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Svedectvo kameňov
pri 15. výročí založenia Evanjelickej spojenej školy 

v Martine 
J OZ E F  S O P O L I G A

V tedy vzal Samuel kameň (...), dal mu meno Eben-Ezer a riekol: 
Až potiaľto pomáhal nám Hospodin.

1 S  7 ,  1 2

Pätnásť rokov Evanjelickej spojenej školy v Martine by sme mohli vidieť z rôznych uhlov
pohľadu. Ten najzásadnejší poukazuje na pomoc, ktorú sme dostali od Hospodina pri bu-
dovaní školy – najmä pri hľadaní vhodných školských priestorov. Podobne ako v citáte 
z knihy Samuelovej kamene, v našom kontexte tehly, múry či budovy, sú svedectvom, že na-
priek všetkým problémom a zápasom môžeme s radosťou a s istou dávkou úľavy povedať:
„Až potiaľto nám pomáhal Hospodin.“ Zároveň si uvedomujeme, že kamene sú iba pro-
striedkom na vytvorenie priestoru, kde môžu žiaci – ako živé kamene Božej stavby – zažiť
Božiu lásku, láskavé spoločenstvo a podnetné vzdelávanie. 

Pozrime sa na jednotlivé míľniky pri budovaní školy od jej vzniku.

2 0 0 3
Túžbu začať a plány aj miesto na školu máme; nemáme však dosť žiakov. Prihlásilo sa ich málo, pre-

to otvorenie školy odkladáme o rok. 
2 0 0 4

Biblická škola ako zriaďovateľ začala v roku 2004 písať históriu našej školy spolu s prvými 25 pr-
váčikmi základnej školy. Začíname v budove zborového domu, ktorý nám poskytol Evanjelický cirkev-
ný zbor v Martine. Okrem jednej kmeňovej triedy máme k dispozícii triedu na angličtinu a sála zboro-
vého domu nám slúži až dodnes ako telocvičňa. Naši žiaci sa stravujú v školskej jedálni Základnej školy
na Ul. P. Mudroňa. Mnohých žiakov od Príboviec až po Turany nasledujúcich desať rokov zvážame do
školy školským autobusom. 

2 0 0 5
Hoci plánujeme, že v septembri 2005 otvoríme iba jednu triedu prvákov a v nasledujúcom škol-

skom roku nebudeme musieť hľadať nové priestory pre ďalší ročník, nechceme odmietnuť žiakov, kto-
rí prišli na zápis. Tak nám pribúda 34 prváčikov základnej školy, otvárame dve nové triedy na poschodí
zborového domu, kde boli dovtedy kancelárie miestnych novín Nový život Turca. V priebehu roka po-
trebujeme nájsť nové priestory, ktoré by po malej rekonštrukcii boli vhodné na nasledujúci školský
rok. 

2 0 0 6
Na jar 2006 začíname rokovania s vedením ženského spolku Živena, ktorý nám ponúkol do pre-

nájmu jedno krídlo svojej budovy na Hviezdoslavovej ulici. Začíname intenzívnu prácu na hľadaní fi-
nančných prostriedkov, ktoré treba investovať do výmeny okien na celej budove, rekonštrukcie kabi-
netov, tried, výstavby novej plynovej kotolne, výmeny elektrických rozvodov v celom krídle. Vďaka
Bohu sa nám napriek krátkemu času podarilo pripraviť priestory na dve nové prvácke triedy, jednu
triedu na delené hodiny angličtiny a školský klub tak, aby sme v septembri mohli privítať 40 nových
prváčikov.
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2 0 0 7
Pokračujeme v rekonštrukcii priestorov na druhom poschodí Živeny, kde pribúdajú dve triedy a je-

den kabinet. Aj vďaka tomu môžeme v septembri 2007 v týchto priestoroch privítať 42 nových prváči-
kov. Budovu sme získali do prenájmu na 90 rokov. 

2 0 0 8
Hektický čas, ktorý súvisel s hľadaním a rekonštruovaním rastúcich školských priestorov, je v roku

2008 dočasne prerušený. Môžeme si trochu vydýchnuť a ideme do prenájmu už zrekonštruovaných
priestorov v Biblickej škole, ktorá dokázala zladiť svoje vzdelávacie programy s potrebami základnej
školy. V tejto budove nám pribúdajú dve kmeňové triedy, učebňa angličtiny a počítačová učebňa. 
V auguste dávame do užívania detské ihrisko s preliezkami, šmýkačkami a hojdačkami. Máme naplne-
ný prvý stupeň.

2 0 0 9
Do užívania dávame ďalšie dve triedy v 1. slovenskom gymnáziu, ktoré si prenajímame od Biblickej

školy. Priestory boli zrekonštruované už skôr Biblickou školou, ktorá v nich predtým prevádzkovala
vysokoškolské programy učiteľstva náboženskej výchovy a misijnej práce s deťmi a mládežou, ako aj
víkendové programy pre laických pracovníkov v cirkvi. Viacerí absolventi týchto vysokoškolských pro-
gramov sa stávajú našimi kolegami, predovšetkým ako vyučujúci anglického jazyka, náboženstva a vy-
chovávatelia v školskej družine. Otvárame ďalšie dve nové prvácke triedy.

2 010
Najvýznamnejšou zmenou v tomto roku je, že Biblická škola ako zriaďovateľ dostáva od mesta

Martin do prenájmu na 50 rokov priestory bývalej materskej školy na Divadelnej ulici. Získali sme tak
priestor, ktorý umožňuje ďalší rast školy na najbližších niekoľko rokov. Prenajaté priestory tvorí budo-
va jedálne a dva učebné bloky, kde v každom bol potenciál vzniku šiestich tried. V letných mesiacoch
rekonštruujeme prízemie Pavilónu B, kde vznikajú tri nové triedy, tri kabinety, skladové priestory, no-
vé sociálne zariadenia a šatne. Sú tiež vytvorené podmienky, aby sa žiaci mohli stravovať v jedálni sú-
kromnej materskej školy, ktorá v tom čase pôsobila v pavilóne A.

Len na ilustráciu: Na štyroch brigádach pri rekonštrukcii pavilónu B sa zúčastnilo viac ako 160 ro-
dičov, priateľov školy, členov cirkevného zboru, pracovníkov Biblickej školy a priateľov z USA. Rovnako
dobrú skúsenosť s takouto vysokou angažovanosťou a s pomocou pri prestavbách tak rodičov, ako aj
priateľov školy máme od vzniku školy.

Škola zakupuje vybavenie prírodovedného kabinetu: najmä pomôcky na fyziku, chémiu a biológiu.
V letných mesiacoch je trieda na prízemí zborového domu prebudovaná na prírodovednú učebňu a
kabinet.

Žiaci prvého a druhého ročníka sa stravujú v školskej kuchyni Úsmev na Divadelnej ul. a žiaci tre-
tieho až siedmeho ročníka sa stravujú v Školskej jedálni (ŠJ) pri ZŠ na Ul. P. Mudroňa.

2 011
V letných mesiacoch dokončujeme druhé poschodie pavilónu B a prerábame časť priestorov na prí-

zemí. Touto rozsiahlou rekonštrukciou vznikajú tri nové triedy, dva kabinety a nové sociálne zariade-
nia. Na prízemí sa zväčšuje kapacita jednej triedy tým, že sa vybúrala priečka a zrušil sa jeden z kabi-
netov. Druhý z pôvodných kabinetov prispôsobujeme tak, aby v ňom v nasledujúcom školskom roku
mohla fungovať školská knižnica. 

Súčasťou rekonštrukcie sú aj práce na jedálni, ktorej kapacitu zvyšujeme na 88 miest. Takto vytvá-
rame podmienky, aby sa tu mohli stravovať všetci žiaci prvého stupňa ZŠ. Zároveň je v objekte jedálne
jedna miestnosť prerobená a prispôsobená aj na výučbu technických prác. V budove zborového domu
v letných mesiacoch maľujeme telocvičňu  v prírodovednej učebni inštalujeme laboratórne stoly s prí-
pojkami na elektrickú energiu a internet. Do nových tried kupujeme tabule, stoly, katedry, stoličky, la-
vice aj nábytok do jedálne a učiteľských kabinetov.
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Žiaci prvého stupňa sa stravujú v  ŠJ  na Divadelnej ul., ktorej prevádzkovateľom je Tomáš Jedinák
– MITO. Žiaci druhého stupňa sa v prvom polroku stravujú v  ŠJ  pri ZŠ na Ul. P. Mudroňa a od 
februára 2012 v školskej jedálni na Divadelnej ul. 

2 012
V letných mesiacoch rekonštruujeme pavilón A a dávame ho do prevádzky k septembru 2012. Na

prízemí sú umiestnené triedy 8. a 9. ročníka, na poschodí spúšťame prevádzku novootvorenej
Evanjelickej materskej školy s dvoma triedami, umyvárňami a skladovými priestormi. Zriaďovateľom
materskej školy je v tomto čase Evanjelický cirkevný zbor v Martine. Kapacita škôlky je 34 detí, ktoré
sú rozdelené do dvoch oddelení. Všetky miestnosti škôlky sú zariadené sčasti novým a sčasti už použí-
vaným nábytkom. 

2 013
Východný dištrikt ECAV so sídlom v Prešove sa od januára 2013 stáva zriaďovateľom transformova-

nej Evanjelickej spojenej školy, ktorá v sebe spája materskú školu, základnú školu a bilingválne gym-
názium. Gymnázium začína svoju činnosť v septembri 2013 s dvoma triedami prvého ročníka. Začína
v historickej budove Prvého slovenského evanjelického gymnázia v Martine, aby svojou činnosťou nad-
viazalo na jeho históriu, ducha a víziu. 

Škola už funguje v prenajatých priestoroch zborového domu, Živeny, Biblickej školy, Nižšieho slo-
venského evanjelického gymnázia, pavilónu A a pavilónu B na Divadelnej ul. 

2 014
V mesiacoch marec až máj je pavilón A rekonštruovaný z prostriedkov pridelených MŠVVaŠ SR, 

v budove sú vymenené okná a je kompletne zateplená. Výchovno-vzdelávací proces nie je rekonštruk-
ciou obmedzený.

V letných mesiacoch prerábame priestory pavilónu C na Východnej ul. pre potreby dvoch ročníkov
(štyroch tried) žiakov gymnázia, ktoré sa tam sťahujú od septembra 2014. Prvýkrát otvárame tri triedy
prvého ročníka základnej školy. V takomto trende pokračujeme aj v nasledujúcich rokoch. Urgentnou
sa stáva potreba nájsť definitívne riešenie na umiestnenie všetkých ročníkov gymnázia, keďže školské
priestory na Východnej ul. nemajú kapacitu na ďalšie triedy.

2 015
V priebehu roka 2015 konečne dospejeme k riešeniu priestorových kapacít na gymnázium.

Spoločnosť Unico Martin s.r.o., ktorej výlučným vlastníkom je Nadácia kresťanského vzdelávania síd-
liaca v Biblickej škole, kupuje z úveru budovu bývalej Neografie na Ul. M. R. Štefánika 19. V júni začí-
name s rozsiahlou rekonštrukciou 2. a 3. poschodia pre potreby žiakov troch ročníkov gymnázia a žia-
kov vyšších ročníkov základnej školy. Rekonštrukcia je financovaná prostredníctvom Nadácie
kresťanského vzdelávania a jej darcov. Na konci septembra presúvame všetky tri ročníky gymnázia
spolu s dvoma ročníkmi základnej školy na 2. poschodie zrekonštruovaných priestorov na Ul. M. R.
Štefánika 19. Je to veľká úľava, konečne máme pocit, že sme našli domov pre našu rastúcu školu.
Budovu voláme nová budova školy.

V letných mesiacoch prebieha aj rozsiahla rekonštrukcia prízemia pavilónu A, kde boli predtým tri
triedy základnej školy. Dochádza k celkovej zmene dispozičného riešenia prízemia pre potreby mater-
skej školy. Sú vybudované dve nové veľké triedy, dve kúpeľne, šatne, sociálne a hygienické zázemie pre
zamestnancov a kuchyňa. Prevádzka dvoch nových tried je spustená 1. septembra; materská škola od
tohto školského roka zväčšuje kapacitu na 70 detí.

Žiaci sa od prvého po siedmy ročník základnej školy stravujú v  ŠJ  na Divadelnej 32. Žiaci gymnázia
a dvoch ročníkov základnej školy sa stravujú v  ŠJ  v priestoroch novej budovy ESŠ. Pri dodávaní stravy
spolupracujeme s pani Janou Kucbelovou, ktorá zrekonštruované priestory kuchyne vybavuje tech-
nologickým zariadením a sprevádzkuje tak k septembru nové priestory kuchyne a malej výdajne
stravy.



20 BŠ .................................................................................................................................... 15 ESŠ

. 18 .

2 016
Zmenou dispozičného riešenia 3. poschodia novej budovy ESŠ vzniká priestor na dve veľké odbor-

né laboratóriá a kabinety, ktoré sú vybavené novým nábytkom a technologickým zariadením. V januári
začíname s ich budovaním.

Rekonštrukciou novej budovy sa mení celková dispozícia 2. a 3. poschodia. 
Sú vybudované kmeňové triedy pre štyri ročníky gymnázia, tri ročníky základnej školy, triedy na de-

lené hodiny, odborná učebňa informatiky, jazyková učebňa, dve veľké odborné laboratóriá so skladom
a kabinetmi, školská knižnica, ktorá je zároveň aj študovňou, sociálne zariadenia pre žiakov i zamest-
nancov na oboch poschodiach, zborovňa pre učiteľov, administratívny trakt, v ktorom sa nachádza ria-
diteľňa, miestnosť pre zástupcov riaditeľa a kancelária administratívy; v rámci rekonštrukcie sú vyme-
nené okná i dvere, priestory sú následne vymaľované, zariadené školským nábytkom, klasickými aj
interaktívnymi tabuľami, reproduktormi a šatňovými skrinkami. 

Žiaci 1. stupňa základnej školy sa stravujú v ŠJ na Divadelnej 32; žiaci II. stupňa a všetkých roční-
kov gymnázia sa stravujú v ŠJ v priestoroch novej budovy, dodávateľom stravy je pani Jana Kucbelová. 

2 017
V januári začíname s budovaním veľkej školskej jedálne s kapacitou 247 miest. Práce sú ukončené

koncom augusta a následne sú v septembri nové priestory skolaudované a uvedené do prevádzky. Na
prízemí novej budovy je tým vytvorené kompletné zázemie na školské stravovanie pozostávajúce z plne
vybavenej školskej kuchyne a plne zariadenej školskej jedálne. Celá rekonštrukcia aj zariadenie jedál-
ne je financované zo zdrojov Nadácie kresťanského vzdelávania. Zároveň tu pribúdajú dve triedy pre
maturantov na 3. poschodí.

2 018
Nie sme na konci našej púte. Nevieme, aká bude budúcnosť školy. Sme však presvedčení, že tak ako

nám Boh pomáhal až doposiaľ, o čom svedčia nielen budovy – kamene, ale predovšetkým živé kamene
– ľudia v nich, bude nám pomáhať aj naďalej. Nech Mu je za to vzdávaná chvála a vďaka!

Jozef Sopoliga, riaditeľ ESŠ a Janko Drahoš, prvý maturant martinského evanjelického gymnázia


