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Predhovor
Začiatok deväťdesiatych rokov 20. storočia v Česko-slovenskej federatívnej republike znamenal zmenu socialistickej ideológie v každodennom živote. Vznikalo množstvo nových zákonov a zmenil sa aj vzťah štátu k náboženstvám. Zákon
č.171/1990 Zb. ustanovil „Zriaďovanie cirkevných škôl a škôl náboženských spoločností “. Na školách bolo umožnené vyučovanie náboženstva a tiež zakladanie
cirkevných škôl.
Tieto možnosti využila i Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku. Z iniciatívy generálneho presbyterstva a najmä generálneho biskupa Pavla Uhorskaia bolo prijaté uznesenie o zriadení evanjelických cirkevných škôl. Ako prvé bolo zriadené
Evanjelické lýceum v Bratislave. Jeho opätovnou existenciou evanjelické školstvo
nadviazalo na tradíciu slávneho bratislavského lýcea, ktoré pre evanjelickú cirkev
a slovenský národ vychovalo mnoho významných vzdelancov, národných buditeľov a bojovníkov za práva slovenského národa. Po obsahovej stránke bolo prijaté,
že lýceum bude školou gymnaziálneho typu s rozšírenou výučbou anglického jazyka. Po prvej úspešnej škole nasledovalo zriaďovanie ďalších evanjelických gymnázií, neskoršie základných škôl a nakoniec materských škôl.
Riaditelia novovznikajúcich evanjelických cirkevných škôl museli prekonávať
množstvo administratívnych a materiálnych prekážok. Na prvom mieste bolo potrebné vyriešiť získanie budov, do ktorých mali byť školy umiestnené. Školské budovy sa im často podarilo zabezpečiť prostredníctvom inej školy alebo podnikového učilišťa, ktoré už neboli perspektívne a mali byť zatvorené.
Ťažkosti boli aj personálneho charakteru. V blízkosti cirkevnej školy obyčajne
nebol dostatok evanjelických učiteľov s príslušnou odbornosťou, ktorí boli ochotní na škole učiť. Ďalej pre zakladané školy bolo potrebné zabezpečiť dostatok
vhodných učebníc a kabinety vybaviť potrebnými učebnými pomôckami. Finančné limity, určené na nákup učebných pomôcok, boli v cirkevných školách nižšie
ako v štátnych školách, preto sa hľadali iné finančné zdroje. Generálne presbyterstvo rozhodlo zriadiť finančnú ustanovizeň, ktorá bude podporovať evanjelické
cirkevné školy.
V čase zakladania evanjelických cirkevných škôl nemali skoro žiadne vedomosti rodičia ani evanjelická verejnosť o výhodách, ktoré ponúkali evanjelické
školy pre uplatnenie ich detí, najmä lepšie ovládanie anglického jazyka. Chýbala
ochota evanjelických rodičov dávať svoje deti do vzdialenej cirkevnej školy, keďže
zdanlivo rovnaké vzdelanie mohli získať v štátnej škole v mieste bydliska. Toto sta7

novisko malo za následok, že na evanjelických školách študovalo vysoké percento
žiakov iného vierovyznania.
Nedomnievame sa, že súčasný počet evanjelických cirkevných škôl úplne pokrýva potreby kresťanskej výchovy nastupujúcej generácie. Veď už do základných škôl prichádzajú deti, na ktorých sú zrejmé stopy negatívneho pôsobenia
stavu súčasnej spoločnosti. Rovnako aj skladba cirkevných škôl druhého stupňa
iba čiastočne zabezpečuje budúce potreby spoločnosti. Chýbajú stredné školy
ekonomického zamerania, priemyselné školy, ale aj odborné učilištia. Tiež starostlivosť o výchovu učiteľského dorastu je aktuálnou úlohou dnešných dní a mala by
sa zahrnúť do zámerov rozvoja nášho cirkevného školstva. Perspektívu budúceho
rozvoja evanjelického cirkevného školstva vidíme nielen v poskytovaní vedomostí, ale hlavne v oblasti výchovy.
Ešte veľa práce je pred nami ...
Doc. Ing. Ivan Gantner, CSc.

Evanjelické cirkevné školy v minulosti
Vznik Nadácie Jana Amosa Komenského sa viaže k ponovembrovému životu
Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku. Veľkým požehnaním evanjelickej cirkvi bolo,
že po reformácii v 16. storočí skoro pri každom kostole alebo fare stála škola. Ako
cirkevná škola sa vyznačovala tým, že v dobrom slova zmysle bola nástrojom aj
pomocníkom nielen v poskytovaní vedomostí, ale i vo vštepovaní správneho postoja k Bohu a ľuďom. Takéto cirkevné školy dávali celé stáročia početným generáciám dobrý vedomostný aj mravný základ do života.
V 16. storočí mnohí naši študenti vo veľkom počte študovali na univerzitách
v Nemecku, kde boli pod silným vplyvom reformačných myšlienok. Po návrate
domov mali títo vzdelanci veľký vplyv na zriaďovanie cirkevných škôl. Vznikali kolégiá a lýceá. Najznámejšie boli v Bardejove, kde pôsobil Leonard Stoeckel, ďalej
v Prešporku (dnešnej Bratislave), Bánovciach nad Bebravou, Banskej Bystrici, Levoči, v Kežmarku a inde. Vzniklo tiež mnoho základných a elementárnych škôl.
Významné bolo Evanjelické lýceum v Bratislave, na ktorom v 17. storočí vyučoval Matej Bel, veľká ozdoba Uhorska, neskôr Juraj Palkovič a v 19. storočí aj Ľudovít
Štúr. Tu sa kládli základy slovenského národného uvedomenia, vrátane súčasnej
spisovnej slovenčiny.
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Z druhej polovice 19.storočia nemôžeme nespomenúť slovenské evanjelické
gymnáziá v Revúcej a Martine, ktoré vychovali novú uvedomelú generáciu slovenských vzdelancov. Škoda, že ich úspešnú činnosť zakrátko zastavil násilný zásah maďarskej vrchnosti. Ďalšie evanjelické slovenské ľudové školy boli postihnuté po vydaní zlopovestných aponyiovských zákonov v roku 1907.
Iná situácia nastala po roku 1918 po vzniku Československej republiky ako
spoločného štátu oboch týchto národov. Pamätníci dodnes spomínajú na dobrý zvuk Evanjelického kolégia v Prešove, učiteľských ústavov v Banskej Štiavnici
a Modre. Takýto stav trval do vojnového rozdelenia ČSR v rokoch 1939 až 1945.
Na konci 2. svetovej vojny, v zdanlivo pokrokovom zápale, všetky cirkevné školy boli poštátnené. Vznikalo nedemokratické školstvo, ktoré bolo postupne čoraz
viac zamerané na podporu totalitnej ideológie. Trvalo to štyri desaťročia do zmien
v našej spoločnosti po novembri 1989. Odvtedy sa vraciame k opätovnej výstavbe nášho cirkevného evanjelického školstva.
Mgr. Ján Paulov
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Slovo o Nadácii Jana Amosa Komenského
Zriadenie nadácie
Skúsenosti, nadobudnuté pri zriaďovaní Evanjelického lýcea v Bratislave
v roku 1991, boli podnetom na vytvorenie priaznivejších finančných podmienok
pri zakladaní ďalších cirkevných škôl.
Na návrh generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Pavla Uhorskaia bolo dňa 14. 12. 1991 Generálnym konventom prijaté uznesenie o zriadení
podpornej ustanovizne, ktorá bude zabezpečovať finančné prostriedky na oživovanie bývalého slávneho evanjelického školstva, ďalej bude prispievať na úhradu
výdavkov spojených so zakladaním cirkevných škôl a podporovať ich rozvoj.
Právna forma tejto ustanovizne bola určená ako „nadácia“, s presným názvom
Nadácia Jana Amosa Komenského. Generálne presbyterstvo schválilo jej Zakladaciu listinu a Štatút. Nadácia Jana Amosa Komenského bola zaregistrovaná na Obvodnom úrade v Žiline dňa 05. 06. 1992 na základe § 20b až 20e Občianskeho zákonníka, so všetkými právami a povinnosťami právnickej osoby. Od tohto termínu
začala vykonávať svoju činnosť.
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Orgány nadácie
Podľa cirkevnoprávnych predpisov, v organizačnej štruktúre Evanjelickej a.v.
cirkvi na Slovensku, mala Nadácia Jana Amosa Komenského postavenie účelového zariadenia cirkvi. V počiatočnom štádiu jej činnosti bol vedením nadácie
poverený Koordinačný výbor, ktorý mal troch členov (doc. Dr. Daniel Štefan Veselý, JUDr., Marcel Gažík a Ing. Martin Borovec). Činnosť koordinačného výboru
skončila v roku 1996. Prvým Štatutárnym zástupcom a súčasne aj správcom sa stal
doc. Ing. Ivan Gantner, CSc.
V súlade so zákonom č. 207/1996 Z.z. o nadáciách, bola na Ministerstve vnútra SR upresnená registrácia, upravená Zakladacia listina a Štatút, taktiež rozšírený
počet členov orgánov nadácie. Súčasne bol vytvorený inštitút základného imania
nadácie vo výške 100 000 Sk. Rozhodovaciu právomoc o všetkých činnostiach získala Správna rada nadácie, kontrolnú Dozorná rada a výkonnú štatutárny zástupca - správca nadácie.
Prvými členmi Správnej rady boli: Ing. Ivan Chorvát, prof. Ing. Milan
Kejzlar, RNDr. Jela Kostrová, CSc., PhDr. Ján Scholtz, CSc., Mgr. Martin Šefranko
a Ing. Katarína Záskalická. Prvým predsedom Správnej rady bol prof. Ing. Milan
Kejzlar, CSc. od roku 1996 do roku 2001. Od roku 2001 do roku 2012 bol predsedom
Správnej rady Tomáš Niňaj. Od roku 2013 je predsedom Správnej rady PhDr.
Marián Damankoš, PhD.
Z prvých členov sú doteraz v Správnej rade: RNDr. Jela Kostrová, CSc. a Ing. Katarína Záskalická. Personálne obsadenie členov Správnej rady sa s postupujúcimi
rokmi menilo. Za obdobie rokov 1992 - 2007 z rôznych dôvodov zaniklo členstvo
br. Kejzlarovi, br. Šefrankovi, br. Chorvátovi a br. Scholtzovi. Na uvoľnené miesta
prijali členstvo v Správnej rade: Tomáš Niňaj, Mgr. Milan Kubík, prof. Ing. Dezider
Szabó, CSc. a prof. Anna Lazoňová.
Prvými členmi Dozornej rady boli: Mgr. Ján Bohdan Hroboň, Ing. Dušan Maňka
a JUDr. Vladimír Štefánik. Funkciu prvého predsedu Dozornej rady vykonával
(do svojej smrti v roku 2006) Mgr. Ján Bohdan Hroboň. Od roku 2006 bol predsedom Dozornej rady Mgr. Radoslav Danko. V roku 2003 zaniklo členstvo JUDr. Vladimírovi Štefánikovi.
Aj po druhej registrácii, ktorá sa uskutočnila v roku 2002, správcom nadácie
a jej štatutárnym zástupcom zostal doc. Ing. Ivan Gantner, CSc.
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V roku 2008 boli vykonané dve zmeny v Štatutárnom orgáne. Doc. Ing. Ivan
Gantner, CSc. bol zo zdravotných dôvodov uvoľnený z funkcie správcu nadácie
a štatutárneho zástupcu. Na jeho miesto bola zvolená Ing. Eva Dubovcová.
Členovia jednotlivých orgánov nadácie pôsobili v tomto zložení:
Správna rada:
Tomáš Niňaj (Žilina)
- predseda
prof. Ing. Dezider Szabó, CSc. (Žilina)
- člen
Mgr. František Korečko (Martin)
- člen
RNDr. Jela Kostrová, CSc. (Žilina)
- člen
doc. Ing. Zora Hroncová, CSc. (Žilina)
- člen
Ing. Katarína Záskalická (Žilina)
- člen
Dozorná rada:
Mgr. Radoslav Danko (Žilina,Veľké Leváre)
- predseda
Ing. Dušan Maňka (Sučany)
- člen
Neobsadené miesto
- člen
Štatutárny orgán:
doc. Ing. Ivan Gantner, CSc. (Žilina) do 09. 07. 2008
- správca
Ing. Eva Dubovcová (Žilina) od 10. 07. 2008
- správkyňa
V roku 2009 boli vykonané tri zmeny v Dozornej rade. Mgr. Radoslav Danko bol
z dôvodu odchodu do CZ Veľké Leváre uvoľnený z funkcie predsedu a člena Dozornej rady. Do funkcie predsedu bol zvolený člen Dozornej rady Ing. Dušan Maňka.
Na uvoľnené miesto člena Dozornej rady bola zvolená Mgr. Oľga Kaňuchová.

Členovia jednotlivých orgánov nadácie pôsobili v tomto zložení:
Správna rada:
Tomáš Niňaj (Žilina)
- predseda
prof. Ing. Dezider Szabó, CSc. (Žilina)
- člen
Mgr. František Korečko (Martin)
- člen
RNDr. Jela Kostrová, CSc. (Žilina)
- člen
doc. Ing. Zora Hroncová, CSc. (Žilina)
- člen
Ing. Katarína Záskalická (Žilina)
- člen
Dozorná rada:		
Mgr. Radoslav Danko (V. Leváre) do 10. 02. 2009
- predseda
Ing. Dušan Maňka (Sučany) od 11. 02. 2009
- predseda
Mgr. Oľga Kaňuchová, (Žilina) od 11. 02. 2009
- člen
14

Štatutárny orgán:
Ing. Eva Dubovcová (Žilina)

- správkyňa

V roku 2010 boli vykonané tri zmeny v Dozornej rade. Ing. Dušan Maňka bol
zo zdravotných dôvodov uvoľnený z funkcie predsedu a člena Dozornej rady.
Na uvoľnené miesta členov Dozornej rady boli zvolené Jela Tóthová a Viera Herková. Funkcia predsedu Dozornej rady ostala neobsadená.

Členovia jednotlivých orgánov nadácie pôsobili v tomto zložení:
Správna rada:
Tomáš Niňaj (Žilina)
- predseda
prof. Ing. Dezider Szabó, CSc. (Žilina)
- člen
Mgr. František Korečko (Martin)
- člen
RNDr. Jela Kostrová, CSc. (Žilina)
- členka
doc. Ing. Zora Hroncová, CSc. (Žilina)
- členka
Ing. Katarína Záskalická (Žilina)
- členka
Dozorná rada:		
Ing. Dušan Maňka (Sučany) do 14. 10. 2010
- predseda
Mgr. Oľga Kaňuchová (Žilina)
- členka
Jela Tóthová (Žilina) od 15. 10. 2010
- členka
Viera Herková (Žilina) od 15. 10. 2010
- členka
Štatutárny orgán:
Ing. Eva Dubovcová (Žilina)
- správkyňa
V roku 2011 bola vykonaná jedna zmena v Správnej rade a jedna zmena v Dozornej rade. Zvýšením počtu členov Správnej rady sa vytvorilo nové miesto, na ktoré
bol zvolený PhDr. Marián Damankoš, PhD. Do funkcie predsedu Dozornej rady
bola zvolená Viera Herková.
Členovia jednotlivých orgánov nadácie pôsobili v tomto zložení:
Správna rada:		
Tomáš Niňaj (Žilina)
- predseda
prof. Ing. Dezider Szabó, CSc. (Žilina)
- člen
Mgr. František Korečko (Martin)
- člen
RNDr. Jela Kostrová, CSc. (Žilina)
- členka
doc. Ing. Zora Hroncová, CSc. (Žilina)
- členka
15

Ing. Katarína Záskalická (Žilina)
- členka
PhDr. Marián Damankoš, PhD. (Prešov) od 20. 10. 2011 - člen
Dozorná rada:		
Viera Herková (Žilina) od 28. 03. 2011
- predsedníčka
Mgr. Oľga Kaňuchová (Žilina)
- členka
Jela Tóthová (Žilina)
- členka
Štatutárny orgán:
Ing. Eva Dubovcová (Žilina)
- správkyňa
V roku 2012 neboli vykonané žiadne zmeny v zložení orgánov nadácie.

Členovia jednotlivých orgánov nadácie pôsobili v tomto zložení:
Správna rada:		
Tomáš Niňaj (Žilina)
- predseda
prof. Ing. Dezider Szabó, CSc. (Žilina)
- člen
Mgr. František Korečko (Martin)
- člen
RNDr. Jela Kostrová, CSc. (Žilina)
- členka
doc. Ing. Zora Hroncová, CSc. (Žilina)
- členka
Ing. Katarína Záskalická (Žilina)
- členka
PhDr. Marián Damankoš, PhD. (Prešov)
- člen
Dozorná rada:		
Viera Herková (Žilina)
- predsedníčka
Mgr. Oľga Kaňuchová (Žilina)
- členka
Jela Tóthová (Žilina)
- členka
Štatutárny orgán:
Ing. Eva Dubovcová (Žilina)
- správkyňa
Správna rada, v počte 6 členov do roku 2011 a 7 členov od 20. 10. 2011, rozhodovala o zmenách v orgánoch nadácie a v nadačnej listine, schvaľovala finančnú
podporu v súlade so zámermi podpornej činnosti a kritériami prideľovania podpory, každoročne schvaľovala ročný rozpočet, účtovnú závierku a hospodársky
výsledok, výročnú správu, zámery podpornej činnosti nadácie, použitie podielu
zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb, a i..
Dozorná rada v počte 3 členov dbala na dodržiavanie všeobecne platných
právnych predpisov, interných predpisov nadácie a prijatých uznesení Správnej
rady. Kontrolovala vedenie účtovníctva, vykonávala fyzickú a dokladovú inven16

tarizáciu účtov, schvaľovala ročné účtovné závierky, výročné správy nadácie, a i..
Zúčastňovala sa na rokovaniach Správnej rady.
Správca nadácie ako štatutárny orgán riadil činnosť nadácie a konal v jej mene.
Správnej rade predkladal návrhy a dokumentáciu na schválenie. Zúčastňoval sa
na rokovaniach Správnej rady.
Počas celej doby svojho pôsobenia pracovala nadácia ako dobrovoľnícka organizácia, ktorá nezamestnávala žiadnych pracovníkov. Členovia Správnej a Dozornej rady, vrátane správcu nepoberali za výkon funkcie žiadne mzdy a odmeny.

Nadačná listina
Legistatívne predpisy neziskového sektora, a teda aj zákonné ustanovenia,
týkajúce sa nadácií, prešli vývojom. Pokračovanie činnosti Nadácie Jana Amosa
Komenského po roku 2002 bolo podmienené ustanoveniami § 42 ods.1 zákona
č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Tieto vyžadovali zmenu zapísaných skutočností do registra nadácií na Ministerstve vnútra SR. Zmena bola obsiahnutá v novej Nadačnej listine aj
so splnenou podmienkou vinkulovania nadačného imania vo výške 200 000 Sk
v prospech Ministerstva vnútra SR pre prípad úhrady nesplnených záväzkov pri
zániku nadácie. Zápis zmeny sa uskutočnil 10. 12. 2002.
Nadačná listina Nadácie Jana Amosa Komenského bola zaregistrovaná na Ministersve vnútra Slovenskej republiky dňa 10.12. 2002 pod registračným číslom
203/Na-96/164-1.
Dodatkom č. 2 k Nadačnej listine Nadácie Jana Amosa Komenského, číslo 203/
Na-96/164-2, ktorý nadobudol právoplatnosť 10. 07. 2008 sa zmenilo znenie niektorých článkov v Nadačnej listine takto:
Čl. II Názov a sídlo nadácie
Názov nadácie:
Nadácia Jana Amosa Komenského
Sídlo nadácie:
Martina Rázusa 4, 010 01 Žilina.
Čl. III Verejnoprospešný účel nadácie
Nadácia Jana Amosa Komenského bude podporovať
		
ochranu a rozvoj duchovných hodnôt,
		
ochranu zdravia a vzdelávanie,
		
športovú činnosť detí, mládeže a zdravotne postihnutých občanov,
		
poskytovanie sociálnej pomoci,
		
zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt.
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Čl. IX Členovia orgánov nadácie
Členovia Správnej rady:
		
doc. Ing. Zora Hroncová, CSc., RNDr. Jela Kostrová, CSc.,
		
Mgr. František Korečko, Tomáš Niňaj, prof. Ing. Dezider Szabó, CSc.,
Ing. Katarína Záskalická.
Správca:
		
Ing. Eva Dubovcová.
Členovia Dozornej rady:
		
Mgr. Radoslav Danko, Ing. Dušan Maňka, neobsadené miesto.
Čl. XI Okruh osôb, ktorým sa poskytujú prostriedky nadácie
Okruh osôb, ktorým možno poskytnúť finančné prostriedky :
a) právnické a fyzické osoby, ktorých predmetom činnosti je rozvoj evanjelického náboženského vzdelávania a duchovného rastu, najmä rozvoj relaxačno-vzdelávacích voľnočasových, vrátane športových aktivít,
zameraných na rast a upevnenie morálnych a duševných schopností
študujúcej, najmä evanjelickej a.v. mládeže,
b) právnické osoby, ktoré aktívne pôsobia v oblasti záchrany a ochrany
evanjelického teologického, duchovného a kultúrneho dedičstva,
c) podpora môže byť udelená organizátorom i účastníkom evanjelického
náboženského vzdelávania, vrátane zdravotne postihnutej a neprispôsobivej mládeže.
Čl. XII Podmienky poskytovania prostriedkov nadácie tretím osobám
O poskytnutí finančných prostriedkov rozhoduje Správna rada nadácie na
základe žiadosti tretej osoby.
Tretia osoba v žiadosti predloží účel použitia prostriedkov a ich výšku doloží cenovou ponukou dodávateľa.
Správna rada rozhoduje o výške sumy poskytovanej podpory.
Prijímateľ (tretia osoba) je povinný finančné prostriedky pridelené nadáciou použiť len na účel, na ktorý boli schválené. Na iný účel ich môže použiť
len po predchádzajúcom schválení Správnou radou. Prijímateľ (tretia osoba) je povinný preukázať nadácii ako boli prostriedky použité a dokladovať
ich použitie. Učebné predmety, ktoré tretia osoba nadobudla z prostriedkov poskytnutých nadáciou, je povinná zapísať do svojho inventára. Tretia
osoba, ktorá prostriedky z nadácie prijala a nesplnila povinnosť preukázania ich použitia, je povinná poskytnuté prostriedky vrátiť nadácii.
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Dodatkom č. 3 k Nadačnej listine Nadácie Jana Amosa Komenského, číslo 203/
Na-96/164-3, ktorý nadobudol právoplatnosť 18. 12. 2009 sa zmenilo znenie niektorých článkov v Nadačnej listine takto:
Čl. V Hodnota nadačného imania
Menovitá hodnota nadačného imania je 6 638,78 EUR (slovom: šesťtisícšestotridsaťosem eur, sedemdesiatosem centov).
Čl.VI Hodnota a predmet majetkového vkladu, ktorý zakladateľ vložil do nadačného imania pri založení nadácie: 6 638,78 EUR - peňažný vklad vytvorený
nadáciou v súlade s § 42 ods.1 zákona č.34/2002 Z.z.
Dodatkom č. 4 k Nadačnej listine Nadácie Jana Amosa Komenského, číslo 203/
Na-96/164-4, ktorý nadobudol právoplatnosť 21. 10. 2011 sa zmenilo znenie niektorých článkov v Nadačnej listine takto:
Čl. II Názov a sídlo nadácie
Názov nadácie: Nadácia Jana Amosa Komenského
Sídlo nadácie: Námestie Žilinskej synody 1290/2, 010 01 Žilina.
Čl. IX Členovia orgánov nadácie
Členovia Správnej rady:
doc. Ing. Zora Hroncová, CSc., RNDr. Jela Kostrová, CSc.,
Mgr. František Korečko, Tomáš Niňaj, prof. Ing. Dezider Szabó, CSc.,
Ing. Katarína Záskalická.
Správca:
Ing. Eva Dubovcová.
Členovia Dozornej rady:
Mgr. Oľga Kaňuchová, Jela Tóthová, Viera Herková.
Dodatkom č. 5 k Nadačnej listine Nadácie Jana Amosa Komenského, ktorý nadobudol právoplatnosť 20. 10. 2011 sa zmenilo znenie niektorých článkov v Nadačnej listine takto:
Čl . VIII Počet členov orgánov nadácie, dĺžka funkčného obdobia a spôsob ich voľby, spôsob zvolávania, hlasovania a rokovania orgánov nadácie
(4) Správna rada má sedem členov. Členom správnej rady môže byť len
fyzická osoba, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony.
Fukčné obdobie správnej rady je trojročné.
(22) Dozorná rada (revízor)
2. Dozorná rada má troch členov, z ktorých si zvolí predsedu. Dozornú
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radu volí a odvoláva správna rada. Pre dozornú radu platia primerane ustanovenia o správnej rade. Funkčné obdobie dozornej rady je trojročné.
Čl. IX Členovia orgánov nadácie
Členovia správnej rady:
doc. Ing. Zora Hroncová, CSc., RNDr. Jela Kostrová, CSc.,
Mgr. František Korečko, Tomáš Niňaj, prof. Ing. Dezider Szabó, CSc.,
Ing. Katarína Záskalická, PhDr. Marián Damankoš, PhD.
Správca:
Ing. Eva Dubovcová.
Členovia dozornej rady:
Mgr. Oľga Kaňuchová, Jela Tóthová, Viera Herková.
Čl. X Podmienky nakladania s majetkom nadácie
(1) Majetok nadácie sa môže použiť len v súlade s verejnoprospešným účelom a podmienkami určenými v nadačnej listine a na úhradu nákladov
na správu nadácie. Výšku nákladov na správu nadácie určí správna rada
každoročne v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti nadácie.
Nadačná listina Nadácie Jana Amosa Komenského, vrátane dodatkov je zverejnená na webovej stránke www.nadaciakomenskeho.sk .
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Poslanie Nadácie Jana Amosa Komenského
Podporná činnosť nadácie
V zakladacích dokumentoch bolo poslanie Nadácie Jana Amosa Komenského
formulované takto: „Rozvoj duchovných hodnôt, evanjelického cirkevného školstva, všetkých foriem evanjelického náboženského vzdelávania a vedy“. Nadácia
sa zameriavala na finančnú podporu pri plnení týchto cieľov a jej úlohou bolo zabezpečiť finančné prostriedky a účelne ich prerozdeliť.
V ďalších rokoch rozšírila zameranie podpornej činnosti na tieto oblasti:
Evanjelické cirkevné školy:
• Prispieť na modernejšie materiálno-technické vybavenie učební a špeciálnych
kabinetov.
• Novozriadeným školám prispieť na základné vybavenie učebnými pomôckami, nevyhnutnými na zabezpečenie vzdelávacieho procesu.
• Poskytnúť finančné prostriedky 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.
Vzdelávacie aktivity mládeže v školských kluboch:
• Prispieť na nákup pomôcok pre športové, hudobné, recitačné a iné kultúrne
zamerané záujmové krúžky, na výchovu k ochrane prírodných, kultúrnych
a historických pamiatok ECAV na Slovensku.
• Prispieť na nákup vecných darov pre súťažiacich v umeleckom prednese poézie a prózy, v literárnej tvorbe, vo výtvarnej tvorbe, vo vedomostiach študentov (olympiády) a pod.
Sústredenia a tábory mládeže:
• Prispieť na úhradu výdavkov, spojených s poznávacími, biblickými a športovými sústredeniami žiakov a študentov evanjelických cirkevných škôl z tuzemska
aj zo zahraničia a tiež iným účastníkom evanjelického náboženského vzdelávania, napr. z cirkevných zborov.
Zvyšovanie odbornej kvalifikácie pedagógov:
• Prispieť pedagógom na úhradu výdavkov, spojených so zvyšovaním alebo
prehlbovaním odbornej kvalifikácie učiteľov evanjelických cirkevných škôl
a tiež duchovných v cirkevných zboroch.
• Prispieť pedagógom na úhradu výdavkov, spojených s vydávaním publikácií,
učebných pomôcok, príp. učebníc pre školy.
21

•

Prispieť pedagógom na nákup učebných a didaktických pomôcok pre účely
vzdelávacej a prednáškovej činnosti, činnosti v cirkvi a na cirkevných školách.
Pestovanie evanjelického spoločenstva dospelých členov cirkvi:
• Podporiť evanjelické cirkevné spoločenstvá a neziskové organizácie v ich vnútornomisijnom pôsobení.
• Podporiť organizátorov spomienkových slávností významných udalostí a významných osobností v živote evanjelickej a.v. cirkvi.
• Príspevok z nadácie bude slúžiť na úhradu vecných výdavkov, spojených
s uskutočnením týchto podujatí.
Zachovanie a rozvoj kultúrnych a duchovných hodnôt:
• Prispieť na zachovanie kultúrnych a duchovných hodnôt, patriacich k životu
evanjelickej cirkvi a.v., t.j. starých spovedných predmetov (kalichov, krčahov
a patén), archívov, knižníc a pod..
• Prispieť na reštaurovanie vecných kultúrnych pamiatok, t.j. starých oltárnych
obrazov, obrazov duchovných, pamätných tabulí, starostlivosť o hroby významných cirkevných osobností, atď.
• Podporiť publikácie o histórii cirkevných zborov a významných osobností
evanjelickej a.v. cirkvi.
• Podporiť autorov, vydavateľov, prekladateľov, ilustrátorov, fotografov a iných,
ktorí svojou tvorivou činnosťou pre nadáciu vytvárajú kultúrne a duchovné
hodnoty ECAV na Slovensku.
Sociálna pomoc:
• Podporiť zdravotne postihnutých alebo spoločensky neprispôsobivých žiakov, ktorí sa zúčastňujú evanjelického náboženského vzdelávania.
• Podporiť žiakov zo sociálne slabších rodín, ktorí sa zúčastňujú evanjelického
náboženského vzdelávania.
Pozn.:
Príspevky nemohli 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 nepožiadala škola alebo cirkevný zbor.

Evanjelické cirkevné školy
Hlavná časť príspevkov smerovala novozriadeným školám na základné vybavenie učebnými pomôckami, nevyhnutnými na zabezpečenie vzdelávacieho pro22

cesu. Školám s dlhšou pôsobnosťou boli príspevky zamerané na modernejšie materiálno-technické vybavenie učební a špeciálnych kabinetov.
Okruh podporovaných škôl:
• Evanjelické materské školy a špeciálne materské školy
• Evanjelické základné školy a špeciálne základné školy
• Evanjelické gymnáziá
• Evanjelické stredné odborné školy
• Evanjelické špeciálne stredné školy
• Evanjelické spojené školy a školské zariadenia
• Evanjelické centrá voľného času
• Evanjelické školské kluby detí
• Evanjelické školské internáty
• Evanjelická škola v prírode
• Biblická škola
• Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského.
Nadácia dopĺňala knižnice evanjelických cirkevných škôl aj unikátnymi učebnými pomôckami. Boli to napr.:
• nástenné mapy Izraela, ktoré v tom čase neboli na našom knižnom trhu, čím
prispela k názornejšiemu pochopeniu biblickej histórie pri výučbe náboženstva;
• časopis Tvorba T, ojedinelá kultúrna revue, ktorý umožňoval a doteraz umožňuje žiakom a učiteľom stredných škôl nazerať do literárneho, umeleckého
a kultúrneho života nášho národa (časopis stále vychádza a posiela sa do škôl).
Nadácia poskytovala evanjelickým školám ďalšie publikácie, ktoré vydala alebo ich vydanie finančne podporila.
Použitie finančných príspevkov a vecných darov za obdobie 2008 – 2012:
• Evanjelická základná škola v Rimavskej Sobote – finančný príspevok na vybavenie školy učebnými pomôckami.
• Spojená škola v Bratislave, Tupolevova 20 – finančný príspevok na vybavenie
školy učebnými pomôckami.
• Evanjelická spojená škola v Liptovskom Mikuláši – finančný príspevok na vybavenie učební, laboratórií, didaktické pomôcky.
• Evanjelická materská škola v Košiciach – finančný príspevok na nadobudnutie
motivačných prvkov pre pohybovú výchovu; príspevok na jazykovú výchovu.
23
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Evanjelická spojená škola v Liptovskom Mikuláši – finančný príspevok na úhradu pomôcok pre bilingválne vyučovanie jazykov, a to na nákup multifunkčného kopírovacieho zariadenia.
Evanjelická základná škola v Martine – finančný príspevok na materiálno-technické vybavenie kabinetu chémie s cieľom kvalitnejšej, modernejšej a atraktívnejšej výučby tohto odborného predmetu.
Evanjelická cirkevná materská škola v Rožňave – finančný príspevok na nákup
učebných a didaktických pomôcok pre rozumovú výchovu, telesnú výchovu
a na exkurziu zameranú na poznávanie (okrem stravy a ubytovania).
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Spišská Nová Ves – finančný príspevok
na nákup učebných, hudobných a didaktických pomôcok pre novozriadenú
Cirkevnú evanjelickú materskú školu v Spišskej Novej Vsi.
Evanjelická spojená škola v Prešove – finančný príspevok na nákup odbornej
literatúry, detských kníh, encyklopédií a leporel pre prácu s deťmi v materskej
škole, ktorá začala svoju činnosť 01. 09. 2009.
Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote – finančný
príspevok na modernizáciu učebného procesu v školskom roku 2010/2011, t.j.
pomôcky potrebné na vyučovanie anglického jazyka, nemeckého jazyka, fyziky, geografie a telesnej výchovy.
Evanjelická materská škola v Košiciach, Muškátova ul. – finančný príspevok na zakúpenie učebných, didaktických pomôcok na realizovanie výchovno-vzdelávacieho procesu detí a na pestovanie kresťanských hodnôt.
Evanjelická základná škola v Bratislave, Palisády – finančný príspevok na nákup jednej sady robotickej stavebnice Lego WeDo na vyučovanie predmetu
„Informatická výchova“, ktorá pomôže žiakom hravou formou vniknúť do tajov programovania.
Vecný dar do knižníc evanjelických cirkevných škôl – časopis „TVORBA“ zo Spoločnosti pre Tvorbu T Bratislava.

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského
V čase, keď bol na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského k dispozícii jeden funkčný počítač pre viac katedier, nadácia zriadila na fakulte študentské počítačové pracovisko a vybavila ho dvoma počítačmi a laserovou
tlačiarňou. Ďalšiu pomoc orientovala na zvýšenie informovanosti vedeckej verejnosti a farárov v cirkevných zboroch o pedagogickej a vedeckej činnosti na fakul24

te s tým, že zriadila a financovala edíciu Zborník prác a štúdií študentov Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK. Zborník vychádzal v náklade 350 výtlačkov. V roku
2006 vyšlo jeho posledné, v poradí šieste číslo. V Zborníku sú uverejnené, vedeckou radou fakulty odporučené, skrátené verzie vybraných doktorandských a diplomových prác, vypracovaných na fakulte a zoznam všetkých diplomových prác,
vypracovaných študentmi v príslušnom školskom roku.
V roku 2011 bola zrušená Memoriálna nadácia Samuela a Žofie Peressényiovcov, zriadená Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku. Zostatok svojich finančných prostriedkov vložila na účet Nadácie Jana Amosa Komenského za účelom podpory štúdia študentov Evanjelickej bohosloveckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave, v spolupráci s Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku, podľa Štatútu Študijného finančného fondu Samuela a Žofie Peressényi.
Z týchto finančných prostriedkov nadácia poskytovala štipendiá najlepším
študentom EBF UK v každom školskom roku, v súlade so Zmluvou o poskytovaní
finančného príspevku, Štatútom Študijného finančného fondu Samuela a Žofie
Peressényi, Nadačnou listinou Nadácie Jana Amosa Komenského v znení neskorších dodatkov a zákonom č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Vzdelávacie aktivity mládeže v školských kluboch
V oblasti vzdelávacích aktivít mládeže nadácia podporovala vybavenie školských klubov pomôckami pre športové, hudobné, recitačné a iné kultúrne zamerané záujmové krúžky, na výchovu k ochrane prírodných, kultúrnych a historických pamiatok ECAV na Slovensku. Prispievala na vecné dary pre súťažiacich
v umeleckom prednese poézie a prózy, v literárnej tvorbe, vo výtvarnej tvorbe, vo
vedomostiach študentov (olympiády) a pod.
Nadácia prispela Spolku evanjelických teológov J. M. Hurbana (1998, 1999)
na vydávanie časopisu Evanjelický teológ (1999).
Nadácia už niekoľko rokov za sebou venovala na súťaž celoslovenského kola
Biblickej olympiády vecný dar, ktorý sa stretol s veľmi pozitívnym ohlasom. Celkovému víťazovi, ktorý dosiahol najvyšší počet bodov darovala notebook. Túto súťaž každoročne organizuje Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku v evanjelických cirkevných školách.
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Použitie finančných príspevkov a vecných darov za obdobie 2008 – 2012:
Evanjelické gymnázium v Tisovci – finančný príspevok na zakúpenie hudobných nástrojov (elektr. klavíra, elektr. gitary) a nahratie vystúpenia speváckeho
zboru „Spievajme Hospodinu“.
Evanjelická. základná škola v Martine – finančný príspevok na nákup vecných
darov pre účastníkov celoslovenského kola „Biblickej Olympiády“.
Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského v Košiciach – finančný príspevok na vystúpenie študentského spevokolu „Chorus Comenianus“ v Bratislave.
Evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici – finančný príspevok na nákup elektroakustickej gitary pre mládežnícke služby Božie, súpravu bicích nástrojov
pre školskú kapelu a 20 ks Biblie.
Evanjelická spojená škola v Liptovskom Mikuláši – finančný príspevok na nákup vecných darov pre účastníkov celoslovenského kola „Biblickej Olympiády“,
konaného v Evanjelickej spojenej škole v Liptovskom Mikuláši.
Evanjelická základná škola v Rimavskej Sobote – finančný príspevok na nákup
knižných publikácií z vydavateľstva Mladé letá, ktorými chcela oceniť žiakov
za umiestnenie v súťažiach rôzneho zamerania (prednes poézie a prózy, prírodovedné súťaže, matematická pytagorizácia, biblická olympiáda, výtvarné
a športové súťaže a iné) v množstve 15 ks.
Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove – finančný príspevok na nákup
techniky pre hudobnú skupinu EKG na doprovod piesní pri službách Božích,
ktoré sú súčasťou duchovného života školy a konajú sa v Chráme Sv.Trojice
v Prešove.
Biblická škola v Martine – finančný príspevok na nákup moderného počítačového servera, s využívaním intranetovej počítačovej siete študentami Biblickej
školy (cca 60 študentov), a tiež žiakmi Evanjelickej základnej školy (cca 160
žiakov).
Evanjelické gymnázium v Tisovci – finančný príspevok na úhradu výdavkov
spojených s prípravou a realizáciou projektu s názvom „Forbal, baví nás – podporte nás!“. Ide o úhradu výdavkov potrebných na nákup športového vybavenia ku hre forbal.
Evanjelické gymnázium v Tisovci – finančný príspevok na realizáciu projektu „Festa Musicale“. Cieľom projektu je umožniť speváckemu zboru EGT Voice
účasť na medzinárodnej súťaži speváckych zborov v Olomouci v dňoch 14.-16.
04. 2011.

•

Vecné dary – notebooky pre celkových víťazov súťaže celoslovenského kola
Biblickej olympiády za roky 2010, 2011 a 2012.

Sústredenia a tábory mládeže
Nadácia podporovala aj sústredenia a tábory mládeže. Finančne prispievala
na poznávacie, biblické a športové aktivity žiakov a študentov evanjelických cirkevných škôl z tuzemska aj zo zahraničia, a tiež iným účastníkom evanjelického
náboženského vzdelávania, napr. z cirkevných zborov.
Do roku 2006 nadácia prispela na :
• letný biblický tábor žiakov Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici do Matejkovej (r. 1998)
• tematický zájazd žiakov Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici do Francúzska (r. 2000),
• ceny pre víťazov 6. ročníka športových hier evanjelickckých cirkevných škôl
v Banskej Bystrici (r. 2002),
• Spolok evanjelických teológov J. M. Hurbana (r. 1998, 1999), vydávanie časopisu Evanjelický teológ (r. 1999),
• úhradu cestovných výdavkov pri exkurzii študentov EBF UK do Viedne a po stopách Dr. Martina Luthera v Nemecku.

•
•

•

•

Použitie finančných príspevkov za obdobie 2007 – 2012:
Finančný príspevok na letný biblický tábor konfirmačnej aj pokonfirmačnej
mládeže ECAV na Slovensku.
Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove – finančný príspevok na úhradu
výdavkov spojených s prípravou a realizáciou nábožensko-historickej exkurzie
„Po stopách evanjelikov“ a víkendových biblických táborov
Evanjelické gymnázium v Tisovci – finančný príspevok na úhradu výdavkov
spojených s prípravou a realizáciou projektu „Výprava za kultúrou a poznaním“
pre študentov a učiteľov učinkujúcich v školskom speváckom zbore EGT Voice.
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Žilina – finančný príspevok na úhradu výdavkov spojených s prípravou a realizáciou projektu „Letné tábory v cirkevnom zbore“ pre dorastencov a mládežníkov cirkevného zboru Žilina, zameraného na prehlbovanie biblických znalostí, poznávanie prírodných, kultúrnych
a duchovných hodnôt, športové aktivity, súťaže, workshopy, a pod., v Hámore
pri Kokave nad Rimavicou.
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Zvyšovanie odbornej kvalifikácie pedagógov
Počas doby pôsobenia nadácie sa vyskytli požiadavky o podpory pre študentov, pripravujúcich sa na prácu v cirkvi a pedagógov na zvyšovanie odbornej kvalifikácie. Podpory pre študentov zahrňovali najmä podpory cestovných výdavkov študentov, ktorí sa pripravovali na službu v cirkvi formou diaľkového štúdia
na Evanjelickej bohosloveckej fakulte, na úhradu cestovných výdavkov a ubytovania študentov doktorandského štúdia na školách teologického zamerania
v Českej republike a v Nemecku. Sem patrila aj podpora študentov teológie zo
sociálne slabších pomerov. Nadácia prispela aj na cestovné dvom študentkám teológie pri študijnom pobyte s misijným zameraním na Henrich Krämmer Inštitute
v Holandsku.
Nadácia zamerala podpornú činnosť aj na kategóriu pedagógov, ktorým prispievala na zvyšovanie a prehlbovanie odbornej kvalifikácie učiteľov evanjelických cirkevných škôl a tiež duchovných v cirkevných zboroch, na vydávanie publikácií, učebných pomôcok, príp. učebníc pre školy. Nadácia prispievala pedagógom aj na učebné a didaktické pomôcky pre účely vzdelávacej a prednáškovej
činnosti, činnosti v cirkvi a na cirkevných školách.
Použitie finančných príspevkov za obdobie 2007 – 2012:
• Grant Ústredie Evanjelickej diakónie – finančný príspevok na vydanie metodickej pomôcky na vyučovanie diakonie na evanjelických školách „ Stopy diakonie v Biblii a v dejinách“.
• Biblická škola v Martine – finančný príspevok na školenie „Misijná práca s mládežou a deťmi“.
• Evanjelická. základná škola v Martine – finančný príspevok na organizovanie
projektu „SPOKOJNÝ“ a kúpu kamery Panasonic GS-80.
• Evanjelická základná škola v Rimavskej Sobote – finančný príspevok na nákup
počítačovej zostavy pre učiteľov školy s cieľom zavedenia internetovej žiackej
knižky, ku ktorej budú mať prístup všetci rodičia žiakov navštevujúcich školu.
• Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove – finančný príspevok na úhradu
výdavkov spojených s prípravou a realizáciou duchovného seminára pre členov pedagogického zboru.
• ThDr. Matej Oráč, Prešov – finančný príspevok na úhradu 5-ročného externého doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave s témou „Perzekúcie evanjelických a.v. duchovných v rokoch 19481989“.
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•

Doc. ThDr. Sidónia Horňanová, PhD., Modra – finančný príspevok na zakúpenie projekčnej techniky na vzdelávaciu a prednáškovú činnosť v cirkvi, na cirkevných školách, konferenciách na univerzitnej aj cirkevnej pôde, na EBF UK,
pri vzdelávaní a vedení doktorandov a pod..

Pestovanie evanjelického spoločenstva dospelých členov cirkvi
V tejto oblasti sa nadácia zamerala na podporovanie evanjelických cirkevných
spoločenstiev a neziskových organizácií v ich vnútornomisijnom pôsobení. Úloha nadácie smerovala na príspevky pri organizovaní viacdenných sústredení laických pracovníkov, pripravujúcich sa na vnútornomisijnú prácu v cirkvi. Organizátorom týchto sústredení bolo Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá.
Nadácia podporila aj aktivity Evanjelickej diakonie a jej strediská v Červenici, Ľubietovej a v Púchove.
Nadácia tiež podporila vypracovanie a vydanie metodických pomôcok, usmerňujúcich zavádzanie do života niektorých organizačných opatrení vedenia cirkvi.
Duchovné hodnoty našej cirkvi sú hlboko zakorenené v náboženskej a národne orientovanej činnosti jej duchovných a učiteľov. Životné tempo a konzumná
spoločnosť orientovaná na ekonomiku však zatláča do úzadia spomienky na našich náboženských vodcov a národných buditeľov. Snahou nadácie bolo pripomínať najmä mladšej generácii významné udalosti a osobnosti z dejín našej cirkvi.
V spolupráci s cirkevnými zbormi a cirkevnými spolkami (napr. Združením evanjelickej inteligencie Liptovsko-oravského seniorátu, Spoločnosťou pre Tvorbu T) sa
preto zamerala aj na podporovanie spomienkových slávnosti významných udalostí a významných osobností v živote evanjelickej a.v. cirkvi (napr. Spomienka
na Fedora Fridricha Ruppeldta, Viliama Šuleka, na žilinského tlačiara Jána Dadana,
doplnená výstavou dokumentov, spomienkové slávnosti 100. výročia postavenia
Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove a 15. výročia znovuobnovenia
svojej činnosti). Poskytovala granty neziskovým organizáciám pôsobiacim v Evanjelickej cirkvi a.v. a evanjelickým cirkevným školám, ďalej na realizáciu projektov
s umeleckým zameraním, na účely stretávania sa dospelých členov cirkvi na rôznych kultúrnych a duchovných podujatiach (divadelné hry, opery, dokumentárne filmy, koncerty, výstavy, prezentácie kníh, literárno-hudobné pásma, misijné
stretnutia, konferencie, a pod.).
Pri príležitosti osláv 400. výročia konania Žilinskej synody, ktorú organizovala Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku v spolupráci s mestom Žilina a Žilinským
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samosprávnym krajom v dňoch 29.
júna až 5. júla 2010 v Žiline a v ďalších mestách a obciach Žilinského
samosprávneho kraja, Nadácia Jana
Amosa Komenského spolupracovala
pri zabezpečovaní grantovej dotácie
na realizáciu projektov Žilinskej synody. Boli to projekty: „Stretnutie mládeže“, „Detská besiedka“, „Tvorivé vyučovanie - 400. výročie Žilinskej synody“,
„Život a dielo Leonarda Stoeckela“.
Uvedené projekty boli financované
Nadáciou Orange Bratislava, Mestským úradom Žilina a Generálnym
biskupským úradom ECAV Bratislava.
Na túto príležitosť nadácia pripravila a vydala dva informačné listy (skladačky) s názvom „Žilinská synoda“ a „História cirkevného zboru
v Žiline“, ktorých autorom je Tomáš Niňaj,
predseda Správnej rady nadácie.
Nadácia tiež finančne podporila vydanie informačného listu s názvom „400. výročie Žilinskej synody 29. jún – 5. júl 2010
Žilina PROGRAM“, ktorý pripravila Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku.
Účastníkom osláv Žilinskej synody boli
rozdané rôzne propagačné materiály nadácie. Význačným hosťom ako pozornosť
nadácia darovala knihu historika Kónya
„Za Boha a národ“ v počte 30 kusov.
Z iniciatívy Nadácie Jana Amosa Komenského bola vydaná príležitostná poštová známka k 400. výročiu konania Žilinskej synody, v hodnote 1,10 €. Inaugurácia poštovej známky sa uskutočnila 30. 03.
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2010 v Evanjelickom kostole v Žiline.Tento
deň sa zaraďuje medzi pamätné dni ECAV
na Slovensku, pretože 28. – 30. 03. 1610 sa
konala prvá krajinská zákonodarná synoda, na ktorej bola konštituovaná Evanjelická cirkev augsburského vyznania. Synoda sa konala v kostole, ktorý sa nachádza
v historickom centre Žiliny (dnešný rímsko-katolícky kostol Najsvätejšej Trojice).
Poštová známka vyhrala 1. miesto v súťaži o najkrajšiu rytú poštovú známku Európskej únie „Grands Prix de ľ Art Philatelique“ za rok 2010. O viťazstve rozhodla
odborná porota 30. 04. 2011 v Bruseli.
O vydanie poštovej známky sa najviac zaslúžili prof. Ing. Dezider Szabó, CSc., člen
Správnej rady Nadácie Jana Amosa Komenského a doc. Ing. Ivan Gantner, CSc.,
bývalý správca nadácie, za čo im vyslovujeme veľkú vďaku a uznanie.
Prof. Ing. Dezider Szabó, CSc. bol
ako autor námetu na ocenenú poštovú
známku pozvaný 1. podpredsedom vlády
a ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Jánom Fígeľom,
na slávnostné stretnutie s autormi ocenenej poštovej známky
a členmi poradných orgánov, Námetovej komisie známkovej tvorby a Realizačnej komisie známkovej tvorby,
uskutočnenej 17. mája
2011 v Bratislave.
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Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku udelila nadácii pamätnú medailu pri príležitosti 400. výročia Žilinskej synody ako spomienku na dni, pripomínajúce nám súdržnosť evanjelického ľudu i obetavosť vodcov cirkvi v minulosti a vyzývajúce nás do boja za čistotu evanjelia i do práce na budovaní Božieho
kráľovstva a zveľaďovanie cirkvi.
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Pri príležitosti 400. výročia Žilinskej synody schválilo Mestské zastupiteľstvo v Žiline všeobecne záväzné nariadenie č.1/2010 o určení názvu verejného
priestranstva v meste Žilina a premenovalo námestie pri kostole a farskej budove
evanjelickej a.v. cirkvi na Námestie Žilinskej synody. Iniciátorom tejto významnej udalosti bola Nadácia Jana Amosa Komenského (doc. Ing. Ivan Gantner, CSc.).
Použitie finančných príspevkov za obdobie 2007 – 2012:
• Grant Občianskemu združeniu Janda Foundation Via Musica na realizáciu
predvedenia projektu opery „Kristov dotyk“.
• Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského v Košiciach ul. Škultétyho
– finančný príspevok na úhradu výdavkov spojených s prípravou a realizáciou
osláv 15. výročia založenia gymnázia, a to na vydanie CD školského 120 členného spevokolu „Chorus Comenianus“ a vydanie pamätnice školy.
• Juraj Štefuň – GEORG, Žilina – úhrada za vyhotovenie skladačiek „Žilinská synoda“ (3000 ks).
• Akad. maliar Pavel Choma, Žilina – úhrada za vyhotovenie skladačiek „400. výročie Žilinskej synody – program“ (8600 ks).
• Juraj Štefuň – GEORG, Žilina – úhrada za vyhotovenie skladačiek „História cirkevného zboru v Žiline“ (2000 ks).

Zachovanie a rozvoj kultúrnych a duchovných hodnôt
V záujme zachovania kultúrnych a duchovných hodnôt, patriacich k životu evanjelickej cirkvi a.v., nadácia zaradila do svojich zámerov poskytovanie finančných prostriedkov cirkevným zborom na reštaurovanie starých spovedných
predmetov (kalichov, krčahov a patén), archívov, knižníc a i., ďalej na reštaurovanie vecných kultúrnych pamiatok, t.j. starých oltárnych obrazov, obrazov duchovných, pamätných tabulí, starostlivosť o hroby významných cirkevných osobností,
a pod.
Nadácia sa rozhodla podporovať aj publikácie o histórii cirkevných zborov
a významných osobností evanjelickej a.v. cirkvi, ich autorov, vydávateľov, prekladateľov, ilustrátorov, fotografov a i.
Nadácia sa pričinila o umiestnenie sochy Ľudovíta Štúra, významnej osobnosti
slovenských dejín, na dôstojné miesto v Žiline. Socha v nadživotnej veľkosti bola
viac ako 5 rokov uložená na voľnom priestranstve hospodárskeho dvora. V roku
2012 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Žiline realizáciu tohto veľkého a prospešného diela, za čo primátorovi Mesta Žilina, poslancom Mestského zastupiteľstva
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v Žiline a Tomášovi Niňajovi, predsedovi Správnej rady nadácie úprimne ďakujeme.
Použitie finančných príspevkov za obdobie 2008 – 2012:
• Pamätná izba prof. Jura Hronca v Gočove – finančný príspevok na úhradu výdavkov spojených s prípravou a realizáciou tejto kultúrnej pamiatky.
• Evanjelický a.v. cirkevný zbor Ratková – finančný príspevok na úhradu výdavkov spojených s opravou hrobu kňaza Pavla Dobšinského st. v Ratkovej.
• Evanjelický a.v. cirkevný zbor Sirk – finančný príspevok na úhradu výdavkov
spojených s prípravou, realizáciou a odhalením pamätnej tabule pri príležitosti 180. výročia narodenia Pavla Emanuela Dobšinského a 210. výročia narodenia Pavla Dobšinského st. v Sirku.
• Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Ochtiná – finančný príspevok na úhradu
výdavkov spojených s prípravou, realizáciou a odhalením pamätnej tabule
ev.a.v. farára Jána Agneta, ktorý v Ochtinej pôsobil v r. 1950 až 1962 a na vydanie publikácie o jeho živote.
• Evanjelická spojená škola v Prešove – finančný príspevok na výrobu pamätnej
tabule pri príležitosti 100. výročia postavenia budovy Nového evanjelického
kolegiálneho gymnázia a 15. výročia znovuobnovenia vyučovania na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu.
• Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Horná Mičiná – finančný príspevok na rekonštrukciu organu, ktorý má významnú historickú a kultúrnu hodnotu. Pochádza z roku 1786 a svojím rozsahom bol prvým zhotoveným organom
na Slovensku.
• Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Revúca – finančný príspevok na úhradu nákladov spojených s reštaurovaním poškodeného oltárneho obrazu, ktorý má
veľkú historickú a kultúrnu hodnotu.

Zachovanie a rozvoj kultúrnych a duchovných hodnôt - rozvoj vedy
Rozvoj vedy nadácia zamerala na dokumentovanie niektorých menej známych udalostí z histórie evanjelickej cirkvi a.v. Toto dosiahla podporovaním vydania vedeckých prác od kvalifikovaných odborníkov, ktoré objasňovali významné
udalostí z minulosti života cirkvi a jej zborov. Výsledky týchto prác boli zverejnené
v knižnej forme.
Na vydanie niektorých publikácií prispela vydavateľovi finančne. Ako protihodnotu získala od vydavateľstva publikácie, ktoré formou vecného daru venova37

la knižniciam evanjelických cirkevných škôl. Vydanie niektorých kníh plne hradila z vlastných prostriedkov. Tieto darovala evanjelickým cirkevným školám, a tiež
záujemcom z radov duchovných, farských úradov, členov cirkvi a širšej verejnosti.
Použitie finančných príspevkov a vecných darov za obdobie 2007 – 2012:
• Grant Občianskemu združeniu P. Vl. Čobrdu v Ružomberku na vydanie knihy
„PO TVOJICH CESTÁCH PEVNE KRÁČAM“, o dejinách ružomberského cirkevného zboru a Synody z roku 1703.
• Grant vydavateľstvu Tympanom na vydanie publikácie Kerekréty,M: „RADOSTNÉ A ROZHODNÉ ÁNO“.
• Finančný príspevok na účasť na organizácii medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Žiline 14. – 15. 10. 2008 pri príležitosti 30. výročia úmrtia
evanjelického a.v. biskupa, verejného činiteľa a kultúrneho dejateľa Fedora Fridricha Ruppeldta (1886 – 1979).
• Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Martin – finančný príspevok na úhradu výdavkov spojených s prípravou a realizáciou projektu „JOZEF BUČKO – Život
a dielo“, t.j. vydanie publikácie dokumentárneho charakteru o bývalom významnom evanjelickom a.v. farárovi v Martine v rokoch 1940 – 1945.
• Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Párnica – finančný príspevok na vydanie
publikácie autorky Dariny Dudášovej „V ZRKADLE ČASU“ o dejinách Cirkevného zboru ECAV v Párnici na Orave.
• Cirkevnému zboru ECAV na Slovensku Drienovo – finančný príspevok na vydanie publikácie o živote a diele „JÁNA ROTARIDESA“, významnej osobnosti
ECAV na Slovensku pri príležitosti 190. výročia jeho narodenia, ktoré pripadlo
na rok 2012.
• Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku Bratislava – finančný príspevok
na realizáciu významného projektu „HISTORICKÝ ATLAS ECAV NA SLOVENSKU“, cieľom ktorého bolo vydanie kartografického diela o histórii Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku od vzniku reformácie až po súčasnosť. Knihy boli
venované evanjelickým cirkevným školám do školských knižníc ako výborná
študijná pomôcka pre žiakov a študentov všetkých typov evanjelických škôl
na Slovensku. Toto kartografické dielo je významným prameňom poznatkov
aj pre tých, ktorí majú záujem o históriu evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku.
• Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Giraltovce – finančný príspevok na úhradu
výdavkov spojených s prípravou a realizáciou projektu autora Ing. Vladimíra
Švača, PhD. „ADAM HLOVÍK – Život a dielo“. Ide o knižné vydanie publikácie
o bývalom významnom evanjelickom a.v. farárovi – seniorovi Šarišsko-zem38
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plínskeho seniorátu. V období národného obrodenia slovenského ľudu pôsobil v Giraltovciach.
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Žilina – finančný príspevok na realizáciu projektu „FEDOR RUPPELDT – Život a dielo“. Ide o knižné vydanie zborníka o mimoriadne významnej duchovnej osobnosti, bývalom evanjelickom a.v. biskupovi a žilinskom farárovi Fedorovi Ruppeldtovi. Publikácia je záznamom z vedeckej konferencie o živote a diele F. Ruppeldta, ktorá sa konala 14. -15. 10.
2008 na Radnici mesta Žilina.
Mgr. Martin Kováč, Bratislava – finančný príspevok na realizáciu projektu „ŠTÚROVCI, AKO STE ICH NEPOZNALI“. Ide o vydanie populárno – vedeckej knižnej publikácie o dejinách Evanjelickej cirkvi a.v. v tomto období a našich národných dejateľoch, ktorí v nej pôsobili (Hurban, Hodža, Sládkovič, Kuzmány,
Francisci, ...).
Vecný dar do knižníc evanjelických cirkevných škôl – publikácia „JOZEF MILOSLAV HURBAN, jeho zápas o pravé hodnoty cirkvi aj národa“ z vydavateľstva
Tranoscius.

Sociálna pomoc
Nadácia zamerala svoju podpornú činnosť aj na pomoc zdravotne postihnutým alebo spoločensky neprispôsobivým žiakom, a tiež žiakom zo sociálne slabších rodín.
Podpora bola poskytnutá žiakom, ktorí sa zúčastňovali evanjelického náboženského vzdelávania a o finančný príspevok požiadala škola alebo cirkevný zbor
ECAV na Slovensku.
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Prideľovanie a zabezpečovanie finančných prostriedkov
Prideľovanie finančných prostriedkov
Nadácia vypracovala „Pravidlá predkladania žiadostí o finančnú podporu a prideľovania finančných prostriedkov“ takto:
Žiadatelia môžu svoje žiadosti predkladať nadácii celoročne. Nadácia rozhoduje o podaných žiadostiach 3-krát v roku, najneskôr však mesiac po termínoch
uzávierky podávania žiadostí.
Termíny uzávierky podávania žiadostí (schvaľovacie obdobia):
1. termín: k 31. januáru
2. termín: k 31. máju
3. termín: k 30. septembru
Nadácia bude po termíne uzávierky rozhodovať o pridelení finančných prostriedkov vo výške 33 % z príjmov nadácie predchádzajúceho daňového obdobia.
Kritéria na predkladanie žiadostí:
1. Žiadateľ môže nadácii predkladať v jednom schvaľovacom období len jednu grantovú žiadosť.
2. Žiadateľ sa môže na nadáciu obracať s novou grantovou žiadosťou po 10
mesiacoch odo dňa schválenia predchádzajúcej žiadosti.
3. Žiadateľ môže nadácii opätovne predkladať už v minulosti predloženú žiadosť, ktorá bola zamietnutá z dôvodov nedostatku finančných prostriedkov nadácie.
4. Žiadateľ musí vo svojej žiadosti konkretizovať, na aké účely chce finančné
prostriedky použiť a o akú sumu finančnej podpory žiada.
Nadácia bude akceptovať len tie žiadosti, ktoré budú v súlade s poslaním a zámermi nadácie a v súlade s ustanoveniami Nadačnej listiny Nadácie Jana Amosa
Komenského v znení neskorších dodatkov.

Zabezpečovanie finančných prostriedkov
Nadácia si na plnenie účelu svojho poslania zabezpečovala finančné prostriedky vlastnou informačnou a propagačnou aktivitou medzi potenciálnymi darcami,
v súlade s platnými právnymi predpismi. Hlavným príjmom nadácie boli finančné
prostriedky z podielu zaplatenej dane z príjmov, poukázané priaznivcami nadácie
prostredníctvom daňových úradov. Ďalšie finančné prostriedky získala formou
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dobrovoľných milodarov od jednotlivých členov cirkvi, cirkevných zborov, úradov
cirkevných organizačných jednotiek, z úrokov, zo zhodnotenia vkladov, zo zbierok na aktuálne projekty, z grantových dotácií a darov od sponzorov.
Darcovia, ktorí mali záujem podporiť činnosť nadácie, mohli peňažný dar odovzdať osobne alebo prostredníctvom farského úradu, poslať poštovým peňažným poukazom na účet nadácie a bankovým prevodom.

Informačné a propagačné aktivity nadácie
Nadácia v plnom rozsahu využívala svoju webovú stránku www.nadaciakomenskeho.sk , na ktorej uverejňovala všetky informácie o nadácii.
Hlavný smer propagácie bol zameraný na motivovanie členov Evanjelickej
cirkvi a.v. k darcovstvu (milodary a poukázanie podielu zaplatenej dane) v prospech nadácie. Na propagáciu sme využívali korešpondenčný kontakt s darcami.
Širšiu evanjelickú verejnosť sme informovali článkami v cirkevnej tlači (Evanjelický posol spod Tatier, Cestou svetla), priamym kontaktom s účastníkmi stretnutí
evanjelikov organizovaných cirkevno-organizačnými jednotkami všetkých stupňov správy cirkvi, a tiež šírením propagačných materiálov na stretnutiach evanjelických spolkov. Evanjelické školy a cirkevné zbory, ktoré vydávajú svoj časopis
sme požiadali o uverejňovanie aktuálnych informácií o nadácii.
V darovacej zmluve sme s obdarovanými inštitúciami dohodli zverejnenie
mena darcu (nadácie) v zozname podporovateľov projektu, umiestnenie tabule
vo vstupnom verejnom priestore svojej budovy informujúcej o prijatí finančného
daru, a tiež zverejnenie mena darcu vo svojich tlačených médiách napr. v školskom časopise, zborovom časopise, zborovom informačnom liste.
Použitie finančných prostriedkov na propagačné materiály za roky 2007 –
2012:
• Radvanské veršobranie – finančný príspevok na vydanie bibliofílie „SVETLO“,
ktorá je prezentáciou tvorby súčasných evanjelických básnikov.
• Radvanské veršobranie – finančný príspevok na vydanie bibliofílie „DAR“, ktorú
nadácia posiela svojim prispievateľom.
• EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, Žilina – finančný príspevok na vydanie zbierky príležitostných domácich pobožností autora Vincenta Blažku
s názvom „PAMÄTNÉ CHVÍLE ŽIVOTA“, ktoré nadácia predovšetkým venovala
darcom, ktorí podporovali nadáciu svojimi milodarmi alebo poukázaním podielu zaplatenej dane. Zbierku ako propagačný materiál rozdávala účastní41
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kom na rôznych evanjelických podujatiach, napr. na seniorálnych konventoch,
na ordinácii novokňazov v Spišskej Novej Vsi, na stretnutí „Duchovné hodnoty
pre dnešok“ v Rožňave, na stretnutí žien vo Východnej, v Sučanoch, na Valnom
zhromaždení vydavateľstva Tranoscius, cirkevným zborom Železník, Richvald,
Závažná Poruba a pri iných príležitostiach.
Akad. mal. Pavel Choma, Žilina – úhrada za vydanie príležitostnej poézie autora Vincenta Blažku s názvom „SMEROVANIE“ , určenej pre evanjelické cirkevné školy na Slovensku, darcov, ktorí podporujú nadáciu, cirkevné zbory ECAV
na Slovensku a pre širšiu evanjelickú verejnosť.
Stanislav Lajda, akad.maliar, Žilina – finančný príspevok na úhradu výdavkov
spojených s prípravou, ilustráciou a realizáciou príležitostnej poézie „SMEROVANIE“ od autora Vincenta Blažku.
Juraj Štefun-GEORG, Žilina – úhrada za vyhotovenie tlačív autora Tomáša Niňaja „POĎAKOVANIE“, určených darcom, ktorí podporujú nadáciu.
Juraj Štefuň – GEORG, Žilina – úhrada za vydanie publikácie autorky Anny Mitaľovej s názvom „CESTY A KAZATEĽ“, určenej ako propagačný materiál pre širšiu evanjelickú verejnosť.
Juraj Štefuň – GEORG, Žilina – úhrada za tlač 4000 ks záložiek autora Tomáša
Niňaja „ 20. VÝROčIE VZNIKU NADÁCIE JANA AMOSA KOMENSKÉHO“, určenej
evanjelickým cirkevným školám na Slovensku, darcom, ktorí podporujú nadáciu, cirkevným zborom ECAV na Slovensku a širšej evanjelickej verejnosti.

Komunikácia s darcami
Členovia orgánov nadácie udržiavali komunikáciu s darcami písomne, telefonicky alebo osobne. Darcom bola každoročne zasielaná stručná správa o činnosti nadácie, použití finančných prostriedkov získaných od darcov, zámeroch podpornej činnosti nadácie, zložení členov Správnej rady, Dozornej rady a správcu
za hodnotený rok.
Nadácia mala v cirkevných zboroch spolupracovníkov, ktorí informovali svojich členov o činnosti nadácie a poskytovali im rôzne propagačné materiály.
Členovia nadácie propagovali svoju činnosť aj na evanjelických cirkevných
podujatiach (napr. na seniorálnych, dištriktuálnych konventoch, dištruktuálnych
dňoch, na Evanjelickom festivale, na stretnutiach cirkevných spolkov).
Na informovanie verejnosti nadácia využívala nielen cirkevnú a sekulárnu tlač,
ale aj vysielanie rozhlasu a televízie.
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Každý rok boli darcom posielané ďakovné listy, vrátane propagačných materiálov. Poďakovanie štedrým darcom, ktorí akoukoľvek formou prispeli na bohumilú činnosť nadácie, bolo uverejňované v týždenníku Evanjelický posol spod Tatier, a tiež na webovej stránke nadácie.

Komunikácia s nadriadenými orgánmi a inými inštitúciami
Nadácia každoročne informovala Ministerstvo vnútra SR a Generálny biskupský úrad Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku o svojej činnosti a hospodárení formou Výročnej správy. Na uverejnenie v Obchodnom vestníku posielala Špecifikáciu použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov. Daňovému úradu predkladala Hlásenie o vyúčtovaní dane a úhrne príjmov a Daňové priznanie. Štatistickému úradu SR posielala Ročný štatistický výkaz.
S Generálnym biskupským úradom Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku prebiehala aktívna komunikácia, o.i. aj s cieľom získania finančných prostriedkov pre
nadáciu a na propagáciu nadácie.

Poďakovanie
Ďakujeme Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku za udelenie pamätnej medaily pri príležitosti 400. výročia Žilinskej synody ako spomienku na dni, pripomínajúce nám súdržnosť evanjelického ľudu i obetavosť vodcov
cirkvi v minulosti a vyzývajúce nás do boja za čistotu evanjelia i do práce na budovaní Božieho kráľovstva a zveľaďovanie cirkvi.
Ďakujeme Generálnemu biskupskému úradu Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku za odbornú pomoc a spoluprácu pri propagácii nadácie a získavaní finančných prostriedkov na evanjelických školách a v cirkevných zboroch na Slovensku.
Ďakujeme doterajším predsedom a členom Správnej rady, predsedom a členom Dozornej rady a správcom Nadácie Jana Amosa Komenského za službu
na Božom diele vzdelávania a podporovania duchovnej evanjelickej kultúry,
za nezištnú, obetavú a časovo náročnú bohumilú činnosť v orgánoch nadácie,
ktorú vykonávali dobrovoľne a ochotne ako službu Pánu Bohu pre Evanjelickú
cirkev a.v. na Slovensku.
Ďakujeme prof. Ing. Deziderovi Szabóvi, CSc., členovi Správnej rady a
doc. Ing. Ivanovi Gantnerovi, CSc., správcovi nadácie za poštovú známku k 400.
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výročiu konania Žilinskej synody, na vydaní ktorej majú najväčšiu zásluhu. Poštová známka vyhrala 1. miesto v súťaži o najkrajšiu rytú poštovú známku Európskej
únie „Grands Prix de ľ Art Philatelique“ za rok 2010.
Ďakujeme všetkým priaznivcom a podporovateľom nadácie za naplnenie duchovno-náboženského poslania nadácie. Vytvorenie priaznivých podmienok a finančná podpora umožnili nadácii prispievať na rozvoj evanjelických cirkevných
škôl, vzdelávacie aktivíty detí a mládeže v školách a v cirkevných zboroch, zvyšovanie odbornej úrovne pedagógov, zachovávanie a zveľaďovanie kultúrneho
a duchovného dedičstva Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, a.i..
Ďakujeme zborovému farárovi, dozorcovi a presbyterstvu Cirkevného zboru
evanjelickej a.v. cirkvi v Žiline za poskytovanie priestorov pre správcu, zasadnutia
nadácie a archivovanie dokladov.
Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom za nezištnú pomoc pri šírení dobrého
mena nadácie v evanjelickej cirkvi a v celej kresťanskej verejnosti na Slovensku.
Ďakujeme tiež za ochotu a pomoc pri plnení úloh a zabezpečovaní činnosti nadácie.
Ďakujeme akad. maliarovi Pavlovi Chomovi a Karolovi Prudilovi za ochotu pomôcť a venovať osobné voľno na vydanie publikácie.
Ďakujeme pani Jelke Borcovanovej za jazykovú korektúru, ktorej venovala čas
a námahu bez nároku na odmenu.

Predovšetkým ďakujeme Hospodinu za požehnané dvadsaťročné
pôsobenie Nadácie Jana Amosa Komenského.
Nie nám, ó Hospodine, nie nám,
lež menu svojmu daj česť
pre svoju milosť a vernosť.
Žalm 115,1
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Súčasný stav evanjelických cirkevných škôl na Slovensku
Nechajte dietky prichádzať ku mne a nebráňte im.
Matúš 19,14
Materské školy a špeciálne materské školy
Názov a adresa školy :
			
Zriaďovateľ :		
Vyučovací jazyk :
Dátum začatia činnosti :

Cirkevná materská škola BETLEHEM
Dr. Kautza 4, 900 21 Svätý Jur
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Svätý Jur
slovenský
01. 08. 2002

Názov a adresa školy :
			
Zriaďovateľ :		
Vyučovací jazyk : 		
Dátum začatia činnosti :

Evanjelická materská škola
059 12 Švábovce č. 86
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Švábovce
slovenský
01. 09. 2011

Názov a adresa školy :
			
Zriaďovateľ :		
Vyučovací jazyk : 		
Dátum začatia činnosti :

Evanjelická špeciálna materská škola internátna
082 07 Červenica 114
Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV
slovenský
01. 09. 2008

Názov a adresa školy :
			
Zriaďovateľ :		
Vyučovací jazyk : 		
Dátum začatia činnosti :

Evanjelická cirkevná materská škola
Ul. Zelený strom č.14, 048 01 Rožňava
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Rožňava
slovenský
01. 09. 2000

Názov a adresa školy :
			
Zriaďovateľ :		
Vyučovací jazyk :
Dátum začatia činnosti :

Evanjelická materská škola
Štefánikovo námestie č. 21, 052 01 Spišská Nová Ves
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Spišská Nová Ves
slovenský
01. 01. 2011
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Názov a adresa školy :
			
Zriaďovateľ :		
Vyučovací jazyk :
Dátum začatia činnosti :

Evanjelická materská škola
Muškátová 7, 040 11 Košice
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Košice-Terasa
slovenský
01. 09. 2006

Základné školy a špeciálne základné školy
Názov a adresa školy :
			
Zriaďovateľ :		
Vyučovací jazyk :
Dátum začatia činnosti :

Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej
Daxnerova 42, 979 01 Rimavská Sobota
Rimavský seniorát ECAV na Slovensku
slovenský
01. 09. 2004

Názov a adresa školy :
			
			
Zriaďovateľ :		
Vyučovací jazyk :		
Dátum začatia činnosti :

Evanjelická špeciálna základná škola internátna
pre hluchoslepých
082 07 Červenica 114
Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV
slovenský
10. 08. 1992

Názov a adresa školy :
			
Zriaďovateľ :		
Vyučovací jazyk :
Dátum začatia činnosti :

Evanjelická základná škola
Exnárova 10, 040 22 Košice
Košický seniorát ECAV na Slovensku
slovenský
01. 09. 2014

Gymnáziá
Názov a adresa školy :
			
Zriaďovateľ :		
Vyučovací jazyk :
Dátum začatia činnosti :
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Evanjelické gymnázium
Skuteckého 5, 974 01 Banská Bystrica
Západný dištrikt ECAV na Slovensku
slovenský - nemecký bil.
01. 09. 1992

Názov a adresa školy :
			
Zriaďovateľ :		
Vyučovací jazyk :
Dátum začatia činnosti :
Forma štúdia :		
			

Evanjelické gymnázium
Jesenského 836, 980 61 Tisovec
Západný dištrikt ECAV na Slovensku
slovenský - anglický bil.
01. 09. 1992
7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium 5-ročné
a 8-ročné štúdium

Názov a adresa školy :
			
Zriaďovateľ :		
Vyučovací jazyk :
Dátum začatia činnosti :
Forma štúdia :		

Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského
Škultétyho 10, 040 01 Košice
Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV na Slovensku
slovenský – anglický bil.
07. 12. 1993
7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium

Stredné odborné školy a Špeciálne stredné školy
Názov a adresa školy :
			
Zriaďovateľ :		
Vyučovací jazyk :
Dátum začatia činnosti :

Evanjelická praktická škola
082 07 Červenica 114
Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV
slovenský
01. 09. 2009

Spojené školy a školské zariadenia
Názov a adresa školy :
			
Zriaďovateľ :		
Vyučovací jazyk :
Dátum začatia činnosti :

Evanjelická spojená škola
Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV
slovenský – anglický bil.
01. 07. 2005

Organizačné zložky sú:
Názov a adresa školy :
			
Zriaďovateľ :		
Vyučovací jazyk :
Dátum začatia činnosti :

1. Evanjelická základná škola biskupa Juraja Janošku
Hurbanova 6, 031 01 Liptovský Mikuláš
Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV
slovenský
01. 07. 2005
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Názov a adresa školy :
			
Zriaďovateľ :		
Vyučovací jazyk :
Dátum začatia činnosti :
Forma štúdia :		
			
			
			

2. Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského
Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV
slovenský - anglický bil.
01. 07. 2005
* 7902 5 73 Gymnázium - cudzie jazyky - 4-roč. štúdium
7902 J gymnázium - 4-ročné štúdium
7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium - 5-ročné
štúdium a 8-ročné štúdium

Názov a adresa školy :
			
Zriaďovateľ :		
Vyučovací jazyk :
Dátum začatia činnosti :

Evanjelická spojená škola
M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin
Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
slovenský
01. 01. 2013

Organizačné zložky sú:
Názov a adresa školy :
			
Zriaďovateľ :		
Vyučovací jazyk :
Dátum začatia činnosti :
Názov a adresa školy :
			
Zriaďovateľ :		
Vyučovací jazyk :
Dátum začatia činnosti :
Názov a adresa školy :
			
Zriaďovateľ :		
Vyučovací jazyk :
Dátum začatia činnosti :
Forma štúdia :		

1. Evanjelická materská škola
Divadelná 32, 036 01 Martin
Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
slovenský
01. 09. 2012
2. Evanjelická základná škola
M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin
Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
slovenský
01. 09. 2004
3. Evanjelické gymnázium
M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin
Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
slovenský
01. 09. 2013
7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium
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Názov a adresa školy :
			
Zriaďovateľ :		
Vyučovací jazyk :
Dátum začatia činnosti :

Evanjelická spojená škola internátna
Červenica 114, 082 07 Tuhrina
Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
slovenský
01. 09. 2010

Organizačné zložky sú:
Názov a adresa školy :
1. Evanjelická špeciálna materská škola internátna
			
Červenica 114, 082 07 Tuhrina
Zriaďovateľ :		
Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
Vyučovací jazyk :
slovenský
Dátum začatia činnosti : 01. 09. 2010
Názov a adresa školy :
2. Evanjelická špeciálna základná škola
			pre hluchoslepých internátna
			
Červenica 114, 082 07 Tuhrina
Zriaďovateľ :		
Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
Vyučovací jazyk :
slovenský
Dátum začatia činnosti : 01. 09. 2010
Názov a adresa školy :
3. Evanjelická praktická škola internátna
			
Červenica 114, 082 07 Tuhrina
Zriaďovateľ :		
Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
Vyučovací jazyk :
slovenský
Dátum začatia činnosti : 01. 09. 2010
Názov a adresa školy :
			
Zriaďovateľ :		
Vyučovací jazyk :
Dátum začatia činnosti :

Evanjelická spojená škola
Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov
Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
slovenský
01. 09. 2010

Organizačné zložky sú:
Názov a adresa školy :
			
Zriaďovateľ :		
Vyučovací jazyk :
Dátum začatia činnosti :

1. Evanjelická základná škola s materskou školou
Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov
Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
slovenský
01. 09. 2009 MŠ, 01. 09. 2010 ZŠ
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Názov a adresa školy :
			
Zriaďovateľ :		
Vyučovací jazyk :
Dátum začatia činnosti :
Forma štúdia :		

2. Evanjelické kolegiálne gymnázium
Nám. legionárov 3, 080 01 Prešov
Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
slovenský
01. 09. 1996
7902 J gymnázium - 4-ročné a 8-ročné štúdium

Centrá voľného času
Názov a adresa školy :
			
Zriaďovateľ :		
Vyučovací jazyk :
Dátum začatia činnosti :

Cirkevné centrum voľného času
U Svítkov 430, 907 01 Brestovec
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Myjava
slovenský
01. 01. 2000

Školské kluby detí
Názov a adresa školy :
			
Zriaďovateľ :		
Vyučovací jazyk :
Dátum začatia činnosti :

Školský klub detí ako súčasť Evanjelickej základnej školy
Palisády 57, 811 06 Bratislava 1
Západný dištrikt Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
slovenský
01. 09. 1991

Školský klub detí
Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
Biskupský úrad Východného dištriktu Evanjelickej
cirkvi a.v. na Slovensku
Vyučovací jazyk :
slovenský
Dátum začatia činnosti : 01. 07. 2005
Názov a adresa školy :
			
Zriaďovateľ :		

Názov a adresa školy :
			
Zriaďovateľ :		
Vyučovací jazyk :
Dátum začatia činnosti :
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Školský klub detí ako súčasť Evanjelickej spojenej školy
M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin
Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
slovenský
01. 01. 2013

Školský klub detí ako súčasť Evanjelickej spojenej školy
Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov
Biskupský úrad Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi
a.v. na Slovensku
Vyučovací jazyk :
slovenský
Dátum začatia činnosti : 01. 09. 2010

Názov a adresa školy :
			
Zriaďovateľ :		

Názov a adresa školy :
			
Zriaďovateľ :		
Vyučovací jazyk :
Dátum začatia činnosti :

Školský klub detí ako súčasť Evanjelickej základnej školy
Exnárova 10, 040 22 Košice
Košický seniorát Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
slovenský
01. 09. 2014

Školské internáty
Názov a adresa školy :
Školský internát ako súčasť Evanjelickej spojenej
			školy internátnej
			
Červenica 114, 082 07 Tuhrina
Zriaďovateľ :		
Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
Vyučovací jazyk :
slovenský
Dátum začatia činnosti : 01. 09. 2010

Ostatné školy a školské zariadenia
Škola v prírode
Sigord 154, 082 52 Zlatá Baňa
Šarišsko-zemplínsky seniorát Evanjelickej cirkvi a.v. na
Slovensku
Vyučovací jazyk :
slovenský
Dátum začatia činnosti : 01. 09. 2012
Názov a adresa školy :
			
Zriaďovateľ :		

Údaje sú čerpané z publikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky „Sieť škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky“ (časť: cirkevné školy
a školské zariadenia – stav k 15.10.2013).
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Ďalšie vzdelávacie a misijné zariadenia
Názov a adresa školy :
			

Biblická škola
M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin

Názov a adresa školy :
			

AGAPÉ – Ubytovacie a školiace stredisko
Prostredná 37, 900 21 Svätý Jur

Názov a adresa školy :
Ichthys – Medzinárodné evanjelické
			mládežnícke centrum
			
Kpt. Morávka 301, 059 91 Veľký Slavkov
Názov a adresa školy :
Misijné stredisko ECAV Matejková
			Reformata, s.r.o.
			
Palisády 46, 811 06 Bratislava

Fakulty
Názov a adresa školy :
Evanjelická bohoslovecká fakulta
			Univerzity Komenského
			
Bartókova 8, 811 02 Bratislava

Údaje sú čerpané z webovej stránky ECAV www.ecav.sk
Poznámka:
V zozname nie sú uvedené školy, školské zariadenia a ďalšie vzdelávacie zariadenia, ktoré medzičasom zanikli.
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Použitá literatúra:
doc. Ing. Ivan Gantner, CSc.: Pamätnica k 15. výročiu zriadenia Nadácie Jana
Amosa Komenského
MŠVVaŠ SR:
Sieť škôl a školských zariadení, stredísk praktického
vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky (časť: cirkevné školy a školské zariadenia – stav k 15.10.2013).
www.ecav.sk:
Vzdelávacie a misijné zariadenia ECAV na Slovensku
Ďakujeme aj všetkým našim spolupracovíkom v cirkevných zborch, ktorí propagovali myšlienku podpory cirkevného školstva prostredníctvom tejto nadácie
a ďakujeme aj všetkým členom správnych orgánov nadácie, že obetavo a nezištne
spravovali a viedli túto ustanovizeň našej cirkvi.
Na záver chceme informovať, že podrobné údaje o činnosti Nadácie Jana Amosa Komenského uvedené v tejto publikácii sme nezaradili
preto, aby sme zdôraznili vlastnú zásluhovosť, ale sme ich uviedli preto,
že aj v nadácii dochádza ku generačnej zmene, najmä v jej riadiacich orgánoch.
Niektorí z doterajších členov požiadali o zbavenie funkcie z dôvodu, že sa odsťahovali zo Žiliny, iní zo zdravotných dôvodov, iní z dôvodu pokročilého veku.
Úmrtím brata Jána Bohdana Hroboňa martinského farára v.v., sme stratili jedného z aktívnych členov. Uprázdnené miesta doplňujeme ochotnými mladšími
spolupracovníkmi. Predpokladáme, že postupne prevezmú celé vedenie nadácie,
k čomu im prajeme hojnosť Božej milosti a požehnania.
Podrobnejší rozpis aktivít doterajšieho vedenia má slúžiť nastupujúcemu vedeniu nadácie, aby ľahšie získali prehľad o celej palete doteraz využitých možností poskytovania podpôr. Týmto im uľahčíme úspešne pokračovať v započatej práci.
Nadáciu považujeme za administratívne dobre zabehnutú ustanovizeň, ktorá nielen že si v termínoch plní povinnosti vôči nadriadeným orgánom a cirkevnej vrchnosti, ale má aj dobré meno medzi evanjelickou verejnosťou a stále viac
a viac si získava jej dôveru aj priazeň.
Našim pokračovateľom odporúčame, aby pokračovali v zabehnutej práci, aby
citlivo sledovali potreby vzdelávania v cirkvi a aby v súlade s poslaním nadácie,
uvedeným zriaďovateľmi a obsiahnutým v zriaďovacích dokumentoch, pružne
prispôsobovali oblasť podporných aktivít požiadavkám života.
V Žiline máj 2007

doc. Ing. Ivan Gantner, CSc.
správca nadácie
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Tabuľková dokumentácia činnosti
Nadácie Jana Amosa Komenského
1992-2012
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Rok
2009
2010
2011
2012
Spolu

Rok
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Spolu

250

4 000
4 000
8 000

950

Suma €
700

55 250
142 250

29 000
35 000
15 000
8 000

Suma Sk

Suma €

285 850

30 155

6 900
96 535
28 872
18 776
30 030
29 799
21 459
23 324

Suma Sk

Evanjelická
Evanjelické
Vzdelávacia bohoslovecká
gymnázium v
ustanovizeň fakulta UK v
Tisovci
Bratislave

1 626,50

Suma €
1 626,50

151 600

5 000
10 000

15 000
36 800
54 800
4 000

26 000

Suma Sk

Evanjelické
gymnázium v
Banskej
Bystrici

200

Suma €
200

5 000
239 996

142 000
40 000

20 000
32 996

Suma Sk

1 625,82

Suma €
1 625,82

152 182

87 600

11 060
23 360
25 842
4 320

Suma Sk

1 100

500
600

Suma €

Suma Sk

1 327,76

Suma €
1 327,76

98 424
123 220
489 934

168 290
100 000

Suma Sk

Suma €

20 000
58 870
42 500
212 288

21 983

21 770
25 842
21 323

Suma Sk

Evanjelická
Evanjelické
Evanjelické
Evanjelická
Evanjelická
spojená škola
gymnázium
kolegiálne
spojená škola
spojená škola
v Liptovskom
J.A.Komenského gymnázium v
v Prešove
v Bratislave
Mikuláši
v Košiciach
Prešove

275

275

Suma €

Evanjelická
základná
škola v
Bratislave
Palisády
Suma Sk

Suma €

203 311

49 480

14 140
11 676
12 973
23 200
16 200
37 821
37 821

Evanjelická
základná škola
biskupa
J.Janošku v
Lipt.Mikuláši
Suma Sk

Suma €

109 917

24 787

22 735
18 371
21 024
23 000

350

350

Suma €

66 084

6 116

12 000
12 130
15 838

20 000

Cirkevná
Evanjelická
materská škola
cirkevná
Dr.F.
materská škola
Melanchtona v
v Rožňave
Bratislave
Suma Sk
Suma Sk

Tabuľka č. 1 Prehľad
finančných prostriedkov
poskytnutých
evanjelickým poskytnutých
školám a vzdelávacím ustanovizniam
Tabuľka
č. 1 Prehľad
finančných
prostriedkov
evanjelickým školám a vzdelávacím ustanovizniam
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Rok
2009
2010
2011
2012
Spolu

Rok
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Spolu

Vzdelávacia
ustanovizeň

999,85

999,85

Suma €

Evanjelická
materská
škola v
Spišskej
Novej Vsi
Suma Sk

Suma €

106 009

22 009

37 000
47 000

1287,08

1 287,08

Suma €

24 707
48 471
14 000
13 468
84 275
184 921

Cirkevná
Evanjelická
materská
základná
škola
škola v
BETLEHEM
Martine
vo Sv. Juri
Suma Sk
Suma Sk

1 098,26

Suma €
1 098,26

11 560
229 689

10 000

40 658
Suma €

Suma €

46 990

10 000

6 000
10 000
4 000

Suma €

111 500

6 000

38 000
37 500

2 504,23

Suma €
1 093,57
1410,66

35 318
58 716
73 000
71 415
58 013
296 462

106 338
16 990

30 000

20 000
15 000
5 658

Suma Sk

101 791

Slovenské
Stredisko
Evanjelická
evanjelizačné
Ev.Diakonie v
základná škola
stredisko pre
Ľubietovej
masmédiá v Z.Oravcovej v
Púchov
Rim. Sobote
Bratislave
Suma Sk
Suma Sk
Suma Sk

Evanjelická
špeciálna
základná
škola v
Červenici
Suma Sk

Biblická
škola v
Martine

365

365

Suma €

89 579
50 000
42 500
182 079

Suma Sk

Evanjelická
materská
škola v
Košiciach

Suma €
106
114,7
508,08
489,92
1218,7

3 520
23 350
4 715
5 278
7 580
3 289
3 400
6 699
57 831

Suma Sk

Vecné dary
evanjelickým
školám

Suma €

58 391

32 100

26 291

Suma Sk

Iné podpory a
udelené granty

Suma €
7 777,91
4 662,29
5 998,08
4 489,92
22 928,20

26 000
43 140
46 676
27 973
129 391
175 595
359 354
201 148
218 998
136 629
320 064
294 527
323 605
302 123
333 702
429 017
3 367 942

Suma Sk

Celková suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Tabuľka
č. 1 Prehľad
finančných
prostriedkov
poskytnutých
evanjelickým
školám a vzdelávacím ustanovizniam
Tabuľka č. 1 Prehľad
finančných prostriedkov
poskytnutých
evanjelickým
školám a vzdelávacím
ustanovizniam

Tabuľka č. 2 Prehľad finančných prostriedkov poskytnutých jednotlivcom
Tabuľka č. 2 Prehľad
finančných prostriedkov
poskytnutých jednotlivcom a cirkevným ustanovizniam
a cirkevným
ustanovizniam
Rok
1994
1995

1996

1997
1998
1999
2000
2001

2003

2004
2007
2008

2009

2010
2011

2012
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Poberateľ
Účel podpory
Preplatenie cestovného zo Sabinova študentke Biblického inštitúru
Podpora teológovi zo Sobotišťa na štúdium v Tübingene
Preplatenie cestovného zo Starej Turej študenkám bakalár.štúdia teológie
Podpora teológovi zo Sobotišťa na štúdiu v Tübingene
Sociálna podpora absolventke EBF UK Nové Mesto nad Váhom
Sociálna podpora študentke teológie z Liptovského Hrádku
Preplatenie cestovného zo Starej Turej študenkám bakalár.štúdia teológie
Podpora učiteľovi EBF UK na vytlačenie habilitačnej práce
Podpora študentovi EBF UK zo Sučian na jazykový kurz
Podpora študentke na štúdium v USA
Preplatenie cestovného zo Starej Turej študenke bakalár.štúdia teológie
Preplatenie kurzového poplatku študentke z Ružomberka na kurz Detskej
misie
Preplatenie cestovného zo Starej Turej študenke bakalár.štúdia teológie
Podpora Spolku evanajelických teológov J. M. Hurbana
Podpora exkurzie študentov EBF UK po stopách Dr. Martina Luthera
Preplatenie cestovného dvom študentkám EBF UK na študijný pobyt do
Henrich Krämerinstitutu v Holandsku
Podpora spolku evanajelických teológov J. M. Hurbana
Sociálna podpora teológovi Lučenec
Príspevok na exkurziu študentom Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici
k partnerskej škole vo Francúzsku
Príspevok na ekumenickú literárnu súťaž " Cesty" v Kežmarku
Preplatenie cestovného z Nového Mesta/V teológovi na štúdium v Prahe
Príspevok na školné študentke Pusté Úľany
Preplatenie študiných výdavkov na prípravu rukopisu publikácie o Jurajovi
Ottlykovi
Príspevok na kurz o komunikácii v Turčianskom senioráte
Príspevok na letný tábor evanjelických detí z Naďlaku ( Rumunsko), prebral
farský úrad v Žiline
Preplatenie cestovného a pobytu teológovi z Turian na doktorandské
štúdium v Prahe
Príspevok na školné žiaka v náhradnej rodine pre hru na hudobný nástroj,
Domov detí Ľubietová
Príspevok na letný biblický tábor konfirmačnej a pokonfirmačnej mládeže
Príspevok OZ Janda Foundation Via Musica na projekt opery "Kristov dotyk"
Príspevok na rekonštrukciu pamätnej izby prof. Jura Hronca v Gočove
Spolu SK

Príspevok ECAV v Ratkovej na opravu hrobu kňaza Pavla Dobšinského st.
Príspevok ECAV v Sirku na pamätnú tabuľu k 180.výročiu narodenia Pavla
Emanuela Dobšinského a 210.výročiu narodenia Pavla Dobšinského st.
Príspevok ECAV v Ochtinej na pamätnú tabuľu a publikáciu o živote
a pôsobení Jána Agneta v Ochtinej
Príspevok ECAV v Žiline na projekt "Letný biblický, športový a kultúrny
a poznávací tábor dorastu a mládeže" v Hámore pri Kokave nad Rimavicou
Príspevok pedagogičke a farárke ECAV v Modre na projekčnú techniku
pre vzdelávaciu a prednáškovú činnosť v cirkvi, školách, konferenciách, a i.
Príspevok ECAV v Hornej Mičinej na rekonštrukciu organu, historického
a kultúrneho významu.
Príspevok ECAV v Revúcej na reštaurovanie oltárneho obrazu, historického
a kultúrneho významu.
Príspevok ev.a.v.farárovi z Prešova na 5 roč.ext.dokt.štúdium FFUK Blava
s témou "Perzekúcie evanjelických a.v.duchovných v rokoch 1948-1989
Suma za 4 ročníky
Spolu €

Suma Sk
4 146
2 500
4 429
2 500
2 500
2 968
1 522
1 800
2 522
5 000
789
7 500
928
1 000
12 000
2 948
1 000
2 500
4 000
5 000
736
2 000
20 575
6 000
3 000
3 730
4 000
42 560
5 000
5 000
160 153
Suma €
166
166
150
1 080
220
1 000
350
660
3792

Edičná činnosť - podpora vedy

Tabuľka č. 3 Edičná činnosť - podpora vedeckej publikácie a propagácie nádácie
Tabuľka č. 3 Edičná činnosť - podpora vedeckej publikácie a propagácie nádácie
Rok

19952001

1998

1999

2000

Názov vydaného diela
Poberateľ podpory
Uhorskai P. a kol. Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry
Podpora vydavateľstvu
Tranoscius
Dohody o vykonaní
Mzdy za prepisovanie na elektronické nosiče
diela s pracovníkmi
Členovia redakčnej
Režijné výdavky na činnosť redakčnej rady
rady
Barica A.: Horné Ozorovce dejiny evanjelického cirkevného zboru
Mzda za technickú redakciu, jazykovú korektúru Dohody o vykonaní
a grafické riešnie bálky
diela s pracovníkmi
Edičné stredisko
Faktúra za výrobu knihy
Žilinskej univerzity
Príspevok na vydanie publikácie Bancíková, D.:
Mgr. Darina
Dejiny cirkevného zboru Veľký Lom Suché
Bancíková, Lučenec
Brezovo
Evanjelická
Reacent reaserch on Martim Luther
bohoslovecká fakulta
Edičné stredisko
Zborník prác a štúdií študentov EBF UK č.1
žilinskej univerzity
Technická redakcia Zborníka
Edičné stredisko
Zborník prác a štúdií študentov EBF UK č.2
Žilinskej univerzity
Technická redakcia Zborníka
Zborník z medzinárodnej konferencie Prvé
augsburské vyznanie viery na Slovensku
Biskupský úrad VD
Lyceálna knižnica
Tradície Kežmarského lýcea a dnešná doba
Kežmarok
Zborník prednášok z konferencie Prvé
ausgburské vyznanie viery na Slovensku
Evanjelická teológia na prahu nového storočia
Zborník prác učiteľov EBF UK č.1
Technická redakcia Zborníka

2001

Konya P. : "Prešovský krvavý súd v r. 1687".
Slovník náboženstvo, cirkev teológia
Príspevok na vydanie publikácie Dejiny
evanjelikov v Pôtri
Zborník prác a štúdií študentov EBF UK č.3

2002

Technická redakcia Zborníka
Evanjelické spoločenstvo v 18.storočí
Príspevok na vydanie publikácie Dejiny
liskovských evanjelikov

2003 Zborník prác a štúdií študentov EBF UK č.4

Biskupský úrad
Východného dištriktu
Edičné stredisko
Žilinskej univerzity
Kolegiálne združenie
evanjelickej
inteligencie Prešov
Láska Vladimír
Pezinok

Suma Sk
450 000
21 819
10 112
25 849
71 616
2 500
10 547
37 325
1 000
18 470
1 000
19 417
10 000
19 470
30 030
1 000

33 594
3 500

Farský úrad v Pôtri

3 550

Edičné stredisko
Žilinskej univerzity

29 799

Historický ústav SAV
Dr. Eva Kowalska
Cirkevný zbor
Ružomberok
Edičné stredisko
Žilinskej univerzity

25 000
5 000
21 459
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Tabuľka č. 3 Edičná činnosť
- podpora
vedeckej
publikácie
Rok

Názov vydaného diela
Zborník prác a štúdií študentov EBF UK č.5

2004

2005

2006

2007

2008

64

Príspevok na vydanie publikácie Gažík, P.
"Justín Martýr a jeho doba".
Príspevok na vydanie publikácie Hroboň,J.,B.:
Evanjelium stromov v mošovskom zimnom
parku

Poberateľ podpory
EDIS - Edičné stredisko
Žilinskej univerzity
Biblická škola v Martine

J.B.Hroboň

Mediána, Helena
Vydanie publikácie Abott: Matka v kruhu dietok
Chomová, Žilina

Suma Sk
33 324
10 000
1 000
19 391

Príspevok na vydanie bibliofílie " Cesta",
Radvanské veršobranie Banská Bystrica

Mediána, Helena
Chomová, Žilina

Príspevok na vydanie publikácie "
Napodobňujte ich vieru" z Dejín ev.a.v.
cirkevného zboru v Ružomberku

Občianske združenie P. Vl.
Čobrdu v Ružomberku

Príspevok na vydane biblofílie " Voda"
Radvanské veršobranie Banská Bystrica

Mediána, Helena
Chomová, Žilina

20 000

Zborník prác a štúdií študentov EBF UK č.6

EDIS - Edičné stredisko
Žilinskej univerzity

30 655

Príspevok na vydanie Zborníka prednášok pri
spomienke 125. Výročia narodenia prof. Jura
Hronca

Občianske združenie
Zachovanie pamiatky
prof.Jura Hronca Gočovo

Príspevok na vydanie publiácie Kerekréty, M.
"Rozhodné a zodpovedné ÁNO".

Vydavateľstvo Tympanon,
Bratislava

Príspevok na vydanie publikácie
"Po Tvojich cestách pevne kráčam"
Dejiny ECAV v Ružomberku a Synoda r.1703

Občianske združenie P. Vl.
Čobrdu v Ružomberku

Príspevok na vydanie metodickej pomôcky
na vyučovanie diakonie v evanjelických školách
"Stopy diakonie v Biblii a v dejinách"
Príspevok na vydanie bibliofílie "Svetlo"
Radvanské veršobranie Banská Bystrica
Prvé vydanie publikácie autora
Vincenta Blažku "Pamätné chvíle života"
Príspevok na vydanie bibliofílie "Svetlo"
Radvanské veršobranie Banská Bystrica
Druhé vydanie publikácie autora
Vincenta Blažku "Pamätné chvíle života"
Spolu Sk

Ústredie Evanjelickej
diakonie
Mediána, Helena
Chomová, Žilina
EDIS - Vydavateľstvo
Žilinskej univerzity
Mediána, Helena
Chomová, Žilina
EDIS - Vydavateľstvo
Žilinskej univerzity

18 000

5 000

5 000
5 000

5 000
5 310
20 000
25 466
20 000
23 540
246 686
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Tabuľka č. 3 Edičná činnosťEdičná
- podpora
vedeckej
publikácie
Rok
2009
2010

2011

2012

Názov vydaného diela
Poberateľ podpory
Vyhotovenie tlačív autora Tomáša Niňaja
Vydavateľstvo Juraj Štefun
"Poďakovanie" pre podporovateľov nadácie
GEORG Žilina
Príspevok na knižné vydanie publikácie
Cirkevný zbor ECAV na
"Jozef Bučko - Život a dielo" dokument o
Slovensku - Martin
významnom ev.a.v.farárovi v Martine 1940-1945
Vyhotovenie informačných listov autora
Vydavateľ Juraj Štefun Tomáša Niňaja "Žilinská synoda"
GEORG Žilina
Vyhotovenie informačných listov ECAV
Vydavateľ akad. maliar
"400. výročie Žilinskej synody - program"
Pavel Choma, Žilina
Vyhotovenie informačných listov autora
Vydavateľ Juraj Štefun T. Niňaja "História cirkevného zboru v Žiline"
GEORG Žilina
Vydanie publikácie autora Vincenta Blažku
Vydavateľ akad. maliar
"Smerovanie"
Pavel Choma, Žilina
Ilustrácia publikácie od akad.maliara S. Lajdu
Príspevok na knižné vydanie publikácie
Cirkevný zbor ECAV
autorky Dariny Dudášovej "V zrkadle času"
na Slovensku - Párnica
o dejinách ECAV na Slovensku - Párnica
Príspevok na knižné vydanie publikácie
Cirkevný zbor ECAV
"Ján Rotarides" - život a dielo k 190. výročiu
na Slovensku - Drienovo
jeho narodenia
Príspevok na vydanie kartografického diela
GBÚ ECAV na Slovensku
"Historický atlas ECAV na Slovensku"
Bratislava
o histórii ECAV od reformácie po súčasnosť
Príspevok na vydanie publikácie autorky
Vydavateľ Juraj Štefun Anny Mitaľovej "Cesty a kazateľ "
GEORG Žilina
Príspevok na knižné vydanie publikácie autora Cirkevný zbor ECAV na
Ing.V.Švača,PhD. "Adam Hlovík - život a dielo" Slovensku - Giraltovce
o významnom ev.a.v. farárovi - seniorovi ŠZS
Príspevok na knižné vydanie zborníka autora Cirkevný zbor ECAV na
"Fedor Ruppeldt - život a dielo" o významnom Slovensku - Žilina
žilinskom ev.a.v.farárovi a biskupovi ECAV
Príspevok na knižné vydanie populárno-vednej Mgr. Martin Kováč,
publikácie "Štúrovci, ako ste ich nepoznali"
Bratislava - autor projektu
o dejinách ECAV na Slovensku z obdobia
zápasov okolo Protestantského patentu r.1859
Tlač záložiek k 20.výročiu zriadenia Nadácie
Vydavateľ Juraj Štefun J. A. Komenského od autora Tomáša Niňaja
GEORG Žilina
Spolu €

Suma Sk
142,80
320
277,87
659,07
428,4
1 160,50
67,00
300
500
1 000
768,9
265
835

500
288
7512,54
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Tabuľka
č. 4 Prehľad výnosov a nákladov
Tabuľka č. 4 Prehľad výnosov a nákladov
Rok

Výnosy Sk

Náklady Sk

Účel
Milodary od členov cirkvi
Milodary od farských úradov
Úroky z vkladov
% zo zaplatenej dane

1992
3 300
19 900
0
0

Iné príjmy
Iné od právnických osôb
Spolu Sk

7 300 102 800
0
30 500 137 276

1993
12 700
20 906
870
0

1994
13 335
15 059
1 829
0

1995
55 725
37 830
8 272
0

1996
1997
1998
1999
2000
51 430 115 292 153 063 179 020 263 440
8 465 22 611 26 835 26 730 27 500
36 589 63 224 79 482 68 589 41 491
0
0
0
0
0

18 000 155 850 356 000 53 700
220
0
2 100 134 322 284 350 325 951 54 000 37 602
0
32 323 254 149 536 684 883 078 367 080 312 161 332 431

Na účel poslania nadácie
Na správu nadácie

0,00
1 056

26 000 100 052
1 264
6 396

Iné výdavky
Spolu Sk

0
1 056

0
0 150 000 435 000 145 000
0
0
3 719
27 264 106 448 258 497 552 447 594 512 612 913 392 410 298 599

85 819
22 678

86 723 274 414 565 133 337 862 244 803
30 724 175 098 47 780 54 548 50 077

Účel
Milodary od členov cirkvi
Milodary od farských úradov
Úroky z vkladov
% zo zaplatenej dane
Výnosy Sk
Príjmy zo zruš.term.vkladu
Iné príjmy
Iné od právnických osôb
Spolu Sk

2001
2002
2003
2004
2005
2006
194 897 141 479 125 151 112 314 96 223 78 680
26 550 21 149 13 575
6 100
7 400 17 200
6 552
5 143
6 837
5 250
3 128
1 625
0 62 869 55 674 253 676 283 620 235 270
0
0
0
0
0
0
0
0 216 234
0 195 000 132 500
41 000 50 000 30 227
0
0
584
268 999 280 639 447 698 377 340 585 371 465 859

Na účel poslania nadácie
Na správu nadácie
Náklady Sk Vytvorenie termínov.vkladu
Iné výdavky
Spolu Sk

279 948 220 493
46 733 36 006
0
0
5 287
0
331 968 256 499

Rok

2007
2008
101 239 51 809
2 400
5 600
16 519 22 268
531 863 179 183
150 000
0
0
0
4 000
0
806 021 258 860

Spolu Sk
1 749 097
305 810
367 668
1 602 155
150 000
1 237 604
964 136
6 376 469

358375 292 257 355 695 311 115 432 038 476 240
44678 36 139 42 423 26 135
64 215 73 582
0
0
0
0 550 000
0
0
6 384
0 159 000
4 000
4 216
403053 334 780 398 118 487 250 1#######
050 253 554 038

4 446 966
759 530
550 000
912 606
6 669 103

Účel
Milodary od členov cirkvi
Milodary od farských úradov
Úroky z vkladov
% zo zaplatenej dane
Výnosy €
Osobitné výnosy
Iné príjmy
Iné od právnických osôb
Spolu €

2009
2 257
26
226
4 190
0
0
0
6 699

2010
1 346
6
218
6 742
0
7 800
5 110
21 222

2011
1 089
100
82
3 817
4 000
0
0
9 088

2012 Spolu €
1 400,70 6 092,70
0
132
122,13
648,13
1 509,75 16 258,75
4 000,00
8 000
0
7 800
0
5 110
7 032,58 44 041,58

Na účel poslania nadácie
Na správu nadácie
Náklady € Osobitné náklady
Iné výdavky
Spolu €

8 454
1 470
0
43
9 967

20 465
2 668
0
41
23 174

6 006
1 332
4 000
16
11 354

1 695,39
36 620
1 398,28 6 868,28
4 000
8 000
23,11
123
7 116,78 51 611,78

Rok
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