NADÁCIA JANA AMOSA KOMENSKÉHO
ustanovizeň na podporu vzdelávania, zachovania a rozvoja kultúrnych
a duchovných hodnôt Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku

SPRÁVA
O ČINNOSTI NADÁCIE JANA AMOSA KOMENSKÉHO ZA ROK 2015
Vybrané ukazovatele
VÁŽENÍ BRATIA A SESTRY!
Ďakujeme Hospodinu za milosť a požehnanie, ktorými nás sprevádzal aj v roku 2015.
Ďakujeme Vám milí bratia a sestry za poukázané finančné prostriedky a milodary, ktorými ste
Nadácii Jana Amosa Komenského pomohli naplniť svoje poslanie, zamerané najmä na vzdelávanie,
zachovanie a rozvoj duchovných a kultúrnych hodnôt ECAV na Slovensku.
FINANČNÁ PODPORA NADÁCIE JANA AMOSA KOMENSKÉHO V ROKU 2015
V roku 2015 Nadácia J.A.Komenského finančne podporila tieto projekty:
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Palisády 46, 811 06 Bratislava
Poskytnutý finančný príspevok v sume 399,85 EUR použila obdarovaná inštitúcia na realizáciu projektu
„Celoslovenské kolo Biblickej olympiády z evanjelického náboženstva“. Cieľom projektu bolo podnietiť
žiakov k štúdiu Biblie a na základe biblických príbehov pochopiť odkazy Božieho slova pre ich každodenný
život. Finančný príspevok bol určený na hlavnú cenu – osobný počítač Notebook celkovému víťazovi
celoslovenského kola Biblickej olympiády 2015, ktoré sa uskutočnilo 30.04.2015 v Evanjelickom gymnáziu
v Banskej Bystrici.
Spolok J. M. Hurbana pri EBF UK, Bartókova 8, 811 02 Bratislava 1
Poskytnutý finančný príspevok v sume 70,00 EUR použila obdarovaná inštitúcia na realizáciu projektu
„Reštaurovanie diela: Diplom – diplom čestného člena spolku poslucháčov evanjelickej teológie
J.M.Hurbana, spect. Dek. Teol. Fak. Ev., prof. Dra. Jána Jamnického“, spojené so spomienkovou slávnosťou
pri príležitosti jeho odhalenia. Cieľom projektu bolo zreštaurovanie vzácneho dokumentu, ktorý bol
darovaný Spolku J.M.Hurbana pri EBF UK potomkom prof. Dr. Jána Jamnického, jedného z prvých
profesorov a dekanov Theologickej vysokej školy evanjelickej a. v. cirkvi a Slovenskej evanjelickej
bohosloveckej fakulty v Bratislave a významného praktického teológa Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi
v prvej polovici 20. storočia.
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Žilina, Námestie Žilinskej synody 2, Žilina
Poskytnutý finančný príspevok v sume 1000,00 EUR použila obdarovaná inštitúcia na realizáciu projektu
„Zriadenie evanjelickej materskej školy v Žiline“. Cieľom projektu bolo zabezpečiť predškolské vzdelávanie
a rozvoj osobnosti detí od 3 do 6 rokov v duchu kresťanských hodnôt cez poznávanie Božieho slova
a zároveň zabezpečiť deťom kvalitnú prípravu na bezproblémový vstup do základnej školy vo všetkých
oblastiach. Evanjelická materská škola v Žiline začala svoju činnosť 1. septembra 2015. Finančná podpora
bola určená na základné vybavenie dvoch novozriadených tried edukačnými a didaktickými pomôckami.
Evanjelická základná škola, Exnárova 10, 040 22 Košice
Poskytnutý finančný príspevok v sume 1000,00 EUR použila obdarovaná inštitúcia na realizáciu projektu
„Zriadenie evanjelickej základnej školy v Košiciach, Exnárova 10“. Cieľom projektu bolo zabezpečiť
základné vzdelávanie a rozvoj osobnosti žiakov v duchu kresťanských hodnôt cez poznávanie Božieho slova
a jeho pozitívny vplyv na ich každodenný život. Evanjelická základná škola v Košiciach začala svoju činnosť

1. septembra 2015. Finančná podpora bola určená na základné vybavenie novozriadenej triedy edukačnými
a didaktickými pomôckami pre zabezpečenie vzdelávacieho procesu a všestranný rozvoj osobnosti žiakov.
ZÁMERY PODPORNEJ ČINNOSTI NADÁCIE JANA AMOSA KOMENSKÉHO A OKRUHY
ŽIADATEĽOV V ROKU 2015
OKRUH A:
A.1
A.2
A.3

EVANJELICKÉ CIRKEVNÉ ŠKOLY (materské, základné, stredné, špeciálne)
materiálno-technické vybavenie učební;
učebné a iné pomôcky súvisiace s uľahčením vzdelávania;
vecné dary pre súťažiacich v súťažiach zameraných na ochranu kultúrnych a historických
pamiatok ECAV na Slovensku;
A.4
podpora písania a vydávania pdg. dokumentácie (učebnice, pracovné zošity, pomôcky).
OKRUH B:
CIRKEVNO-ORGANIZAČNÉ JEDNOTKY ECAV (zbor, seniorát, dištrikt, cirkev)
B.1
učebné pomôcky a učebnice na vyučovanie evanjelického a. v. náboženstva;
B.2
odmeny pre súťažiacich zameraných na poznávanie Biblie a učenia ECAV;
B.3
podpora písania a vydávania pdg. dokumentácie (učebnice, pracovné zošity, pomôcky);
B.4
spomienkové slávnosti na osobnosti a udalosti ECAV súvisiace so vzdelávaním v ECAV
(vecné náklady, cestovné, nie honoráre).
B.5
podpora pri písaní a vydávaní publikácií súvisiacimi s ECAV.
OKRUH C:
FYZICKÉ OSOBY (evanjelickí učitelia, farári, kapláni, žiaci, študenti)
C.1
čiastočná úhrada nákladov spojených so vzdelávaním súvisiacim s ECAV;
C.2
podpora pri písaní a vydávaní publikácií súvisiacimi s ECAV.
OKRUH D:
ŠTUDENTI EVANJELICKEJ BOHOSLOVECKEJ FAKULTY UK BRATISLAVA
Poskytovanie finančných prostriedkov na štipendiá najlepším študentom EBF UK v každom
školskom roku v súlade so Zmluvou o poskytovaní finančného príspevku a Štatútom Študijného
finančného fondu Samuela a Žofie Peressényi (schvaľuje Generálne presbyterstvo).
Spoločná poznámka:
Príspevky nemôžu byť použité na odmeny alebo honoráre organizátorom, prednášateľom,
pedagógom a pod., na nákup školského nábytku, na stavebné, maliarske a iné rekonštrukčné
práce, na stravu a ubytovanie, na sociálnu pomoc, o ktorú nepožiada škola alebo cirkevný zbor.
ORGÁNY NADÁCIE JANA AMOSA KOMENSKÉHO V ROKU 2015
V roku 2015 pôsobili orgány Nadácie Jana Amosa Komenského v tomto zložení:
Správna rada:

Dozorná rada:

Správca:

PhDr. Marián Damankoš, PhD.
prof. Ing. Dezider Szabó, CSc.
Mgr. František Korečko
RNDr. Jela Kostrová, CSc.
doc. Ing. Zora Hroncová, CSc.
Ing. Katarína Záskalická
Mgr. Oľga Kaňuchová
Viera Herková
JUDr. Milan Cisárik,
Jela Tóthová
Ing. Eva Dubovcová

predseda
člen
člen
členka
členka
členka
členka
predsedníčka
člen
členka
štatutárny orgán

Nadácia aj počas roka 2015 pracovala ako dobrovoľnícka organizácia, ktorá nezamestnávala
žiadnych pracovníkov. Všetci členovia (vrátane predsedov a správcu) vykonávali svoju prácu bez
nároku na finančnú odmenu.
Schválené Správnou radou Nadácie JAK dňa 11. marca 2016
Ing. Eva Dubovcová
správkyňa Nadácie JAK

PhDr. Marián Damankoš, PhD.
predseda Správnej rady Nadácie JAK

