ka�dú druhú sobotu v mesiaci. Súčasťou �túdia je 
�tudijná cesta a dvojdňová stá� v ED.  Absolventi získajú certifikát ED s mo�nosťou 
ordinácie za zborového diakona (zborovú diakonku) ECAV. Vynikajúci absolventi 
majú mo�nosť po splnení podmienok pokračovať v �túdiu v zahraničí, najmä v 
Nemecku, USA a Česku. 

Poplatok za �túdium 

Poplatok za �túdium na jeden semester je 1200,- Sk. Pre pracovníkov ED a sociálne 
odkázaných �tudentov je mo�nosť získania �tipendií. 

Podmienky prijatia 

Podmienky prijatia: absolvovanie Biblického �túdia s certifikátom B�, maturita, 
absolvovanie prijímacích skú�ok (písomná skú�ka z Biblického �túdia, osobný 
pohovor) a odporúčanie zborového farára.  

V �kolskom roku 2005/2006 diakonické �túdium nebolo pre nedostatok �tudentov 
otvorené. Rátame s tým, �e ho spustíme znovu v septembri 2006.  

V predchádzajúcich �kolských rokoch vyučovali v tomto programe nasledovní 
ľudia:  
Mgr. M. Jurík; 
Mgr. L. Ileninová;  
doc PhDr E. Komárik;  
Mgr. M. Petrula;  
Dr. M. Bubeníková;  
Mgr. Z Kolarovská;  
Dr. L. Brichtová;  

JUDr. P Torňo�; 
Dr. S. Krupa;  
Mgr. K Valčová;  
Ing. J. Huba;  
Mgr. M. Prá�ilová; 
B. Haugh.

 
ALL TO ACTION 

�túdium misiológie 
Cieľom �túdia misiológie je oboznámiť �tudentov s biblickými, historickými, 
antropologickými a komunikačnými základmi kresťanskej misie. Po absolvovaní 
tohto kurzu získajú �tudenti nový impulz pre misijnú prácu, jasnej�ie chápanie jej 
dôle�itosti pre �ivot cirkvi a budú ovládať základné pojmy a vybrané postupy, ktoré 
kresťanská cirkev na misiu pou�íva. Absolventi budú schopní pou�iť získané 
vedomosti v praxi.  

Obsah �túdia  
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 najbli��ieho okolia; vnútorná 
misia (vo vlastnej krajine, cirkvi) , zahraničná misia.     

Forma �túdia  
�túdium trvá jeden rok (dva semestre) a výučba prebieha formou diaľkového �túdia 
ka�dú druhú sobotu v mesiaci (spolu 18x6 vyučovacích hodín). Časť vyučovania 
prebehne formou praktických cvičení mimo priestorov Biblickej �koly.  
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Predná�ajúcimi v rámci misiologického programu budú Hans Martin Dern a Mgr. 
Daniel Mi�ina (a nimi pozvaní hostia/misionári). Hans Martin Dern je misionárom 
Liebenzellskej misijnej spoločnosti. Na Slovensku pracuje u� takmer 10 rokov, 
�pecializuje sa na rómsku misiu a pôsobí ako farár v cirkevnom zbore v 
Slavo�ovciach. Daniel Mi�ina je farárom cirkevného zboru v Obi�ovciach. Po 
absolvovaní Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v 
Bratislave �tudoval misiológiu na teologickom seminári v meste Wayne, Indiana, 
USA, kde je zároveň doktorandom.  

Poplatok za �túdium  
Poplatok za �túdium na jeden semester je 1200,- Sk. �kola poskytuje v�etkým 
�tudentom �tipendium. V �tipendiu je zahrnutý príspevok na cestovné a stravné vo 
vý�ke 50%. Týmto spôsobom �tudenti na�ej �koly získajú rovnaké výhody ako 
akýkoľvek �tudent vysokej �koly na Slovensku.     

Podmienky prijatia  
Podmienkou prijatia je absolvovanie biblického �túdia s certifikátom Biblickej �koly 
alebo �túdium na inej �kole, ktoré by bolo ekvivalentné s programom biblického 
�túdia na Biblickej �kole. Prihlásiť sa mô�ete do konca júla (formou písomnej, alebo 
elektronickej prihlá�ky, poprípade telefonicky).   
V �kolskom roku 2005/6 sa na �túdium misiológie prihlásilo 14 ľudí. 

Pedagogické �túdium  
�ilinská univerzita ponúka magisterské dvojodborové  �túdium Učiteľstvo 
v�eobecnovzdelávacích predmetov. �túdium je akreditované. B� na tomto programe 
participuje odborom nábo�enská výchova (ev. a. v.), ktorý je mo�né �tudovať 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 
�tudijnom odbore Učiteľstvo v�eobecnovzdelávacích predmetov, ktoré je zamerané 
na prípravu pre učiteľské povolanie. Jeho absolventi sa mô�u uplatniť predov�etkým 
ako učitelia stredných, resp. základných �kôl. Okrem odborných znalostí sa od 
učiteľa očakáva aj vysoký morálny profil a kresťanský prístup k práci, kolegom a 
�iakom.   
Absolvent sa uplatní nielen na cirkevných, ale aj �tátnych �kolách, kde je mo�nosť 
vyučovať popri inom predmete aj nábo�enskú výchovu.  Zároveň získa kvalifikáciu 
vykonávať laickú prácu v cirkvi vo funkcii podľa zvolenej �pecializácie - kantor, 
diakon, pracovník s deťmi alebo mláde�ou. 
Obsah odboru nábo�enská výchova  
Biblický prehľad, Vybrané kapitoly z filozofie, Dejiny biblického Izraela a 
judaizmu, �túdium Starej a Novej zmluvy, Základy evanjelickej vierouky, 
V�eobecné cirkevné dejiny, Duchovné dejiny Slovenska, Kresťanská etika, 
Kresťanské cirkvi a denominácie, Mimokresťanské nábo�enstvá, Súčasné sekty a 
kultové hnutia, Právo a ekonomika cirkvi, Kapitoly z praktickej teológie, atď. 
Voliteľné predmety: Cirkevná hudba, Diakonia, Práca s deťmi, Práca s mláde�ou. 
Súčasťou �túdia je odborná prax a duchovné cvičenia. 
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Forma �túdia 
Päťročné magisterské �túdium na �ilinskej univerzite bolo od septembra 2005 
transformované na dva stupne �túdia � trojročný bakalársky a dvojročný 
magisterský.  

Pedagogickí pracovníci v kalendárnom roku 2005 
doc. ThDr. Peter Ga�ík;  
Mgr. J. B. Hroboň;  
Mgr. Adrian Kacian PhD;  
doc. PhDr. M. Kovačka CSc; 
Mgr. Milan Kubík;  
Mgr. J. Oslík;  

Mgr. M. Valčo, PhD.;  
Mgr. K Valčová;  
Mgr. A. �itňan. 
Mgr. Tomá� Gulán 
Mgr. Andrea Korečková

 

Roz�irujúce magisterské �túdium 
�túdium je určené učiteľom základných a stredných �kôl, ktorí si chcú roz�íriť svoju 
kvalifikáciu o odbor nábo�enská výchova ECAV. 
Kto �túdium organizuje  
�ilinská Univerzita, Fakulta Prírodných Vied v spolupráci s Biblickou �kolou 
v Martine. �túdium sa začalo v októbri 2005. 
Forma �túdia:  
Akreditované �túdium prebieha diaľkovou formou a trvá dva roky (4 semestre) . 
Vyučovanie prebieha na Biblickej �kole v Martine. �tudenti absolvujú pribli�ne 300 
vyučovacích hodín.  
Obsah �túdia:  
�túdium bude obsahovať 27 predmetov , v týchto základných oblastiach: Stará 
zmluva, Nová zmluva, základy filozofie, dejiny kresťanskej cirkvi, vierouka a 
apologetika, praktická teológia. 
Poplatok za �túdium a �tipendium:  
Poplatok za �túdium na jeden semester je 5000,- Sk. Biblická �kola poskytuje 
�tudentom �tipendium, ktoré predstavuje príspevok na cestovné a stravné vo vý�ke 
50%.  
Podmienky prijatia:  
Uchádzači o roz�irujúce magisterské �túdium musia mať úspe�ne ukončené 
magisterské �túdium učiteľstva v�eobecnovzdelávacích predmetov. Na toto �túdium 
sa prihlásilo 6 ľudí. 
 

Pripravovaný �tudijný program: Misijná práca s deťmi a mláde�ou 
(Nový, akreditovaný �tudijný program; začína od �kolského roku 2006/7) 
Tento �tudijný program úzko súvisí s na�ou víziou obnovy cirkvi prostredníctvom 
vzdelávania a výchovy laických pracovníkov pre slu�bu v cirkvi a v spoločnosti. 
�pecializuje sa na vzdelávanie v oblasti práce s deťmi a s mláde�ou (najmä) v 
cirkevnom, ale aj v sekulárnom kontexte (napríklad v centrách voľného času). 
Cieľ programu 
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Cieľom tohto �tudijno-praktického programu je preto - prostredníctvom 
premysleného výchovno-vzdelávacieho procesu - pripraviť do slu�by laických 
pracovníkov, ktorí majú záujem slú�iť v oblasti duchovného a osobnostného 
formovania dorastu a mláde�e. 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 �tudijného 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 mláde�níckej komunity, 
psychológie adolescentov, komunikácie (v rámci skupiny ako aj s vonkaj�ím 
svetom), písania a koordinovania projektov, atď. Nadobudnú osobné aj sociálne 
kompetencie, ktoré budú môcť vyu�iť pri organizovaní a koordinovaní �kolských a 
mimo�kolských aktivít detí a mláde�e. 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 na�ej cirkvi.1 Prostredníctvom rôznych aktivít (�port, 
filmové kluby, spevokol, letné tábory, hry, atď.) doká�u 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 �túdia nájdu svoje uplatnenie najmä ako vzdelaní laickí pomocníci 
farára v oblasti práce s mláde�ou 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 in�titúciách 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 mláde�ou. Sme presvedčení, �e nestačí mať len srdce pre prácu s 
mladými, hoci túto skutočnosť pokladáme za základný a nevyhnutný predpoklad. 
Ponúkame alternatívu voči súčasnému spôsobu prípravy mláde�níckych vedúcich. 
Táto alternatíva sa v prvom rade vyznačuje "kompetentnosťou" odbornej prípravy. 
Vysoko�kolské vzdelanie bakalárskeho typu, pod vedením kvalifikovaných 
vyučujúcich z oblasti teológie, psychológie a pedagogiky, poskytuje väč�iu istotu, �e 
absolvent sa doká�e duchovne zorientovať, vytvorí si pozitívny vzťah k svojej 
cirkevnej identite a zároveň získa poznatky a zručnosti, ktoré mu umo�nia slú�iť 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, �e program počíta s 
dlhodobým a plnohodnotným pracovným nasadením vybraných absolventov. 
Zručnosti písania projektov, pedagogické vzdelanie a kontakty s partnerskými 
evanjelickými zbormi v zahraničí umo�nia absolventovi dlhodobo3 slú�iť v prostredí 
vybraného cirkevného zboru, v spolupráci a pod vedením tamoj�ieho zborového 

                                                 
1 Program je v�ak otvorený aj pre členov iných cirkví, pričom snahou pedagógov nebude presvedčiť ich pre 

slu�bu v ECAV, ale pomôcť im orientovať sa a nájsť si miesto slu�by v ich vlastnej tradícii.     
2 Popri solídnych znalostiach evanjelickej teológie bude absolvent disponovať napríklad aj pedagogickým 

minimom, ktoré mu nielen roz�íri obzor, ale otvorí aj nové mo�nosti slu�by. 
3 Pozri bod "VIII" tohto návrhu - finančná realizácia programu.     
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farára. "Koncepčnosť" teda spočíva aj v tom, �e dôraz programu je polo�ený na tom, 
aby v�etka práca bola konaná v spolupráci so zborovým farárom a vedením cirkvi. 
Cirkevné zbory získajú nielen dobre pripravených pracovníkov, ale aj dôle�itý 
kontakt na partnerský zbor/zbory v zahraničí, čo sa mô�e stať veľkým prínosom na 
miestnej ako aj celocirkevnej úrovni.    
Miesto, forma a rozsah �túdia 
Bakalársky program mô�e mať dennú alebo diaľkovú formu, pričom niektoré 
praktické predmety mô�u byť vyučované formou blokového �túdia (viď návrh 
rozvrhu). Vyučovanie bude zabezpečené v novo-zrekon�truovanej budove prvého 
slovenského gymnázia v Martine. 
Dôraz bude popri teoretickej stránke polo�ený aj na praktické cvičenia a budovanie 
komunity. �tudenti budú spolu so spirituálom organizovať a zabezpečovať 
mláde�nícky klub pre vysoko�kolákov a stredo�kolákov v Martine (obdoba 
univerzitných pastoračných centier). U� počas tý�dňa sa �tudenti pripravia na 
zborové aktivity svojej domácej mláde�e. Zámerom programu je poskytnúť im 
priestor vyskú�ať si v praxi to, čo sa o mláde�níckej práci naučili v �kole. �tudenti 
budú okrem toho participovať na programe "letnej biblickej �koly" a na ostatných 
misijných projektoch B�. Vybraní �tudenti absolvujú aj trojmesačnú prax v jednom 
z partnerských evanjelických zborov v USA a povinnú dvojmesačnú prax v rámci 
programu prázdninovej nedeľnej �koly pre deti v partnerských zboroch ECAV na 
Slovensku, alebo v rámci iných zborových aktivít, súvisiacich so �túdiom. Popri tom 
budú �tudenti ka�dý rok absolvovať jedno- a� dvoj-tý�dňové sústredenie, zamerané 
na ich duchovný rast, budovanie komunikačných schopností a na posilnenie 
skupinovej spolupatričnosti.     
Predpoklady pre prijatie: 
Základným predpokladom pre prijatie je ukončené stredo�kolské vzdelanie s 
maturitou a absolvovanie osobného pohovoru s ustanovenou komisiou.        
Pracovný návrh finančnej realizácie programu 
Absolventi denného �túdia budú počas prvých �tyroch rokov finančne plne 
sponzorovaní partnerskými zbormi zo zahraničia (väč�inou z USA) a budú môcť byť 
pracovníkmi s mláde�ou v zbore na plný úväzok. Pri výbere uchádzačov o tento 
program bude dôle�itý kontakt a odporúčanie konkrétneho zboru ECAV na 
Slovensku, v ktorom bude daný pracovník neskôr pracovať. Po uplynutí prvých 
�tyroch rokov sa bude finančná pomoc zo zahraničia postupne zni�ovať (viď 
tabuľku) a bude zodpovednosťou pracovníka ako aj zboru postupne si zaobstarať 
potrebné prostriedky pre svoju prácu. Čiastku mô�e hradiť buď domáci cirkevný 
zbor - ak sa vhodne motivujú rodičia tých detí, o ktorých sa pracovník stará, alebo 
bude prostriedky mo�né získať z rôznych fondov, písaním projektov, prípadne 
rôznou kombináciou týchto mo�ností. Prvé �tyri sponzorované roky by v�ak mali 
dať dostatočný impulz, ako pre pracovníka, tak aj pre zbor, na uvedomenie si 
potreby prevziať finančnú zodpovednosť za túto konkrétnu oblasť slu�by v zbore. 
Nasledujúca tabuľka zobrazuje navrhovaný spôsob financovania: 

Rok po 
ukončení 

�túdia 
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% 
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Tento spôsob financovania poskytne dostatok priestoru na preukázanie výsledkov 
pri minimálnych počiatočných nákladoch. Sme presvedčení, �e keď rodičia budú 
vidieť kvalitnú prácu a ich deti budú radi chodiť do spoločenstva, budú ochotní 
podporiť túto prácu.     
Ako sa prihlásiť na �túdium 
Prihlá�ku do tohto akreditovaného �tudijného programu je potrebné poslať na adresu 
Fakulty prírodných vied �ilinskej univerzity v �iline. 

 

Internet 
Internetová stránka Biblickej �koly je www.bsmt.sk  e-mail: bsmt@bsmt.sk  
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 P R E H Ľ A D  Č I N N O S T I  V  R O K U  2 0 0 5  
 

MESIAC UDALOSŤ 

Marec  Krátka náv�teva z Wheatonu 

Bruce Wilson, farár, ktorý je v zbore Wheaton College Church 
zodpovedný za misiu, zavítal 8. marca, 2005 do Biblickej �koly v 
Martine. Jeho náv�teva trvala len jeden deň a bola súčasťou Brucovej 
cesty, ktorej cieľom bolo nav�tíviť misionárov, ktorých vyslal 
Wheaton College Church, v �tyroch krajinách strednej Európy. 

Cieľom Brucovej náv�tevy bolo pozrieť si miesta, kde bude tím z 
Wheatonu pôsobiť a podrobnej�ie sa oboznámiť s náplňou ich práce a 
so súčasnými projektmi a potrebami Biblickej �koly a Evanjelickej 
základnej �koly. 

 

Marec 

 

 Viac ako umelecké dielo 

Nové �oltárne� okná 

Hala v Biblickej �kole sa podobá na moderný kostol viac ako 
kedykoľvek predtým. Okná dávajú hale atmosféru bohoslu�obného 
priestoru.  

Nové �oltárne� okná boli odovzdané počas ranného stí�enia 5. marca, 
2005. Okrem �tudentov a predná�ajúcich sa slávnostnej chvíle 
zúčastnili aj �tyria americkí priatelia Biblickej �koly a aj autor 
umeleckého diela Peter Matis. 

Apríl Nakazení učeníctvom 

Skupina zo zboru Roseville Lutheran Church 

Väč�ia časť skupiny, ktorá k nám 16. 4. 2005 zavítala z 
evanjelického zboru Roseville Lutheran Church, MN, 
nebola v Martine po prvý raz. Ale boli v skupine aj taký, 
pre ktorých to bola prvá náv�teva. Je ú�asné, ako Boh 
zhroma�ďuje ľudí a ako im kladie na srdcia misiu, ktorú 

vnímajú ako poslanie od Boha. Členovia skupiny, ktorú viedli Rowland Edwards a K. J. 
Olson, nestratili počas roka nič so svojho nad�enia a usilovnosti. Kládli a lepili drevené 
parkety v triedach na prvom poschodí, zatesňovali okná, skrá�ľovali okolie budovy a oni 
boli tí, ktorí sa po prvýkrát mohli zabývať v izbách budúceho internátu. Skutočne tvorili 
skupinu ľudí, ktorí mali spolu spoločenstvo a zdieľali svoje �ivoty počas práce aj vo 
voľnom čase.  

Jún 

 

 Náv�teva z cirkevného zboru St. Andrew`s Lutheran 
Church 

Cirkevný  zbor St. Andrew's Lutheran Church v Mahtome-
di, Minnesote, spolupracuje s Biblickou �kolou u� niekoľko 
rokov. Sme veľmi radi, �e toto partnerstvo priná�a veľa 
ovocia nielen u nás na Slovensku, ale aj v �ivotoch ľudí, 
ktorí sem prichádzajú. 

Tento rok sa na tomto partnerstve zúčastnila aj skupina 19 
mladých ľudí, ktorí pri�li pod vedením Paula Bergeho. Aj keď v Martine strávili len jeden 
tý�deň, mali bohatý program. Okrem toho, �e pomáhali s upratovacími prácami na 
zrekon�truovanej budove bývalého matičného gymnázia, dve dopoludnia strávili so �iakmi 
evanjelickej základnej �koly. Učili ich po anglicky pomocou hier, biblických príbehov a 
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piesní. Urobili v�ak oveľa viac - mladí dali deťom svoj čas, svoju pozornosť, poklady, ktoré 
sú zo dňa na deň vzácnej�ie. 

Júl  
Kurz angličtiny. Hodiny plánovania, organizovania, 
stretnutí a modlitieb sa naplnili, keď skupina 20 
Američanov z troch �tátov, Kalifornie, Illinois a Severnej 
Dakoty, pri�la do Martina, aby učila angličtinu od 4. do 15. 
júla, 2005. Ich cieľom bolo učiť angličtinu a zároveň chceli 
rozdávať Bo�iu lásku �tudentom, ktorých učili.  

 

 

Čo sa v detstve naučí� ... 

Kurz anglického jazyka pre �iakov evanjelickej 
základnej �koly 

Súčasní a budúci �iaci evanjelickej základnej �koly sa 
počas letných prázdnin zúčastnili anglického kurzu. Budúci 
prváčikovia sa po anglicky učili od 4. do 8. júla a budúci 
druháci sa v angličtine zlep�ovali od 11. do 15. júla. Lektori 
pri�li zo zboru College Church vo Wheatone v Illinois a 
vedúcou skupiny bola Jessica Hoesmer zo zboru Woodland 
Hills Church v St. Paul v Minnesote. 

 

Letná biblická �kola v Martine.  

Na�i priatelia z Ameriky pripravili pre 430 detí z Martina 
v dňoch od 18. do 22. júla 2005 nezabudnuteľný tý�deň 
zaujímavého programu plného biblických príbehov, hier 
a rôznych iných aktivít. Na�a vďaka patrí hlavne členom 
evanjelického zboru St. Andrew�s, ktorých tak ako po 
minulé roky viedli Nancy Olker a Paul Berge. 
Memorandové námestie znovu o�ilo veselým ruchom, keď 
sem ka�dodenne prichádzalo viac ako 430 detí z Martina a 

okolitých dedín. Letná biblická �kola sa tento rok v Martine organizovala u� po piatykrát. 
Na�i americkí priatelia a� z 12 zborov ju usilovne pripravovali u� dávno pred jej začiatkom. 
Ich znalosti a skúsenosti s prácou s deťmi a ochotná pomoc zo strany mladých zo 
slovenských zborov umo�nili Biblickej �kole zrealizovať aj takýto veľký projekt. 
 

Pomoc pre utečencov 

�iaci Evanjelickej základnej �koly sa zúčastnili projektu "Panáčik pre utečencov", ktoré 
organizovalo zdru�enie "Človek v ohrození". Bol to program o výchove k tolerancii a 
dodr�iavaniu ľudských práv. Cieľom tohto projektu bolo, aby sa �iaci naučili akceptovať 
odli�nosti (kultúrne, geografické, nábo�enské) a vnímať problémy rozvojových krajín. 
Zároveň si �koláci mohli uvedomiť negatívne aspekty �ivota v týchto krajinách, ale aj krásu 
a jedinečnosť kultúrneho bohatstva. Na jednotlivých hodinách venovaných tejto 
problematike sa �iaci oboznámili s problematikou migrácie a problémami rozvojových 
krajín. 

V rámci tohto projektu sa uskutočnila zbierka, ktorej sa zúčastnili aj �iaci Evanjelickej 
základnej �koly v Martine. �iaci zbierali starý papier, urobili burzu, na ktorej predávali 
vlastné výrobky a tie� napiekli koláčiky, ktorými ponúkli ľuďom na burze. Pri tejto 
príle�itosti 25 �iakov prvého ročníka �koly v spolupráci s rodičmi vyzbierali 5 929 Sk na 
pomoc pre deti azylantov. Veľkým prekvapením pre deti bolo, �e vyzbierali najviac zo 
zúčastnených �kôl a vyhrali pomyselnú súťa�, hoci boli najmen�ou �kolou, ktorá sa 
projektu zúčastnila. Zbierku robili v dobrej viere, �e aspoň takýmto malým kúskom prispeli 
a pomohli zmierniť problémy detí, ktoré sú bez domova. Zároveň v�ak zistili, �e svet je 
kraj�í, keď nemyslia len na seba a tie� �e aj malí �iaci mô�u aspoň sčasti pomôcť pre rie�ení 
problémov iných. 
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August 
Misijná cesta na Ukrajinu 

Toto leto sa zavŕ�il 5. ročník letnej biblickej �koly v 
Martine. Radosť a popularita, ktorá ju sprevádza �nepozná 
hraníc� (svedčí o tom viac ako 400 prihlásených detí) a je 
priam nákazlivá. Z vďačnosti za to krásne a dobré, čo mô�u 
na�e deti ka�dé leto pre�ívať, sme sa po dohode s na�imi 
americkými bratmi a sestrami rozhodli pripraviť podobnú 
letnú biblickú �kolu pre deti v Ukrajine. 

V Ukrajine sme nadviazali spoluprácu s ukrajinskou 
luteránskou cirkvou, ktorá je zastre�ovaná a financovaná bavorskou luteránskou cirkvou. V 
celej Ukrajine  je v súčasnosti okolo 3000 evanjelikov, ktorí sa stretávajú preva�ne vo 
veľkých mestách ako Odessa, Kyjev atď...Cieľom na�ej cesty bola práve Odessa, kde sme 
po dohovore s domácim farárom boli po�iadaní, aby sme pripravili letný biblický tábor v 
dedine Novogradovka, fílii Odesského cirkevného zboru. 

September 
  Opäť začíname �kolu ... 

17. septembra sme v Biblickej �kole z Bo�ej milosti otvorili 
8. ročník �túdia. Tento �kolský rok sa nesie v znamení 
niekoľkých novôt. 

Svedčili o tom u� prvé minúty, predstavili sme �tudentom 
nového spirituála Mgr. Franti�ka Korečka,  ktorý bude 
slú�iť na�im �tudentom v Martine i v �iline a taktie� nám, 
spolupracovníkom. Ka�dé sobotné vyučovanie začíname 
spoločným stí�ením a preto sa hneď ujal svojej úlohy. Po 

piesňach, modlitbách a slove sa �tudentom predstavili i ďal�í členovia teamu Biblickej 
�koly a učitelia. Ďal�ou novou kapitolou je otvorenie �tudijných programov � jednoročného 
�túdia misiológie a dvojročného roz�irujúceho magisterského �túdia katechetiky. 

 

Znovuotvorenie gymnázia 

Tento rok sme si pripomenuli smutné 130. výročie odo dňa, 
keď maďarské úrady definitívne zavreli Slovenské ni��ie 
evanjelické patronátne gymnázium v Turčianskom Svätom 
Martine. A tesili sme sa, preto�e sme ho práve 25. 
septembra 2005 mohli zrekon�truované opäť slávnostne 
otvoriť. Vďaka Bo�ej milosti a ohromnej finančnej aj 
manuálnej pomoci na�ich amerických priateľov sa nám 
v�ak v tomto roku podarilo historickú budovu opäť otvoriť 

a odovzdať ju do u�ívania v novom �ate a tak trochu i v novej podobe. I keď pôvodné 
rozmery a tvary budovy museli zostať zachované, stojí dnes pred nami presná replika 
originálnej stavby. 

Pre slávnosť otvorenia ná�ho gymnázia sa naskytla jedinečná príle�itosť práve v posledných 
septembrových dňoch, keď martinský evanjelický cirkevný zbor mohol privítať účastníkov  
celoslovenského evanjelického sympózia Duchovné hodnoty pre dne�ok. Vrcholným aktom 
8. ročníka tohto podujatia bolo slávnostné vysvätenie a otvorenie budovy gymnázia. 

V tento deň o 10.00 sa najprv v Evanjelickom kostole v Martine konali slávnostné Slu�by 
Bo�ie. Slú�il biskup Východného di�triktu Igor Mi�ina spolu s martinským farárom Jánom 
Hroboňom a kaplánkou Katarínou Suchou . Medzi hosťami týchto slávnostných slu�ieb 
nechýbal ani primátor Revúcej (kde bolo otvorené vôbec prvé slovenské gymnázium), 
riaditeľ Gymnázia Viliama Paulínyho-Tótha v Martine, zástupca Mestského úradu v 
Martine, autor architektonického rie�enia rekon�trukcie budovy, hlavný dodávateľ stavby a 
mnoho ďal�ích hostí. 

Október 
Nové priestory pre základnú �kolu! 

Podarilo sa nám výhodne prenajať priestory v budove �iveny, ktorá je asi päť minút cesty 
chôdzou od biblickej �koly. Jedná sa o päť tried, tri kabinety, terasu a podkrovie. Získané 
priestory v súčasnosti rekno�truujeme pre potreby evanjelickej základnej �koly.  
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November 

 

 Konala sa verejná diskusia: Cirkev v zápase s 
totalitným re�imom včera a dnes 

Prvýkrát sme sa na pôde Biblickej �koly v Martine podujali 
zorganizovať verejnú panelovú diskusiu. Jej téma nebola 
ľahká. Chceli sme s hosťami panelu premý�ľať o na�ej 
cirkvi a jej minulosti v dobe komunizmu. 

Hosťami panelovej diskusie boli: Jozef Grexa (farár vo 
výslu�be), Daniela Horínková (tajomníčka pre vnútornú 
misiu, GBÚ), Ján Bohdan Hroboň (farár vo výslu�be, t. č. 

kaplán v Martine),  Milo� Kovačka (historik), Ján Matis (senior Tatranského seniorátu), 
Boris Mi�ina (farár v Bratislave) a Maro� �efranko (zbor. farár v Ru�omberku). 

Medzi diskutujúcich boli pozvaní i gen. biskup Július Filo a farár Miroslav Dubek, obaja 
v�ak pozvanie odmietli z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti. Generálny biskup pred 
začiatkom diskusie organizátorom adresoval list v ktorom napísal, �e mu je snaha 
usporiadať diskusiu sympatická a podporuje ju, no zároveň vyjadril pochybnosť, či je 
správne, aby tak háklivé otázky boli preberané na �irokom verejnom fóre. 

Cieľom podujatia bolo vytvoriť otvorené a pritom kultivované fórum pre zodpovedný 
dialóg o problémoch ktoré ťa�ia ECAV na Slovensku. Témou diskusie bolo pôsobenie 
cirkvi v dobe komunistického útlaku. Diskusia si nedala za cieľ vyrie�iť problémy zlo�itého 
historického dedičstva, ani vysloviť súdy na adresu aktérov tejto doby. Jej cieľom bolo skôr 
vytvoriť bezpečný priestor, kde by mohli zaznieť rôzne, aj diametrálne odli�né stanoviská, 
bez osobného osočovania a zneva�ovania. 

November 

 

Náv�teva v Nórsku 

Koncom októbra sa uskutočnila medzinárodná misijná konferencia vo Svite, ktorej sa 
okrem iných zúčastnili aj dvaja mladi nórski pastori. Pozvali sme ich na Biblickú �kolu, 
predstavili im, čo Boh medzi nami koná a podelili sa s nimi o na�u víziu. 10. novembra u� 
Michal Valčo sedel v lietadle na ceste do Oslo - hlavného mesta Nórska. 

Michal V. nav�tívil dve biblické �koly a zúčastnil sa na konferencii nórskych farárov, 
zdru�ených okolo misijnej organizácie - NorMisjon. Nórske misijné organizácie majú 
záujem o Slovensko, ako i celú strednú a východnú Európu. V krajine je ich niekoľko, majú 
desiatky misionárov, av�ak doposiaľ sa zameriavali najmä na krajiny Afriky a Ázie. Ich 
pozornosť sa teraz obracia na Európu - západnú aj východnú. Hľadajú potenciálnych 
partnerov, skúmajú potreby a mo�nosti. Aj preto dychtivo počúvali o situácii v 
postkomunistickom Slovensku - o na�ich zápasoch, problémoch, ale aj tú�bach a rodiacich 
sa zázrakoch (akým je aj Biblická �kola). Hovorili sme o nasledovných mo�nostiach 
spolupráce: 

1) výmena učiteľov  

2) výmena �tudentov 

3) spoločný misijný projekt - mo�nosť vyslania zmie�aného tímu misionárov na miesta, 
kde majú Nóri svoje zázemie 

Dohodli sme sa, �e na poznávaciu náv�tevu do Martina vy�lú malú delegáciu vedúcich, 
prezrú si priestory �koly a spoznajú na�ich ľudí. Potom sa uvidí, či a ako ďalej 
spolupracovať. 

December 

 

Vianočný večierok v Biblickej �kole 

�tudenti �ilinskej univerzity mali znovu mo�nosť zavítať 
do Biblickej �koly v Martine, a to pri príle�itosti 
vianočného večierka, ktorý sa uskutočnil 9. decembra, 
2005.  

Okrem domácej kapustnice čakal na �tudentov aj zaujímavý 
program, počas ktorého sa hrali hry, spievali piesne a 
učitelia boli vystavení krí�ovému výsluchu.  Ale aj učitelia 
mali mo�nosť vyskú�ať vedomosti, ktoré �tudenti 

nadobudli počas svojho �túdia a aj keď skú�ka presahovala ich znalosti, �tudenti sa dobre 
vyna�li. Ale aký by to bol vianočný večierok bez darčekov? Darčeky boli síce len drobnosti, 
ale vynaliezavosti sa medze nekládli . A tak sa �tudenti obdarovali sviečkami, keramickými 
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ozdobami, ale aj darčekmi ako bol balík cestovín alebo konzerva ananásu. Na prvákov 
čakala aj imatrikulácia, pri ktorej boli po správnom zodpovedaní otázky pasovaní, dostali 
diplom a balíček prvej pomoci pre �tudentov, v ktorom boli okrem zrniečok kávy proti 
únave aj polievka v sáčku a mnohé iné �u�itočné� veci. 

 
 
 

 
 P R O J E K T Y  

Hospodárske projekty spočívajú v zabezpečení dostatočných priestorov k realizácii 
vzdelávacieho a misijného zámeru B�. 

Z akademických projektov je na�im cieľom nielen naďalej zlep�ovať u� existujúce 
projekty, ale aj pripravovať realizáciu nových, ktoré by mohli prispieť k obnove 
evanjelickej cirkvi a kresťanského povedomia v na�ej spoločnosti. 
 

HOSPODÁRSKE PROJEKTY NÁKLADY A STAV 

�kolská budova Biblickej �koly. Prebiehala 
len be�ná údr�ba budovy. Bola zariadená nová 
kancelária, v ktorej bol predtým sklad. 

 

Budova �iveny. V krátkej dobe bude 
pripravených päť tried pre potreby ev. Z�. 
Úpravou podkrovia a terasy by sa dali získať 
ďal�ie vyhovujúce priestory (aspoň ďal�ích päť 
tried).  

Náklady: do konca roka 2006 sme sa zaviazali 
preinvestovať 3 milióny korún v rámci 
rekon�trukčných prác. 

Historická budova prvého slovenského 
gymnázia. V septembri 2005 sme ju oficiálne 
uviedli do prevádzky. Budova bude slú�iť na 
vzdelávanie odboru bakalárskeho �túdia Misijný 
pracovník s deťmi a mláde�ou, ako aj na letné 
aktivity � najmä jej ubytovacie kapacity. 

V poslednej etape rekon�trukcie boli 
in�talované elektrické a vodovodné rozvody, 
sádrokartonárske práce, podlahy, omietky, 
obklady, spevnenie vonkaj�ích plôch atď. 
Stav: Budovu e�te stále čakajú finalizačné 
práce, úprava okolia a vybavenie jedálenského 
kúta a spoločenskej miestnosti vnútorným 
zariadením. Náklady: 1 mil. Sk. 

Internát. Za účelom vytvoriť vhodné 
podmienky pre rastúcu �tudentskú obec a denné 
programy �koly, určené na formovanie 
osobností �tudentov, chce Biblická �kola 
postaviť internát s kapacitou minimálne 80 
lô�ok.  Denné �túdium by umo�nilo oveľa 
efektívnej�ie plniť ciele �koly.  Zároveň 
by podstatne zvý�ilo �ance na akreditovanie aj 
ďal�ích jej programov a tým zaradenie sa do 
�kolského systému a nárok na financovanie zo 
�tátneho rozpočtu. 

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

Stav: Zakúpený pozemok je na území 
susediacom s historickou budovou prvého 
slovenského gymnázia. Pripravená je aj �túdia 
a samotná výstavba  začne po získaní väč�iny 
potrebných finančných prostriedkov.  
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Domov dôchodcov Sučany.  V priebehu roka 
2005 prebiehali rekon�trukčné práce na prvom a 
druhom poschodí. Na týchto dvoch poschodiach 
sa plánuje otvoriť Diakonické stredisko, ktoré 
bude prevádzkovať Stredisko evanjelickej 
diakonie v Sučanoch 

Nadstavba v rámci rekon�trukcie strechy. 
V roku 2006 sa budeme usilovať vyrie�iť otázku 
zatekajúcej strechy budúceho domova 
dôchodcov. Najoptimálnej�ie rie�enie sa zdá byť 
nadstaviť e�te jedno poschodie, vytvoriť tam 
byty a odpredať do súkromného vlastníctva. 

 

Rekon�trukčné práce financuje Evanjelická 
diakonia.  

Stav:  Otvorenie strediska je plánované na 
leto 2006 

 

Stav: Na rekon�trukčné práce potrebujeme 
zobrať úver vo vý�ke pribli�ne 10 miliónov 
korún. Ráta sa buď s vyrovnaným 
rozpočtom, alebo s miernym ziskom. 

Administratívna budova. Uva�ujeme 
o postavení budovy na pozemku hraničiacom 
s pe�ou zónou. Na prízemí sa počíta 
s kaviarňou/cukrárňou a kníhkupectvom, tri 
poschodia nad prízemím budú kancelárske 
priestory na prenájom.  

 

Stav: Robí sa architektonická �túdia budovy. 
Predpokladané náklady: 20 miliónov korún. 
Predpokladaný zisk z prevádzky budovy: 2-5 
mil. Sk ročne. 

Agentúra podporovaného zamestnávania. 
Biblická �kola sa v marci 2006 podujala zalo�iť 
agentúru tohto typu vzhľadom na sociálne 
potreby turčianskeho regiónu a tie� vzhľadom 
na skutočnosť, �e máme kompetentného 
a ochotného človeka, ktorý agentúru bude viesť. 
Prácu agentúry vnímame tie� ako príle�itosť 
vstúpiť do povedomia �ir�ej verejnosti 
prostredníctvom relevantným sociálnych 
projektov. 

 

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



 19

 

AKADEMICKÉ PROJEKTY NÁKLADY A STAV 

Pedagogické �túdium, �pecializácia 
Nábo�enská výchova ECAV. Tento 
program, ktorý pripravuje učiteľov 
evanjelického nábo�enstva v kombinácii 
s anglickým jazykom, matematikou alebo 
hudbou zabezpečuje Fakulta prírodných 
vied v spolupráci s Biblickou �kolou. 

Stav: 58 �tudentov denného �túdia. 

 

Biblické �túdium.  Po zavedení 
sponzorského programu nám opäť 
vzrástol počet �tudentov zo 
vzdialenej�ích oblastí Slovenska. Tak isto 
sme zmenili spôsob hodnotenia. �tudenti 
namiesto práce absolvujú po ka�dom 
semestri záverečný test. 

Stav: 50 �tudentov diaľkového �túdia. 

Misiologické �túdium. Otvorené 
v septembri 2005 pod vedením Mgr. 
Daniela Mi�inu. 

Stav: 14 �tudentov diaľkového �túdia. 

Diakonicko � sociálne �túdium. 
V �kolskom roku 2005/6 sa toto �túdium 
neotvorilo.  

Stav: Prebieha nábor na nový �kolský rok. 

Denné �túdium pre pracovníkov 
s deťmi a mláde�ou.  Cieľom tohto 
programu je nielen odborne pripraviť 
pracovníkov z mláde�ou a deťmi, ale tak 
isto zabezpečiť ich financovanie, aby sa 
tejto práci v cirkevných zboroch mohli 
venovať naplno. �tudijný program bude 
trojročný, bakalársky a bude prebiehať v 
Martine pod �ilinskou univerzitou. 

Stav: �tudijný program pod názvom 
�Misijný pracovník s deťmi a mláde�ou� 
bol schválený Generálnym presbyterstvom 
ECAV. Následne na to bol schválený 
akreditačnou komisiou. Program bude 
spustený v septembri 2006. 

In�titút pre rozvoj osobnosti 
a ľudských zdrojov, o.z.. Biblická �kola 
začala od januára 2006 spolupracovať 
s novozalo�eným in�titútom, ktoré-
ho cieľom je získať peniaze z fondov 
európskej únie a iných zdrojov, ktoré 
nepodporujú aktivity cirkevných (alebo 
na cirkev naviazaných) in�titúcií.  

 

Stav: Hľadajú sa relevantné projektové 
výzvy, na ktoré by bolo mo�né reagovať 
a napísať projekty. Za spracovanie 
projektových výziev bol poverený Mgr. 
Tomá� Gulán. 
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Kni�nica. Naďalej pracujeme na 
vybavení kresťanskej kni�nice, 
zameranej výlučne na biblistiku, 
teológiu, cirkevné dejiny a príbuzné 
predmety.   

Stav: Zatiaľ sa spracovalo cca. 90% 
kni�ničných údajov. Dokončenie 
katalogizácie je plánované na rok 2006. 

Vydavateľstvo.  V roku 2005 sme 
nevydali �iadnu novú knihu.  

  

Evanjelická základná �kola. Biblická 
�kola v Martine sa stala zriaďovateľom 
Evanjelické základnej �koly v Martine, 
ktorá v septembri 2004 otvorila svoje 
brány prvým 24 prvákom. Okrem 
osobného prístupu a príkladu v duchu 
kresťanskej lásky, �kola ponúka 
roz�írené vyučovanie anglického jazyka 
s americkou lektorkou a dopravu 
�kolským mikrobusom. V �kolskom roku 
2005/6 bolo prijatých 36 �iakov do 
dvoch tried. 

Stav: �kola je zaradená do systému �kôl 
SR. Ka�dý nový rok plánujeme otvoriť 
jednu a� dve triedy v jednom ročníku. 
�kola sídli v budove Zborového domu. 
V nasledujúcich rokoch plánujeme túto 
budovu roz�íriť a zrekon�truovať. Odhad 
nákladov na potrebné stavebné úpravy činí 
cca. 60 mil. Sk 

 

Obrázok 1 
Slávnostné otvorenie historickej budovy prvého slovenského gymnázia 
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 � T U D E N T I  

Univerzitné �túdium 

Od septembra 2005 je v prevádzke v�etkých 5 ročníkov univerzitného �túdia. Program sa 
ukazuje ako veľmi �ivotaschopný. Jeho absolventi budú môcť pôsobiť ako učitelia 
nábo�enstva a druhého predmetu (anglického jazyka, matematiky alebo hudby a najnov�ie 
aj informatiky) na v�etkých typoch stredných a základných �kôl na Slovensku. Túto slu�bu 
vnímame ako veľmi efektívny spôsob misie a sme vďační Pánu Bohu, �e po rokoch 
komunizmu mô�eme aj týmto spôsobom zvestovať Krista mladej generácii.  

Počty �tudentov v roku 2005/2006 

 

Ročník Počet �tudentov 
1. ročník 18 �tudentov 
2. ročník 7 �tudentov 
3. ročník 12 �tudentov 
4. ročník 11 �tudentov 
5. ročník 10 �tudentov 
Spolu 58 �tudentov 

Roz�irujúce magisterské �túdium 
V súčasnosti je v tomto programe u� len päť �tudentov z východného a stredného 
Slovenska. 

 

 Diaľkové �túdium 
Te�íme sa z toho, �e je stále veľký záujem o �túdium na na�ej �kole. �esť generácií 
�tudentov s rôznym sociálnym, vzdelanostným, profesionálnym a aj denominačným 
zaradením majú jedno spoločné � ochotu rásť v známosti Písma Svätého a slú�iť 
tam, kde ich Boh postavil. Ich obetavosť (�túdium ich stojí nemálo času aj financií) 
je pre nás, pracovníkov �koly, tým najväč�ím povzbudením a motiváciou. 

Na�a radosť je o to väč�ia, �e �tudenti na�ej �koly sú ľudia takmer z celého 
Slovenska, o čom svedčí aj ni��ie uvedený prehľad. Prvenstvo si udr�iava 
Turčiansky, za ním nasleduje �ari�sko-zemplínsky seniorát. Sme veľmi radi, �e 
k nám chodia �tudenti z celého Slovenska. Mo�nosť �tipendijného programu, ktorý 
zahŕňa aj príspevok na cestovné vo vý�ke 50 %, pravdepodobne pomohla odstrániť 
negatívnu skutočnosť z minulých rokov, kedy zastúpenie seniorátov priamo súviselo 
so vzdialenosťou od Martina a s tým spojenými nákladmi na cestovanie.  

V súčasnosti máme prihlásených 64 �tudentov diaľkového �túdia. 
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 F I N A N Č N Á  S P R Á V A  

 

 

Príjmy v roku 2005 
 

Za rok 2005:  7 898 811 Sk  

Dary                 5 241 146 Sk  

Poplatky za �túdium                    286 794 Sk  

Prenájom  605 864 Sk  

Semináre                    244 549 Sk  

Úroky, dividendy                      265 267 Sk  

Iné príjmy                 1 255 191 Sk  

Celkom                 7 898 811 Sk  

 
 

Výdavky v roku 2005 
 

Za rok 2005:  12 783 137 Sk 

Mzdy (dane a iné poplatky) 1 496 464 Sk 

Poplatky za spotrebu energie 994 473 Sk 

Investície 7 461 024 Sk 

Učebnice, knihy, periodiká 43 209 Sk 

Tlač, telefón, kopírovanie 137 444 Sk 

Iné výdavky 2 650 524 Sk 

Celkom 12 783 137 Sk 
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Sponzori  
Biblická �kola je nezisková organizácia. Na jej prevádzku a projekty finančne 
neprispieva ani �tát, 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 �iline 
• 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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 Z Á V E R  �  v í z i e  a  p r e d s a v z a t i a  d o  b u d ú c n o s t i  
 

Biblická �kola z Bo�ej milosti pre�ila po�ehnaný rok 2005. Bol to rok po�ehnaný aj na nové 
udalosti, náv�tevy, projekty a priateľov. Sme Bohu vďační za Jeho vedenie a ochranu. Na�ím 
zámerom je pokračovať v začatom diele výchovy laických pracovníkov pre slu�bu v cirkvi.  

Moje predsavzatia do budúcnosti by som zhrnul do týchto bodov: 
1) Biblická �kola bude verne pokračovať vo svojom poslaní: �Motivovať ľudí, 

aby poznali Pravdu a stali sa slobodnými (v Kristovi) pre slu�bu druhým� (J 8:32). O toto sa 
s Bo�ou pomocou budeme v�etci � celý tím � zasadzovať.  

2) Chcem, aby sme toto svoje poslanie aj naďalej plnili najmä prostredníctvom 
�evanjeliového�, či �evanjelického� vyučovania. Pravdu poznávame, sme ňou premieňaní 
a �írime ju ďalej v prvom rade v moci Kristovho evanjelia, ktoré vnímam ako jadro 
a vrcholný moment Bo�ieho posolstva, Bo�ieho sklonenia sa k nám. Toto bolo aj ostane 
na�ím základným vykladačským princípom Písma ako aj vieroučnej tradície. 

3)  Aby sme boli �akcie schopní�, to jest, aby sme aj my, ako pracovníci �koly 
boli slobodní v Kristovi pre slu�bu druhým v súlade s poslaním, ktoré je opísané v prvých 
dvoch bodoch, potrebujeme spolu rásť ako spoločenstvo. To znamená, �e nás čaká 
intenzívnej�ie budovanie tímu, rast spolu ako organizmu, tela Kristovho. Ďakujeme Bohu za 
to, �e v tejto dôle�itej úlohe nám od septembra bude pomáhať aj ná� nový �spirituál�, 
�tudentský farár Franti�ek Korečko. 

4) Akcie schopný tím, pevne zomknutý v spoločnej slu�be s jednotným 
poslaním, bude lep�ie pripravený venovať sa duchovnému vývoju a budovaniu spoločenstva 
aj medzi na�imi �tudentmi. Evanjelium neposkytuje informáciu, ale spôsobuje v ľuďoch 
transformáciu. Táto transformácia a rast vo viere potrebuje svoj nále�itý kontext � celkom 
konkrétne ľudské vzťahy uprostred spoločenstva Bo�ích detí. Akademická časť ná�ho 
programu pôjde takto ruka v ruke s pastorálnou. 

5) Biblická �kola je súčasťou komunity veriacich, evanjelikov v Martine. U��iu 
spoluprácu a efektívnej�iu komunikáciu medzi �kolou a zborom pokladám za celkom 
normálnu a nevyhnutnú vec. Myslím, �e sa potrebujeme učiť jeden druhému načúvať, 
venovať pozornosť radostiam a starostiam toho druhého � veď sme súčasťou jedného tela 
a na�a slu�ba, hoci mô�e mať inú formu, je tomu istému Pánovi. Táto spolupráca naberie na 
svojej intenzite a hĺbke nielen vďaka na�im dobrým predsavzatiam, ale aj vďaka potrebe 
praxe na�ich �tudentov zo �iliny. Pod vedením spirituála a vyučujúcich sa budú podieľať 
najmä na práci s deťmi a mláde�ou v zbore � najmä martinskom, ale aj v iných zboroch. 

6) Značnú časť ná�ho úsilia �  zo strany zboru ako aj zo strany Biblickej �koly � 
bude v najbli��ích rokoch potrebné venovať budovaniu na�ej Evanjelickej základnej �koly. 
Toto nie je úloha len pre na�ich priateľov z USA. Toto je v prvom rade na�a úloha. Je to na�a 
�kola a budú do nej chodiť na�e deti a na�i vnuci a vnučky a preto pokladám za prioritu 
venovať tomuto sľubnému projektu mnoho z na�ich zdrojov a modlitieb.   

7) Biblická �kola vznikla preto, lebo vízia, ktorú Boh dal ľuďom tu na Slovensku, 
začala horieť v srdciach ľudí ďaleko za oceánom. Na toto chceme pamätať a chceme zostať 
vďační svojim bratom a sestrám, ktorí pochopili, �e ľud Bo�í � Cirkev � nepozná hranice 
miest, �tátov, ba ani kontinentov. Tieto vzťahy chceme ďalej pestovať a prehlbovať. Plynie 
z nich po�ehnanie pre nás aj pre na�ich partnerov. Zároveň si uvedomujeme, �e brána 
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príle�itostí pre slu�bu je otvorená dokorán a ak chceme vyu�iť aspoň zlomok z toho, čo sa 
nám ponúka, je potrebné ďalej roz�irovať základňu podpory, partnerstva a sponzorstva.  

8)  Čo sme dostali, dostali sme preto, aby sme mohli dávať ďalej. Doposiaľ sa 
na�a slu�ba obmedzovala len na ľudí zo Slovenska. Teraz je čas, aby sme začali pomáhať 
ľuďom, ktorí majú e�te omnoho menej, ako máme my. Prvým takýmto krokom bola 
krátkodobá misia Biblickej �koly na Ukrajinu. Tím deviatich ľudí počas druhého augustového 
tý�dňa usporiadal pre deti v dedinke Novogradovka (blízko Odesy) letnú biblickú �kolu � 
veľmi podobnú tej, akú pre nás robia na�i priatelia zo St. Andrews. Mo�ností je viac, potreba 
je veľká! My ľudia sa v�ak neradi lúčime, neradi sa vzdávame svojich privilégií a darov. 
Viem v�ak jedno: Ak sa nenaučíme rozdávať z toho, čo sme prijali, postupne zabudneme na 
svoje poslanie a namiesto Kristovi budeme slú�iť svojim bruchám. Nikdy sa nenaučíme, čo je 
to radosť zo zdieľania sa, čo je to zodpovednosť za telo Kristovo v �ir�om meradle, čo je to 
solidarita s núdznymi. Nech nás Boh ochráni od toho, aby sme sa stali �bohatými chudákmi�, 
ktorí svoju chudobu ducha a tvrdé, neochotné srdce maskujú prázdnymi výhovorkami. 

 
NA�OU VÍZIOU je stať sa misijným centrom pre vzdelávanie laikov 

s pôsobnosťou pre strednú a východnú Európu. Chceli by sme v rámci areálu Biblickej 
�koly vytvoriť medzinárodnú komunitu �tudentov, ktorí sa pripravujú na svoje budúce 
poslanie a slu�bu v cirkvi (ako laickí pracovníci) prostredníctvom výmeny skúseností na 
medzinárodnej úrovni. Sme presvedčení, �e takáto komunita bude obohatením nielen pre 
samotných �tudentov, ale aj pre ich vyučujúcich, pre martinský cirkevný zbor, ako aj pre 
�ir�iu cirkevnú verejnosť.  

Práce je mnoho, mo�nosti sú na ka�dom kroku, ba aj pracovníkov je dosť. Ostáva u� 
len to v�etko múdro zorganizovať, aby sa dary v�etkých mohli rozvinúť na Bo�iu slávu a pre 
dobro ľudí. Bo�ia dobrotivosť nám k tomu vytvorila v�etky predpoklady. Nechýbajú základné 
materiálne ani ľudské zdroje. Je tu chuť a nad�enie.  

Nech nám Boh pomáha ostať vernými vo svojom povolaní. 

  

     Mgr. Michal Valčo, PhD., výkonný riaditeľ B�. 


