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Slovo na úvod
Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči.                 

    (Filipským 2,13 - ekum. prekl.)

 

Keď pripravujeme na nové obdobie plán činnosti organizá-
cie, rodiny, či vlastný, zamýšľame sa nad tým, čo bude pre nás 
užitočné, perspektívne, alebo finančne uskutočniteľné. Často 
v živote ani s najbližšími nevieme dosiahnuť zhodu a potom to 
prináša rôznosť názorov a hodnotenia činností. 

Ak sa chcú múdro rozhodnúť kresťania, nielenže prizvú  
k rozhodovaniu svojich partnerov, ale pýtajú sa na názor hlavne 
svojho Pána. Hľadajú odpoveď v Písme, zásadách pripravených 
na duchovných základoch, ale hlavne predkladajú otázky na 
modlitbách. Tak nastávajú rozhodnutia v prvom rade v našom 
vnútri. Pavel nás posilňuje, že Pán Boh nám dáva motiváciu  
k rozumným aktivitám a tiež silu k vykonávaniu služby. Pomá-
ha nám v ochote poslúchať Ho, ale nám aj dáva silu konať to, 
čo si praje.  

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku (ďalej ED ECAV) 
v roku 2012 začala 3. desaťročie trvania. Rozvoj siete stredísk 
ED ECAV sa zameral na doplnenie výstavby, ako aj rozvoj pre-
vádzky potrebných SED, v súlade so zabezpečením ich finan-
covania.

Štatistické údaje o ED ECAV
1/. Personálna oblasť
Personálne zloženie ÚED v priebehu roka 2012 z finančných 

aj z osobných dôvodov zaznamenalo zníženie počtu interných 
zamestnancov na priemer 7,4 zam./rok,  na externých formách 
pracovalo 1,2 zamestn./rok a 1 prac. na MD a 36 dobrovoľníkov 
s priemerom 27 h.

Na konci r. 2012 zamestnávala ED spolu 136 pracovníkov na 
plný úväzok, 21 na čiastočný úväzok, 29 pracovníkov na exter-
né formy, 7 pracovníkov na živnosť, 6 pracovníčok na MD, spo-
lu prepočítané na plné úväzky okrem externých foriem cca 173 
zamestnancov. Vypomáhalo cca 45 dobrovoľníkov. 

V strediskách ED boli za rok 2012 poskytované stacionárne 
sociálne služby 354 klientom, ambulantné služby 72 klientom 
a terénne služby 82 klientom. 

Okrem toho ED poskytuje na báze nízkoprahovosti pod-
ľa Zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele 
služby v projekte KROK v rámci Starého Mesta Bratislava.  
V uplynulom roku tieto poskytovala 482 klientom (priemerne 
40 kl./mesačne).

Ing. Ján Huba
riaditeľ ED
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2/. Diakonická činnosť v rámci siete stredísk ED ECAV
Sieť stredísk ED ECAV pozostáva z Ústredia (ÚED) a 19 stredísk (SED). ÚED pomáhalo 

strediskám konzultačnou a poradenskou činnosťou, vzdelávaním, propagáciou i publikačnou 
činnosťou. Tieto aktivity zabezpečovalo vo vlastných priestoroch, ako aj počas návštev v cir-
kevných zboroch, v rámci konferencií a seminárov ED ECAV, prostredníctvom elektronických 
médií, vlastného časopisu Diakonia.sk  a publikácií ED.   

Ústredie ED v r. 2012 ukončilo podporu investičných aktivít stredísk Košeca, Slatina n./B., 
Veľký Slavkov a CZ Bratislava. Podporovalo tiež rozvoj prevádzky v dennom zariadení SED 
Vranov a rozbeh projektu Banky kompenzačných pomôcok v SED Veličná. 

Okrem činnosti zameranej na pomoc vlastným strediskám, ÚED podporovalo aj niektoré 
diakonické aktivity, ako aj poradenské a konzultačné služby zborovým diakoniam a CZ ECAV. 

3/. Ostatná činnosť Evanjelickej diakonie ECAV     
V rámci rozmanitej projektovej a programovej činnosti vykonávali  odborné referáty Ústredia 

také aktivity, ktoré má význam riadiť z centra ED. V roku 2012 to boli hlavne:
• Humanitná pomoc na Slovensku i v zahraničí v spolupráci s  partnermi pomocou mate- 

riálnej pomoci aj finančných zbierok (Japonsko). Medzi osvedčenými partnermi boli 
cirkevné zbory ECAV (Rumunsko, Srbsko), ako aj Ekumenickej pastorálnej služby 
MO SR (Afganistan).

• Vzdelávanie (vzdelávací projekt pre zamestnancov ED - projekt SoDeT).
• Medzinárodná sociálna práca mladých ľudí (Letné aktivity - slov.- nem. spolupráca) 

KROK - Projekt ED pre Centrum detí a mládež.
• Program klinickej pastorálnej starostlivosti v Národ. onkol. ústave Bratislava (január - 

august) - ev. duchovná Miriam Prášilová.
• Zdravotný projekt 3-ročného krajana Milanka z Dolnej zeme - podporený zbierkou čle-

nov ECAV, organizovanou ED.
• Medzinárodný projekt, organizovaný v Bratislave Ústredím ED s Krajským úradom  

v Drážďanoch k problematike domáceho násilia pre mladé ženy, s názvom My sme 
hrdinky.

• Niekoľko desiatok projektov pripravených zamestnancami ÚED poslúžilo nielen na 
činnosť ED ECAV a jej partnerov, ale aj financovanie tejto činnosti.  

      Záver. 
      ED ECAV pracuje okrem činnosti vo vnútri cirkvi aj v rámci sociálnych a treťosektorových  

aktivít, ako sú: ASSP - Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb, SOCIO - Fórum, PMVRO 
- Platforme mimovládnych rozvojových organizácií,... 

     Okrem toho sa ED ECAV v rámci medzinárodných partnerstiev zúčastňuje činností v Eu-
rodiakonii, hlavne v jej platforme V4 (Čechy, Slovensko, Poľsko, Maďarsko), Trojpartnerstve 
ev. cirkvi (Württembersko, EKM a Slovensko) a v členstve EFSC - Európskej federácie pre 
deti ulice.

    Ján Huba,    
  riaditeľ ED
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Referát ekonom. - tech. a právneho zabezpečenia
Poslanie referátu
Zabezpečovanie chodu Ústredia a ED ECAV ako 

celku; v ekonomickej, technickej a právnej oblasti.

Príjmy ED ECAV v roku 2012 boli 401.795 € a výdaje 323.071 
€. Suma 246.648 €  predstavovala náklady na zabezpečenie pre-
vádzky ED ECAV (z toho odpisy 35.134 €) a 76.423 € bolo vyna-
ložených na projektovú a programovú činnosť ED ECAV. 

Výdaje na projektovú a grantovú činnosť boli po jednotli-
vých oblastiach v roku 2012 rovnomerné. Investície predstavo-
vali 16,8 tis. €, pomoc strediskám 11,7 tis. €, projekty a granty 
13,2 tis. €. Činnosť referátov ústredia ED sa podieľala na výdaji 
sumou 12,7 tis. €. 

Výšku príjmov v roku 2012 pozitívne ovplyvnili splátky pô-
žičiek SED voči ÚED a  zúčtovaniu väčšej časti vzdelávacieho 
projektu SoDeT.   

Príjmy ED ECAV na Slovensku
    v celých € v %

1. Prevádzková dotácia MK SR  208.657,- 51,9
2. Zahraničné projekty a dary                                             13.515,-   3,1
3. Milodary a dary                    4,723,-   1,2
4. Ofery CZ                 8.675,-   2,2
5. Zbierky   2.954,-   0,7
6. Tuzemské projekty a granty                             87.244,- 21,7
7. Vlastná činnosť ED ECAV                     7.874,-                  2,0
8. Mládežnícke centrum KROK                  7.000,-                  1,7
9. 2% z dane v roku 2012                               13.357,-                  3,3
10. Iné, úroky, splátky pôžičiek                               47.796,-  11,9
 
    PRÍJMY SPOLU 401.795,-  100,0

Výdaje ED ECAV na Slovensku
Výdaje ED ECAV na Slovensku na zabezpečenie prevádzky

1. Požitky duchovných        0,-   0,0
2. Odvody do fondov - duchovní                     0,-   0,0
3. Platy zamestnancov                          67.758,- 21,0
4. Odvody do fondov - zamestnanci             23.133,-   7,2
5. Nákupy             13.020,-   4,0
6. Služby           100.609,- 31,1
7. Ostatné náklady              42.128,-               13,0
8. Výdavky na projekt. a program. činnosť ED ECAV na Slovensku 76.423,- 23,7

Výdaje ED ECAV na Slovensku na projektovú a programovú činnosť

1. Investície            16.769,-   5,2
 2. Pomoc strediskám - príspevky                              6.721,-   2,1
3. Pomoc strediskám - pôžičky                                        5.000,-   1,5
4. Činnosť referátov ÚED                           12.733,-   3,9
5. Projekty a grantová činnosť - zahraničné a tuzemské                           13.203,-   4,1
6. Mládežnícke centrum KROK                              7.000,-    2,2
7. 2% z dane prijaté v roku 2011                             5.157,-    1,6
8. Propagácia ED ECAV, časopis Diakonia.sk a iná                                           9.840,-   3,0
9. Náklady na zabezpečenie prevádzky ED ECAV na Slovensku                          246.648,- 76,3

    VÝDAJE SPOLU             323.071,-             100,0

Ing. Ján Gasper, 
MBA
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Poslanie referátu
Cieľavedomé šírenie informácií o ED ECAV v kres-

ťanskej i občianskej verejnosti. Napomáhať k nadvä-
zovaniu a udržiavaniu pozitívnych vzťahov s donormi.  

ED využíva na poskytovanie informácií o cieľoch svo-
jej práce a aktivitách všetky dostupné typy médií, hlavne 
časopis Diakonia.sk. Ďalej to boli EPST, Ev. východ, Cir-
kevné listy, Ev. Bratislava, Bulletin CZ Ba, Fórum kres-
ťanských inštitúcií, Ars ante portas, Sociálne služby, Ob-
rana, Naša Univerzita. ED sme predstavili aj v časopisoch 
Evangelisches Gemeindeblatt für Württemberg a Evanje-
lické listy cirkevného zboru v Slovenskom Komlóši.

Prostredníctvom médií posúvame informácie do pro-
stredia, z ktorého vychádzame. Je tu verejnosť odborná 
aj laická, pre ktorú poskytujeme služby. Pre ich infor-
movanosť sa používajú verejné média - tlačové agentú-
ry TASR, SITA, Slovenský rozhlas, Rádio 7, Slovenská 
televízia; kultúrno-spoločenské mesačníky Bratislavy, 
Staromestské noviny, Metropola, In_Ba; rôzne denníky 
a internetová stránka spoločnosti ChangeNet, ktorá sa 
špecializuje na Tretí sektor.

ÚED privítalo zástupcov z Diakonie z Württemberska 
spolu s tlačovými spravodajcami z EvangelischerPressedienst 
a Stuttgarter Zeitung.  

Referát bol nápomocný, resp. priamo organizoval aj 
mediálne kampane. Z realizovaných kampaní boli naj-
významnejšie: Koncert pre Milanka Ponjigera, Pôstna 
krabička pre Afriku, Semfest, Campfest, My sme hrdin-
ky, Active Ageing Roundtable, Humanitárna pomoc pre 
Depaul Slovensko, Nedeľa diakonie, III. Evanjelické 
cirkevné dni, Deň dobrovoľníctva v KROK-u, Deň boja 
proti chudobe, Študijné dni v rámci Trojpartnerstva 
cirkví, Slovensko - srbský biblický tábor, Koľko lásky sa 
zmestí do krabice od topánok, Pomoc ľuďom bez prístre-
šia v nocľahárni MEA CULPA. 

ED sa zaradila aj medzi úspešných prijímateľov 2 % 
z dane z príjmov daňovníka.

Referát napomáhal v rozsahu svojej pôsobnosti aj  prá-
ci s darcami, príprave a distribúcii propagačných a pub-
likačných materiálov ED. Aktívne sa zúčastňoval na 
odborných seminároch, školeniach a tlačových konfe-
renciách.

PhDr.  
Janka Gasperová

Referát PR a Fundraising
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Poslanie referátu
Zabezpečovať prostredníctvom rôznorodých humanitárnych aktivít, rozvojovej spolupráce, 

programov a projektov prispievať k riešeniu aktuálnych problémov na Slovensku a v zahraničí.

Referát osobitnej pomoci

Mgr. Radoslav 
Gajdoš, MBA

Aktivity na Slovensku 
Evanjelická diakonia poskytla pomoc v úvode činnosti 

Banky kompenzačných pomôcok vo Veličnej a zabezpe-
čila kompenzačné pomôcky od partnerov z Nemecka. 

18. - 19. mája sa pri príležitosti 20. výročia založenia 
ESŠ internátnej pre hluchoslepé deti v Červenici pra-
covník Referátu osobitnej pomoci zúčastnil medzinárod-
nej vedeckej konferencie. 

Pre seniorov v  SED  Bratislava sme dopravili elektric-
ké polohovateľné postele od partnerov z Nemecka.

Aj tento rok ED pokračovala v tradícii rozdávania sil-
vestrovskej kapustnice pre bratislavských bezdomovcov.   

Pomoc jednotlivcom
V rámci tohto programu sme poskytovali poradenstvo, 

potrebné kroky k analýze problémov a  pomoc k svojpo-
moci  klientom, v rámci možností ED. 

Banka kompenzačných pomôcok
Referát koordinuje zapožičiavanie polohovateľných 

postelí, nočných stolíkov, invalidných vozíkov, bariel  
a ďalších zdravotníckych pomôcok. Sklady sa nachádzajú 
v Bratislave, Sučanoch, Vranove nad Topľou a od tohto 
roku aj vo Veličnej. 

Aktivity v zahraničí 
ED poskytla pomoc najchudobnejšej vrstve obyva-

teľstva v provincii Uruzgan v Afganistane. S Ústredím 
ekumenickej a pastoračnej služby OS a OZ SR bola za-
bezpečená preprava materiálnej pomoci zo skladových 
zásob ED. 

14. - 15. marca 2012 sa v Erfurte konalo stretnutie Stá-
leho výboru Trojpartnerstva.

27. - 29. septembra 2012 sa v Freudenstadt konali Štu-
dijné dni Trojpartnerstva.

5. - 9. novembra 2012 sa v Berlíne stretli zástupcovia  
z 12 krajín na medzinárodnej týždňovej konferencii, kto-
rá sa zaoberala problematikou starnutia z nadčasového 
hľadiska v rámci Európy. 

ED odovzdala 120 vianočných balíčkov pre deti  
v Evanjelickom cirkevnom zbore a. v. Slovenský Ko-
mlóš.
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Poslanie referátu
Zabezpečovať poradenský servis a pomoc pri riešení problémov Stredísk ED 

ECAV a pripravovaní projektov sociálnych, zdravotníckych a školských služieb.

PhDr. Szilvia  
Buzalová

Referát služieb

Referát služieb v roku 2012 zabezpečoval metodické 
vedenie a informovanie svojich stredísk - SED o aktu-
álnych zmenách v legislatíve. Podporovali sme systém 
spätnej informovanosti  Ústredia ED a stredísk ED. 

Boli sme v kontakte s jednotlivými odbormi sociálnych 
služieb pri samosprávnych krajoch, s miestnymi samo-
správami ako aj s MPSVaR pri riešení sporných otázok. 

Vypracovali sme Projekt poskytovania sociálnych slu-
žieb so všetkými náležitosťami, ktoré ukladá §62 až §67 
zákona 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov k re-
gistrácii poskytovania sociálnych služieb neverejným po-
skytovateľom. Na základe projektu sa nám podarilo na 
odbore sociálnych vecí Trenčianskeho samosprávneho 
kraja zaregistrovať  Denný stacionár v SED Slatina nad 
Bebravou, kde sme následne spustili prevádzku s kapa-
citou 12 klientov. Požiadali sme Trenčiansky samospráv-
ny kraj o finančný príspevok na rok 2013. 

    Na základe uznesenia GP zo dňa 2.3.2012  sme zalo-
žili  SED Bratislava a následne  bol vypracovaný rámcový 
sociálny projekt so všetkými náležitosťami.

Poskytovali sme organizačné poradenstvo v oblasti 
sprevádzkovania sociálnych služieb. Taktiež sme posky-
tovali základné sociálne poradenstvo  rodinám i jednot-
livcom ako aj pomoc pri vybavovaní potrebných doku-
mentov k umiestneniu do zariadenia sociálnych služieb  
a pri hľadaní vhodného, najmä dlhodobého riešenia 
vzniknutých sociálnych krízových situácií.

V mesiacoch jún - júl sme zorganizovali v rámci partner-
stva s Maďarskou Evanjelickou diakoniou v Tótkomlósi 
výmenu zamestnancov, ktorej cieľom bolo zdieľanie skú-
seností, získavanie nových informácií a zručností v oblasti 
opatrovania v zariadeniach sociálnych služieb. 

V roku 2012 Referát služieb zabezpečil odbornú garan-
ciu  v rámci svojich stredísk ED šiestim poskytovateľom 
sociálnych služieb. 

Na prelome roka 2012/2013 sme nezabudli ani na bra-
tislavských bezdomovcov v nízkoprahovom útulku DE-
PAUL a po prvýkrát aj v útulku Mea Culpa, kde sme 
rozdávali už tradične Silvestrovskú kapustnicu 
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Poslanie referátu 
Pripravovať a zabezpečovať vzdelávacie aktivity za-

mestnancov a spolupracovníkov ED ECAV na Sloven-
sku.

Kalendárny rok 2012 znamenal realizáciu aktivít 
a naplnenie cieľov medzinárodného projektu s názvom 
ESCAPE (European Street Children Anti-Violence 
Programme and Exchange), ktorý bol schválený a pod-
porený Európskou komisiou v rámci DG Justice, Fre-
edom and Security pomocou programu Daphne III. 
Partnermi projektu sú okrem ED ECAV, organizácie 
pracujúce s deťmi s rôznymi typmi služieb z  Talianska, 
Portugalska, Bulharska, Poľska, Rumunska a koordiná-
torom projektu je EFSC v Luxemburgu. Vo februári 
sa v Bratislave konalo stretnutie 28 pracovníkov s deť-
mi a mládežou zapojených do projektu. Počas roka sa 
realizovali pracovné stretnutia na úrovni koordinátorov 
projektu, dve online konferencie a taktiež polročná re-
alizácia pilotného modulu Program prevencie a násilia 
mladých v uliciach. V decembri sa v Bruseli konala záve-
rečná konferencia úspešne ukončeného projektu.

ED je členom Európskej federácie pre deti ulice 
(EFSC). Je teda jednou z 33 členských organizácií, ktoré 
sa spoločne podieľajú na zlepšení podmienok a kvality 
života detí a mládeže v rôznych krajinách.

Aj tento rok sme sa zúčastnili Annual General Mee-
ting of Eurodiaconia, ktorý sa tentoraz konal v Novom 
Sade, v priestoroch biskupského úradu Slovenskej evan-
jelickej cirkvi. Toto stretnutie sa vyznačovalo spoločnou 
prácou na Deklarácii Eurodiaconie k aktuálnemu stavu 
krízy v Európe. 

V dňoch 25.-26. októbra ED spolu s Fakultou mana-
gementu Univerzity Komenského v Bratislave a Sloven-
skou katolíckou charitou zorganizovala, pod záštitou rek-
tora UK v Bratislave, prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., 
medzinárodné vedecké podujatie Active Ageing Round- 
table s témou aktívneho starnutia a solidarity medzi ge-
neráciami, ktorej bol venovaný aj Európsky rok 2012. 
Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia MPSVaR SR, sloven-
skej aj českej akademickej obce, ako aj partnerských dia-
konických organizácií. Popri tomto podujatí ED zabez-
pečila stretnutie zástupcov Eurodiaconie - Platformy V4. 

PhDr. Daniela 
Majerčáková, PhD.

Referát vzdelávania
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Mgr. Katarína 
Šoltésová, PhD.

Poslanie referátu 
Napomáhať pri vytváraní Zborovej diakonie (ďalej 

ZbD) v každom CZ ECAV a poradenstvom napomáhať 
k rozvoju diakonických aktivít v cirkevných zboroch.

V rámci ZbD bola uskutočnená služobná cesta do Herren-
bergu pri ukončení služby br. farára Knolla a prevzatí služby 
br. farára Löwa v Materskom domove diakonického sester-
stva, s ktorým ED ECAV má spoluprácu od roku 2003. 

ZbD bola orientovaná na sprevádzanie novinárov  
z Württembergských novín so sprievodom pracovníkov 
– partnerov z Diakoniewerk–Stuttgart (Flothov, Ruff). 
Navštívené boli SED Trnava; Dom na polceste - SED 
Veľký Slavkov; ZbD pri CZ Košice; Škola pre hlucho-
slepé deti v Červenici; CZ Rankovce – práca s Róma-
mi,  Spišská Nová Ves; Rimavská Sobota – škola ECAV; 
Svätý Jur – Agapé a Ekumenická rada cirkví. Súčasťou 
návštevy bolo prijatie na Ministerstve práce sociálnych 
vecí a rodiny SR a na Slovenskej katolíckej charite. 

Referát pripravil prednášky o diakonii pre duchovných 
a členov Chorvátskej evanjelickej cirkvi v Crikvenici – 
Chorvátsko, pre Spoločenstvo evanjelických žien Veľkej 
Bratislavy: Boh ťa vidí a miluje, usvedčuje a potešuje. 

Súčasťou náplne ZbD boli aktivity v DSS Samaritán 
a rozhovory s niektorými obyvateľmi DSS a CZ ECAV 
Galanta. 

Referát prispel aj svojou účasťou na Impulstag für Dia-
konie und Gemeinde v Erfurte.                                                                   

Zuzana Kolárovská pracovný vzťah ukončila 31. au-
gusta 2012. Katarína Šoltésová nastúpila na Ústredie ED  
na referát zborovej diakonie  od 1. 9. 2012.

Poslanie referátu
Aktívna účasť na ekumenickom hnutí, ako snahy o prehĺbenie jednoty kresťanských 

cirkví a kresťanov vo svete, ktorá prekračuje hranice diakonie, vlastného cirkevného 
spoločenstva a krajiny. Referát zabezpečuje koordinačnú, konzultačnú a informačnú 
činnosť v oblasti zahraničných vzťahov, udržuje a buduje partnerské vzťahy v zahraničí.

Referát zborovej diakonie

Referát zahraničných a ekumenických vzťahov

 Okrem spolupráce v rámci Trojpartnerstva (Württemberg, Thüringen) a Višegrádskej 
platformy Eurodiakonie rozvíjame aj bilaterálne kontakty. Evanjelická diakonia prostred-
níctvom referátu zabezpečuje kontakty so zahraničnými cirkevnými partnermi, podieľa sa 
na medzinárodných projektoch a udržuje kontakty so zahraničnými Slovákmi.
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Poslanie referátu
Pripravovať a zabezpečovať mladým ľuďom možnosť 

vzdelávacieho a interkultúrneho výmenného poby-
tu za účelom: zdokonaliť jazykové znalosti, spoznať 
kultúru, politiku a sociálnu starostlivosť inej krajiny; 
vzdelávať sa v sociálnej oblasti; vykonávať prax v soci-
álnej oblasti a pod.

Na Letné aktivity 2012 do Nemecka na dva mesiace 
odcestovalo 17 dobrovoľníkov. Všetci pomáhali v spol-
kovej krajine Thüringen (Durínsko). Mladí dobrovoľníci 
pracovali v zariadeniach DW (škôlka, domov dôchodcov, 
domov sociálnych služieb, chránená dielňa).

V auguste sme zorganizovali s Krajinským mládež-
níckym ev. farským úradom v Drážďanoch slovensko-
-nemecký vzdelávací pobytový tábor na tému „My sme 
hrdinky“ v Svätom Jure. Výsledkom tábora bola vernisáž 
obrazov všetkých účastníčok v Bratislave. Zúčastnili sme 
sa v Erfurte diakonického dňa s názvom Impulstag.

Počas roka sme podali viaceré projekty súvisiace s čin-
nosťou referátu a centrom Krok. Podporené boli projekty 
z Magistrátu hl. mesta Bratislava, Bratislavského samo-
správneho kraja, Ministerstva vnútra SR, s partnerom  
z Drážďan projekt Daphné.

Hlavnou náplňou referátu je koordinovať prevádzku  
a činnosť bezplatného centra pre deti a mládež Krok 
na Panenskej 25 v Bratislave. Momentálne funguje 
ako projekt Evanjelickej diakonie ECAV na Sloven-
sku. Stretávajú sa tu deti od 6 do 18 rokov v pracovných 
dňoch v čase  od 13.00 do 17.00 hod. Krok v priemere 
navštevuje denne 16 detí. Počas celého roka pomáhali 
dobrovoľníci spolu 36, ktorí spoločne za rok odpracova-
li 973 hodín. Od marca prebiehali kooperatívne viace-
ré projekty súvisiace s činnosťou detí a dobrovoľníkov.  
V júni bola otvorená výstava diel detí z Domova so- 
ciálnych služieb a Rehabilitačného zariadenia ROSA.  
V decembri sme spoločnými silami otvorili výstavu prác 
detí z Kroku k projektu Sedem divov Bratislavy. Štyri-
krát sme sa aktivitami pre deti zapojili na Dobrom trhu 
na Panenskej. 

Vedúcim pracovníkom bol počas celého roka pracov-
ník Referátu medzinárodnej sociálnej práce mladých 
ľudí ED.

Mgr. Eva Sokolová

Referát medzinárodnej sociálnej práce mladých ľudí 
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Poslanie programu: 
Duchovné sprevádzanie chorých a umierajúcich  

v nemocniciach a ich príbuzných.

Duchovná starostlivosť adresovaná pacientom v ne-
mocnici, zastrešená Evanjelickou diakoniou s dohod-
nutým rozsahom činnosti, pokračovala v Národnom on-
kologickom ústave v službe ThDr. Miriam Prášilovej. 
Podobne ako po minulé roky bola s nemocnicou  predĺ-
žená Dohoda o podmienkach činnosti.

Prioritou ostalo poskytovanie duchovnej starostlivosti 
najmä na paliatívnom oddelení, pre ťažko chorých/zomiera-
júcich a ich príbuzných.  Pre evanjelikov bola vždy ponúk-
nutá možnosť spovede a Večere Pánovej. Prednosť mala 
opäť pastorálna starostlivosť pri lôžkach pacientov, ktorí 
boli nevládni, pred stretnutiami s chodiacimi pacientmi. 
Interdisciplinárna spolupráca pokračovala s psychologič-
kou, s niektorými lekármi a zdravotnými sestrami. Veľkou 
cťou a úspechom pre klinickú pastorálnu starostlivosť bolo 
prizvanie do etickej komisie v nemocnici, od júna 2012.

Skúsenosti z duchovnej a pastorálnej služby pri cho-
rých a zomierajúcich boli prezentované na cirkevných 
podujatiach: Ekumenickom fóre českých a slovenských 
kresťanských žien v Sv. Jure (máj), Seniorátnom stretnu-
tí žien v Krpeľanoch (jún), ako aj na vzdelávacom podu-
jatí pre riaditeľov a sociálnych pracovníkov DSS na VÚC 
Bratislava (február).

V rámci ďalšieho vzdelávania bola obhájená rigorózna 
práca (január) a pokračovalo štúdium a písanie dizertačnej 
práce v oblasti pastorálnej starostlivosti a sociálnej práce. 

Odborná spolupráca v oblasti školenia o duchovných 
potrebách ťažko chorých a v oblasti dobrovoľníctva v ne-
mocniciach pokračovala s Dobrovoľníckou skupinou 
Vŕba, s Evanjelickou bohosloveckou fakultou pri vyučo-
vaní predmetu Úvod do pastorálno-psychologickej super-
vízie a s Evanjelickým cirkevným zborom v Bratislave, 
najmä pri organizovaní mládežníckych Služieb Božích.

Klinická pastorálna starostlivosť po desiatich rokoch 
služby pri ťažko chorých a umierajúcich ukončila svoju 
činnosť v júli 2012 (nastúpenie na tzv. „sabatické voľ-
no“), pokračovala však účasť v etickej komisii v nemoc-
nici (1x mesačne), čím sa zachovali kontakty s nemocni-
cou až do konca roku 2012.

ThDr. Miriam 
Prášilová

Klinická pastorálna starostlivosť 
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Strediská a nimi poskytované sociálne služby

Deti a mládež
SED Banská Bystrica – Domov detí – Profesionálne rodiny
SED Evanjelická spojená škola internátna Červenica
SED Púchov – Detské opatrovateľské centrum
SED Svetlo – Pomoc pre deti zo sociálne slabých rodín
SED Veľký Slavkov – Dom na polceste – útulok pre mladých dospelých

Seniori
SED Hontianske Moravce - Zariadenie pre seniorov/ Domov sociálnych služieb
SED Horné Saliby - Domov sociálnych služieb
SED Komárno - Denný stacionár/ Terénna opatrovateľská služba
SED Košeca - Zariadenie pre seniorov / Domov sociálnych služieb
SED Kšinná - Zariadenie pre seniorov / Domov sociálnych služieb
SED Trnava - Zariadenie pre seniorov / Domov sociálnych služieb/ Denný stacionár/ Chránená dielňa
SED Slatina nad Bebravou - Denný stacionár
SED Sučany - Zariadenie pre seniorov / Domov sociálnych služieb/ Špecializované zariadenie
SED Veličná - Banka kompenzačných pomôcok
SED Vranov nad Topľou - Domov sociálnych služieb s denným pobytom/ Denný stacionár

SED Babiná
SED Bratislava
SED Horná Mičiná 

Ubytovanie a školiace aktivity
AGAPÉ Svätý Jur – Ubytovacie a školiace stredisko
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SED Banská Bystrica
SED Banská Bystrica Domov detí je detský do-

mov, v ktorom sa dočasne poskytuje starostlivosť 
deťom a mladým dospelým, ktorí boli vyňatí zo svo-
jej biologickej rodiny.

V našom Domove detí sa snažíme čo najviac pri-
blížiť rodinnému prostrediu, všetky deti umiestňu-
jeme výlučne v profesionálnych rodinách. Profe-
sionálny rodič je zamestnanec Domova detí a za- 
bezpečuje starostlivosť o deti vo svojom vlastnom 
domácom prostredí a to 24 hodín denne. Deti vy-
chovávame v kresťanskom duchu a pracujeme  
s nimi na základe individuálneho plánu rozvoja osob-
nosti. Rodinám zabezpečujeme individuálne od-
borné psychologické a špeciálno-pedagogické pora-
denstvo a za účelom zvyšovania profesionality práce 
vypracúvame a uskutočňujeme program supervízie.

V priebehu uplynulého roka sme poskytovali  sta-
rostlivosť spolu 26 deťom a mladým dospelým vo 
veku od 0  – 24 rokov v 10 profesionálnych rodinách.

V priebehu roka sme prijali 4 klientov vo veku od 
0 mesiacov – 9 mesiacov. Najmladšieho klienta sme 
prijali rovno z pôrodnice. Zamestnali sme 1 nového 
profesionálneho rodiča. Skončili sme poskytovanie 
starostlivosti 3 klientom. Dvom klientom - súro-
dencom z dôvodu ich zverenia do pestúnskej sta-
rostlivosti a 1 klientovi z dôvodu jeho návratu do 
biologickej rodiny. Z 26 klientov počas celého roka 
5 nenavštevovalo vzhľadom na vek žiadne školské 
zariadenie, 3 navštevovali materskú škôlku, 11 na-
vštevovali  základnú školu, 1 navštevoval strednú 
odbornú školu a 6 navštevovali vysokú školu. 

Počas prázdnin sa deti a mladí dospelí zúčastnili 
letných táborov, rekreačných a liečebných pobytov. 
Jedna naša klientka sa zúčastnila dobrovoľníckeho 
pobytu v Nemecku v zariadení Nemeckej evanje-
lickej diakonie. Profesionálne rodiny boli s deťmi 
na dovolenke pri mori (Chorvátsko, Bulharsko) - 
spolu 6 klientov. Zamestnanci sa zúčastnili školení 
a seminárov. Organizovali sme rekreačný pobyt pre 
profesionálne rodiny a deti v Lazoch pod Makytou.

Mgr. Ľuboslava Reištetterová
poverená riaditeľka

Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Banská Bystrica 
Horná ul. č. 21
974 01 Banská Bystrica

Tel.: 048/ 415 30 55
Fax: 048/ 415 30 56
E-mail: domovdeti@mail.t-com.sk
www.domovdeti.sk
Č. účtu: 1145349312/0200
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Evanjelická spojená škola internátna Červenica 
Pre Evanjelickú spojenú školu internátnu v Čer-

venici bol rok 2012 zaujímavý z pohľadu jej 20 roč-
ného jubilea a niekoľkých významných udalostí. 

30. marca 2012 sa ESŠI stala hostiteľom Dňa uči-
teľov Východného dištriktu ECAV. Slávnostného 
stretnutia sa zúčastnilo 100 zamestnancov evan-
jelických škôl v zriaďovateľskej kompetencii VD 
ECAV. Služby Božie spojené s ocenením siedmich 
pedagógov za aktívnu prácu na školách sa konali 
v chráme Božom v Opinej. Po spoločnom obede si 
mohli kolegovia z iných škôl prezrieť priestory ESŠI 
v Červenici. 

Pri príležitosti 20. výročia založenia školy pre 
hluchoslepé deti v Červenici sa v dňoch 18. – 19. 
mája 2012 v Herľanoch uskutočnila Medzinárodná 
vedecká konferencia na tému: Lekárske, pedagogické, 
sociálne a duchovné aspekty hluchoslepoty. 

Konferencie sa zúčastnili prednášajúci nielen zo 
Slovenska, ale i z Českej republiky, Maďarska, Ne-
mecka a Poľska. Množstvom a kvalitou prednášok, 
organizáciou, účasťou odborníkov a duchovných 
predstaviteľov dosiahla vysokú úroveň a naplnila 
očakávania pre obohatenie zúčastnených v odbor-
nej, ale aj duchovnej rovine. 

Oslavy 20. výročia školy boli zavŕšené 20. mája 
2012 Slávnostnými Službami Božími v Opinej, kde 
pozvanie prijal a kázňou Slova Božieho poslúžil ge-
nerálny biskup ECAV Miloš Klátik.

Ďakujeme Pánu Bohu za všetko, čo sme od Neho 
z Jeho milosti mohli prijať počas 20. ročného pôso-
benia školy a prosíme ho o Jeho požehnanie do ďal-
ších rokov. 

    PaedDr. Miloš Kollár, PhD.
                riaditeľ školy

Evanjelická spojená škola 
internátna
082 07  Červenica 114

Tel./ fax: 051/ 779 02 15
E-mail: essi.cervenica@gmail.com
www.eszscervenica.sk
Č. účtu: 35-30534-572/0200
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SED Púchov
SED Detské opatrovateľské centrum V. Roya 

bolo slávnostne otvorené 3. októbra 2005. 
Do centra prijímame deti bez rozdielu vierovy-

znania ich rodičov vo veku od 10 mesiacov do 3 ro-
kov. 

Úlohou Opatrovateľského centra je poskytovať 
deťom odbornú zdravotnú starostlivosť. Zabezpečo-
vať všestranný vývin, rozvoj individuálnych schop-
ností, rešpektovanie ich aktivít, harmonický rozvoj 
telesných a duševných schopností. V rámci výchov-
ných chvíľok sa zameriavame na telesnú, hudobnú, 
pracovnú, rozumovú a výtvarnú výchovu. 

Počas telesnej výchovy deti skáču, hádžu si ľah-
ké predmety. Na výtvarnej výchove sa učia narábať 
s rôznymi druhmi výtvarných materiálov. Počas 
rozumovej výchovy sa deti učia nazývať predmety 
dennej potreby. Cez pracovnú výchovu sa hrajú 
s plastelinou, stavebnicami. Na hudobnej výchove 
poznávajú jednotlivé hudobné nástroje, tancujú. 

Za pomoci dobrovoľníčky z cirkevného zboru 
a našej pani farárky Rišiaňovej realizujeme nábo-
ženskú výchovu. Deti sa učia spievať kresťanské 
piesne, ukazujú si biblický príbeh z detskej knihy. 
Pred jedlom sa učia zložiť si ruky k modlitbe a za-
končiť modlitbu slovom „amen“.  

Deti majú k dispozícii na prechádzky celý uza-
tvorený cirkevný areál, obľubujú záhradu s uprave-
ným trávnikom a drevené detské preliezky.

Rok 2012 bol pre naše zariadenie pomerne pokoj-
ný, zúčastnili sme sa tradičného vianočného kon-
certu na podporu SED v ev. kostole CZ Púchov, 
vianočnej besiedky s rodičmi.

Našou najväčšou snahou je vytvorenie príjemné-
ho zázemia, ktoré má deťom čo najviac pripomínať 
ich domáce prostredie. Uprednostňujeme individu-
álny prístup k deťom, prispôsobujeme sa ich potre-
bám a zvyklostiam. Teší nás spokojnosť a záujem 
rodičov.

                                                                                                                    
Mgr. Elena Behrová

správkyňa SED    Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Púchov
Royova 4
02 001  Púchov

Tel.: 0903/ 027 238
Č. účtu: 0362735514/0900
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SED SVETLO
Stredisko evanjelickej diakonie (SED) Svetlo 

počas letných prázdnin pripravilo biblický tábor 
pre deti, v ktorom sa tematicky zameralo na biblic-
ké príbehy Jozefa v Egypte pod názvom Egyptské 
dobrodružstvo. Tábora sa zúčastnilo 43 detí z rôz-
nych sociálnych prostredí. SED Svetlo v spolupráci 
s Cirkevným zborom Opiná pripravilo aj letný tábor 
pre dorast a mládež. Počas leta v diakonickom za-
riadení v Červenici realizovali v spolupráci so SED 
Svetlo biblické tábory aj ďalšie kresťanské subjekty. 

Výnimočnú činnosť SED Svetlo v spolupráci so 
školou pre viacnásobne postihnuté deti v Červeni-
ci konalo pri technicko-organizačnom realizovaní 
medzinárodnej vedeckej konferencie na tému, Le-
kárske, pedagogické, sociálne a duchovné aspekty 
hluchoslepoty v termíne 18. - 19. mája 2012 v Her-
ľanoch. 

SED Svetlo v roku 2012 pôsobilo aj v oblasti 
návštevnej služby starších a nemocných prostred-
níctvom dobrovoľných sestier. Poslúžili duchovnou 
opaterou, ale aj opatrovateľskou starostlivosťou. 
Vzhľadom k tomu, že jedna sestra je zároveň aj 
zdravotnou sestrou, podľa potreby podá injekciu, 
zmeria krvný tlak, previaže rany a podobne. Čin-
nosť je zdokumentovaná. Radosťou je, že návštevnú 
službu starším a nemocným sa rozhodli vykonávať 
aj dobrovoľníci z radov mládeže. Pred Vianocami 
2012 navštívili viac ako 20 starších ľudí. Ich činnosť 
sa stretla s pozitívnou odozvou.

Ďakujeme predovšetkým Pánu Bohu za Jeho 
pomoc, ako aj všetkým darcom a dobrovoľným pra-
covníkom za obetavú činnosť v prospech pomoci 
blížnym. 

Doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc.                                                                                                  
správca SEDStredisko Evanjelickej Diakonie 

Červenica
082 07  Červenica 114

Tel./ fax: 055/ 699 04 88
E-mail: radoslav.grega@gmail.com
www.ecavopina.sk
Č. účtu: 0082129720/0900



19

SED Veľký Slavkov

Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Veľký Slavkov
Tatranská 71
059 91  Veľký Slavkov

Tel.: 0903/ 630 953
E-mail: info@domnapolceste.sk
www.domnapolceste.sk
Č. účtu: 4001993196/7500

 SED „útulok - Dom na polceste“ poskytuje psy-
cho – sociálnu starostlivosť mladým dospelým po 
odchode z detského domova už od roku 2000, teda 
12 rokov.

Prichádzajú k nám odchovanci detských domo-
vov, ktorí nemajú schopnosť zaradiť sa do normálne-
ho života. Sú veľmi sociálne a emocionálne nezrelí, 
častokrát v pásme miernej mentálnej retardácie.  
V roku 2012 sme im poskytovali možnosť trénin-
gu pracovných návykov v našej stavebnej firme, 
jestvujúcej už 6 rokov práve za týmto účelom. V tej-
to prevádzke našlo uplatnenie 6 - 8 našich klientov. 
V prevádzke na výrobu chladiacich boxov pre dodáv-
kové automobily Veba-Box sú zaradení pravidelne  
3 - 4 chlapci. Ostala  aj spolupráca s Golfovým ihris-
kom s medzinárodným pôsobením vo Veľkej Lom-
nici, kde ochotné vedenie tejto spoločnosti celú 
sezónu prijalo na dohodu 3 - 4 našich chovancov. 
Ostatným chlapcom sme pomáhali s uplatnením sa 
na trhu práce podľa dostupných možností. Z vyššie 
uvedených klientov sú naďalej štyria zamestnaní 
kvôli ich aktívnemu prístupu na TPP a veríme, že 
sa veľmi rýchlo uplatnia na trhu práce v našom okolí  
aj inde.

Okrem tréningu pracovných návykov samozrej-
me prebiehala psycho – sociálna starostlivosť o ich 
každodenný život. Sú z nich vďaka Bohu samostat-
ní a pomerne zrelí jedinci. Celkovo cez naše ruky 
v tomto roku prešlo 33 klientov.

V roku 2012 sme do prenajatého bytu v Poprade 
posunuli ďalších 3 klientov, ktorí žijú pod našim 
minimálnym monitoringom a sú na najlepšej ceste  
k samostatnosti.

Duchovný život medzi chlapcami bol veľmi aktív-
ny a živý. Chlapci sa dobrovoľne zapájali do skupi-
niek, spoločenstiev a rôznej duchovnej služby, za čo 
sme Bohu veľmi vďační.

     
Mgr. Stanislav Gurka

riaditeľ
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SED Hontianske Moravce
SED Hontianske Moravce bolo slávnostne otvo-

rené a posvätené 25. januára 2003.  Hlavnou ideou 
všetkých, ktorí sa podieľali na vzniku tohto zaria-
denia bolo vytvoriť pre seniorov miesto, kde môžu 
stráviť pokojnú jeseň svojho života. 

Ako sa menila legislatíva, menili sa aj sociálne 
služby. V roku 2012 boli v zariadení poskytované 
služby na základe zákona 448/2008 a to konkrétne 
služby domova sociálnych služieb podľa § 38 a za-
riadenia pre seniorov podľa § 35. Odborné činnosti, 
ktoré sa v SED H. Moravce uskutočňujú sú zamera-
né na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej 
osoby prostredníctvom kvalifikovaného personálu.

Okrem návštev ambulancie obvodného lekára sa 
pravidelne konali aj návštevy ambulancií neuroló-
ga, psychiatra a urológa. Tieto činnosti si  vyžiadali 
rozšíriť priestory pre poskytovanie zdravotníckych 
služieb, čím sa zlepšila celková kvalita poskytova-
ných služieb.

Sociálna práca sa vykonávala najmä formou spo-
ločných aktivít či už pri zhotovovaní drobných 
ozdôb, spoločných cvičení, spoločných posedení  
a rozhovorov. Pri ležiacich klientoch sa vykonávala 
individuálna sociálna práca formou rozhovorov a ak-
tivít v súkromí bytu.

Ku koncu roka bolo v zariadení umiestnených  
29 klientov a počas roka boli poskytnuté sociálne 
služby pre 35 klientov.

Spolupráca s evanjelickým cirkevným zborom 
Hontianske Moravce je najmä prostredníctvom  
br. farára Dušana Chovanca, ktorý pravidelne na-
vštevuje naše zariadenie. Jeden krát v týždni sa 
konajú ev. služby Božie, ktoré sú podľa potreby 
spojené aj s Večerou Pánovou. Každú nedeľu majú 
naši klienti možnosť navštevovať aj služby Božie  
v ev. a. v. chráme Božom. 

Dobrému fungovaniu SED H. Moravce veľmi 
prispieva spolupráca s obcou H. Moravce, so Zák-
ladnou školou s Materskou školou a so Špeciálnou 
základnou školou v Hontianskych Moravciach.

                                                                              
Jana Brunauerová

riaditeľka 

Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Hontianske Moravce
Kostolná 292
962 71  Hontianske Moravce

Tel./fax: 045/ 558 39 99
E-mail: sedriaditelka@stonline.sk
www.sedhontianskemoravce.sk
Č. účtu: 0400256662/0900
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SED Horné Saliby
SED Horné Saliby začalo svoju činnosť v roku 

1996. Od r. 2009  funguje ako  SED Horné Saliby - 
Domov sociálnych služieb. 

Celková kapacita zariadenia je 20 klientov. Klien-
ti bývajú  v jedno- a dvojlôžkových izbách. Stará sa 
o nich tím 14 zamestnancov, v zmysle Zákona o so-
ciálnych službách č. 448/2008 Z.z. § 38.     

Spolupracujeme s materskými, základnými ško-
lami v Horných Salibách, Maticou Slovenskou,  Ev. 
cirkevným zborom a Zariadením pre seniorov  Dol-
né Saliby.

U každého klienta je vypracovaný individuálny 
rozvojový plán. Organizujeme rôzne kultúrne po- 
dujatia a výlety do blízkeho okolia s ohľadom aj na 
telesne postihnutých klientov. Nezabúdame ani na 
okrúhle výročia, ktorých sa dožívajú naši klienti. Pri 
týchto príležitostiach organizujeme posedenia s ich 
príbuznými.

Dôležitou súčasťou poskytovaných služieb je aj 
duchovná starostlivosť o klientov, aj zamestnancov 
zariadenia. Pri rôznych príležitostiach sa konajú 
slávnostné Služby Božie a Večera Pánova.

Zdravotná starostlivosť je zabezpečená obvod-
nou lekárkou. Na odborné vyšetrenia chodia klienti  
s doprovodom. Aplikujeme svetelnú terapiu, liečbu 
ozónom, prevenciu respiračných chorôb a zníženie 
alergií. Na požiadanie klien tov zabezpečujeme aj 
kadernícke služby, pedikúru a  masáže tela.

Pre lepšie plnenie nášho poslania sa pracovníci 
zariadenia zúčastňujú  rôznych školení, prednášok 
a odborných seminárov. 

V SED Horné Saliby zabezpečujeme:
- prepravnú službu pre klientov nášho zariadenia,
- organizovanie spoločného stravovania pre dô-

chodcov z obce Horné Saliby,
- organizovanie pohostinskej činnosti a závodného 

stravovania. 
Naším cieľom je klientom poskytnúť pokojnú 

starobu, motivovať ich k zmysluplnému prežívaniu 
svojho  času  a dať im najavo, že sú stále  potrební  
a užitoční. 

Naše motto znie: „Úsmev nestojí nič a prináša tak 
mnoho“.

      
                             Bc. Alžbeta Kontárová                                                                          

riaditeľka

Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Horné Saliby 
925 03  Horné Saliby 505

Tel.: 031/ 785 23 42
Fax: 031/ 785 23 78
E-mail: sed.horne.saliby@stonline.sk
Č. účtu: 24094304/0900
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SED Komárno
SED Komárno začalo svoju činnosť 16. 11. 2007  

s myšlienkou  poskytovať  službu blížnym, núdz-
nym, trpiacim, ktorí túto službu a pomoc potrebujú. 

V  r. 2012 sme poskytovali sociálne služby podľa 
Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách for-
mou terénnej opatrovateľskej služby a v Dennom 
stacionári. Do 31. 12. 2012 sme poskytovali terén-
nu opatrovateľskú službu šiestim klientom a dvom 
v Dennom stacionári. Jedna klientka počas roka 
ukončila dohodu nakoľko sa jej zdravotný stav na-
toľko zhoršil, že bola umiestnená v DSS. 

Stredisko viedla správkyňa, činnosť sociálnej 
služby po stránke administratívnej a organizačnej 
zabezpečovala ekonómka. 

Stredisko poskytovalo našim klientom pomoc 
a poradenstvo v domácom prostredí klienta, pri 
úkonoch osobnej hygieny, úkonoch starostlivos-
ti o svoju domácnosť, pri dodržiavaní liečebného 
režimu, pomoc pri vyhľadávaní lekárskej služby, 
doprovod do zdravotníckych zariadení, pomoc pri 
vybavovaní úradných záležitostí. V Dennom sta- 
cionári sme poskytovali služby podľa plánu činnos-
ti: čítanie, vychádzky, odpočívanie, diskusie, voľná 
záujmová činnosť. 

Prvoradou úlohou zostáva získavať nových klien-
tov pre Denný stacionár aj terénnu opatrovateľskú 
službu, trpezlivo vysvetľovať aké je dôležité pre se-
niorov aby boli v spoločenstve, nie osamotení - čo 
umožňujú aj naše poskytované služby. 

Napriek všetkým ťažkostiam, ktoré  boli a aj sú, 
môžeme len s vďakou vyznať, že to bol Boh, ktorý 
túto prácu viedol a požehnával 

         
                                                                                            

MUDr. Viera Hargašová 
správkyňa SEDStredisko Evanjelickej Diakonie 

Komárno
Františkánov 15
945 01 Komárno

Tel.: 0948/ 099 398
E-mail: sedkomarno@centrum.sk
Č. účtu: 4007924829/7500
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SED Košeca
SED v Košeci bolo založené dňa 6. septembra 

1996. Odovzdané do prevádzky 31. októbra 2003. 
V roku 2010 - 2011 sa kapacita celého zariadenia 
zvýšila na 65 miest  v  prevažne jednoposteľových 
izbách so sociálnym zariadením, s prerozdelením 
kapacity Domova sociálnych služieb na 30 miest 
a Zariadenia pre seniorov 35 miest. 

Našim klientom poskytujeme služby v pl-
nom rozsahu znenia zákona o sociálnej pomoci  
č. 448/2008 Z.z., ktoré tento zákon stanovuje pre Za-
riadenia pre seniorov a Domovy sociálnych služieb. 
Okrem toho sú klientom poskytované pedikérske, 
kadernícke, masérske a lekárske služby, rehabilitá-
cie, cvičenia  a pravidelná  pastorácia v kresťansko-
evanjelickom duchu. 

Celkovo sme v roku 2012 poskytovali služby  
75 klientom, z toho 48 ženám, celoročný priemer 
bol 54 klientov.  

Priemerný vek našich obyvateľov bol 79 rokov.
V priemere sme zamestnávali 30 zamestnancov 

na plný pracovný úväzok. Z toho 24 žien a 6 mužov. 
Na dohodu sme zamestnávali v priemere 1 pracov-
níka, okrem toho nám počas potreby v priebehu 
roka vypomáhali 2 dobrovoľníci, ktorí prichádzali do 
zariadenia podľa potreby alebo pracovali pre zaria-
denie bez nároku na odmenu.

Ďakujeme v prvom rade Pánu Bohu za všetko do-
terajšie požehnanie a vedenie. Personálu a všetkým 
ochotným spolupracovníkom, dobrodincom a spon-
zorom, i tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom priči-
nili o zdarný chod zariadenia SED v Košeci. 

   Ing. Marcel Breče 
riaditeľ

Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Košeca
018 64  Košeca 898

Tel.: 042/ 444 15 28
Fax: 042/ 444 15 29
E-mail: info@diakoniakoseca.sk
www.diakoniakoseca.sk
Č. účtu: 3021845372/0200
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SED Kšinná
SED Kšinná začalo svoju činnosť v roku 1996, 

kedy sa začala prevádzka  poskytovania sociálnej 
starostlivosti pre ľudí v seniorskom veku, ako prvé 
zariadenie tohto typu v rámci ED. Pôvodná no-
vostavba  zborového domu bola vďaka vedeniu ED  
prestavaná na Domov dôchodcov, za sponzorskej  
finančnej pomoci pani Kláry Medveckej (prvej oby-
vateľky DD).

DD a DSS  je zariadenie rodinného typu s kapaci-
tou 18 klientov. Prevádzka v domove je nepretržitá 
s celodennou stravou, opatrovateľskou, zdravotnou, 
duchovnou a kultúrnou starostlivosťou. Klientom 
zabezpečujeme aj nadštandardné služby: pedikúra, 
manikúra, masáže, kaderníčka. Poskytujeme aj obe-
dy pre 5 obyvateľov z obce Kšinná.     

Od roku 2009 sme sa pretransformovali na kombi-
nované zariadenie. V súčasnosti máme v Zariadení 
pre seniorov - l3 klientov a v DSS - 5 klientov, ktorí 
sú ubytovaní v 2 - jednoposteľových, 6 - dvojpos-
teľových a v jednej 4-posteľovej izbe. V  roku 2012 
sme poskytli službu celkovo 23 klientom.    

Zamestnanci sa v priebehu roka zúčastňovali 
rôznych školení a odborných seminárov. V rámci 
utužovania kolektívu absolvovali  zamestnanci jed-
nodňový výlet so svojimi rodinnými príslušníkmi za 
krásami stredného Slovenska. Od mája  sme prijali 
sociálnu sestru, ktorá mnohými terapiami sa  stará  
o klientov, aktivizuje ich pre rôzne záujmy, ktoré 
mali v prirodzenom prostredí.                  

V roku 2012  za spolupráce s ED sa nám poda-
rilo získať finančné prostriedky, ktoré sme použili 
na elektrospotrebiče do kuchyne. Prostredníctvom 
zdravotnej poisťovne na nám tiež podarilo vybaviť 
rôzne zdravotno-rehabilitačné pomôcky, ktoré sú 
veľmi potrebné pre našich klientov. 

    
Ing. Jozef Hadvig

riaditeľ

Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Kšinná
956 41  Kšinná  70
 
Tel.: 038/ 760 81 85-86
Fax : 038/ 760 81 84    
E-mail: ddksinna@pbi.sk 
Č. účtu: 20007381/6500
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SED Trnava
SED Trnava poskytuje svoje služby od roku 

2006. V zariadení boli poskytnuté sociálne  služby  
spolu 61 klientom, z toho 40 klientom v domove 
sociálnych služieb, 5 klientom v domove dôchod-
cov, 16 v dennom stacionári pre mladých dospelých 
s mentálnym postihnutím. 

Klientom bola poskytovaná celodenná odborná 
zdravotná a sociálna starostlivosť. V rámci zdravot-
níckej starostlivosti v zariadení pracujú 2 zdravot-
né sestry, zariadenie navštevuje praktická lekárka, 
psychiatrička a psychologička. Klientom zabezpe-
čujeme potrebné zdravotnícke pomôcky, lieky, in-
dividuálnu liečbu BIOPTRON lampou, v prípade 
záujmu služby rehabilitačnej sestry a maséra. 

V rámci duchovnej starostlivosti sa uskutočňujú 
nedeľné služby Božie, biblická hodina a ranné za-
myslenia.

V rámci sociálnej práce s klientmi boli vytvorené 
individuálne rozvojové plány, ktoré zahŕňajú tera-
pie ako biblioterapia, muzikoterapia, arteterapia, 
kultúrna činnosť, ergoterapia, aromaterapia, práca 
s terapeutickými bábikami, kognitívny tréning, 
zabezpečovanie sociálnej inertakcie, mentálna sti-
mulácia zameraná na pozornosť či pamäť, pomoc pri 
zabezpečovaní potrieb pri vlastných záujmových 
činnostiach klientov. Klienti denného stacionára 
pravidelne navštevujú divadelné predstavenia, cho-
dia na výlety do Viedne, na hrad Červený Kameň, 
do Vysokých Tatier.

Klientom a rodinným príslušníkom je poskytova-
né sociálne poradenstvo a v rámci zariadenia fungu-
je aj rozvoz obedov. Klientom sú poskytované služ-
by vyplývajúce zo zákona ako upratovanie, pranie, 
žehlenie, údržba bielizne a šatstva. Strava je posky-
tovaná 5krát denne, je vyvážená a prispôsobená jed-
notlivým diétam klientov, ale taktiež ich prianiam. 

Zamestnanci chráneného pracoviska mali mož-
nosť zúčastniť sa spoločného výletu do Chorvátska, 
ako odmeny za ich prácu a boli vítaní na všetkých 
spoločných akciách klientov SED - fašiangovej zá-
bave, pojarmočnom posedení pri cigánskej hudbe 
a divinovom guláši sprevádzanom spevom Jadran-
ky.

Mgr. Ružena Srdošová
riaditeľka

Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Trnava
Kalinčiakova 45
917 01  Trnava

Tel.: 033/ 554 52 08
E-mail: ruzenka.srdosova@gmail.com
Č. účtu: 1113756001/5600
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SED Slatina nad Bebravou
SED „Prameň“ Slatina nad Bebravou vzniklo 

v auguste 2006. Po uvoľnení priestorov zborového 
domu, došlo po dohode s cirkevným zborom a ED 
ku spoločnej myšlienke, vytvoriť priestory pre sta-
rých a znevýhodnených občanov, ktoré im zlepšia 
kvalitu života a bude im poskytnutá starostlivosť, 
zaopatrenie i služby dennej potreby.

Cieľom SED bude zabezpečiť a poskytnúť pre 
starších ľudí aktuálne sociálne služby v ich priro-
dzenom sociálnom prostredí, vrátane ambulantných 
služieb. 

Medzi navrhované služby patrí denný stacionár 
pre seniorov a znevýhodnených občanov. Poskyto-
vaná bude zdravotná starostlivosť, zaopatrenie, stra-
vovanie, duchovná služba, aktivity na precvičovanie 
pamäte, výtvarná činnosť, pohybové aktivity, spolo-
čenské hry  a iné podľa potreby. 

SED vo februári zorganizovalo Ples ľudí dobrej 
vôle, z ktorého výťažok bol použitý na nákup ostat-
ného stavebného materiálu. Koncom leta boli do-
končené všetky rekonštrukčné práce, prebehli všet-
ky administratívne úkony ohľadne registrácie SED 
do siete sociálnych zariadení na všetkých úrovniach.   

Dňa 18.11.2012 sa konala posviacka zrekonštruo-
vaných  priestorov SED „Prameň“. 

Príjmy v roku 2012 spočívali  vo finančnej pomo-
ci  formou milodarov členov CZ Slatina nad Bebra-
vou, 2% fyzických a právnických osôb zo zaplatenej 
dane a  vo finančných daroch jednotlivcov. 

Mgr. Martina Tlkancová                                                                                                     
správkyňa SED  

Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Slatina nad Bebravou
956 53  Slatina nad Bebravou 53

Tel.: 038/ 766 32 47
E-mail: tlkancová.m@gmail.com
Č. účtu: 0643251006/5600
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SED Sučany
SED Sučany zahájilo svoju činnosť v roku 2006. 

Zariadenie v uplynulom roku poskytovalo služby 
podľa zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. 
Klienti na základe rozhodnutia boli zaradení do 
foriem starostlivosti: Zariadenie pre seniorov, Do-
mov sociálnych služieb a Špecializované zariadenie. 
Kapacita sa pohybovala okolo 58 klientov. Ponúkli 
sme služby aj na prechodný pobyt. 

V priestoroch zariadenia sa nachádza 5 ambu-
lancií lekárov, lekáreň, Optika, Agentúra domácej 
ošetrovateľskej starostlivosti, prostredníctvom kto-
rej zabezpečujeme odborné ošetrenie. Do zariade-
nia prichádzajú aj ďalší odborní lekári. V priesto-
roch SED je umiestnená Banka kompenzačných 
pomôcok. Humanitárnu pomoc poskytujeme vďaka 
ED ECAV formou spacích vakov, diek či vojenské-
ho oblečenia a to nielen postihnutým oblastiam Slo-
venska, ale aj mimo územia nášho štátu.

Počas minulého roka sme sa snažili klientom sprí-
jemniť ich jeseň života, cez rôzne formy pracovnej 
terapie, muzikoterapie a ergoterapie. Veľkú časť 
programu sme venovali praktickým úlohám, kto-
ré si klienti robili sami. Navštevovali nás detičky 
z EZŠ v Martine a spevokol Sučianka. Klientom aj 
zamestnancom boli ponúknuté odborné prednášky 
z psychiatrickej a internej oblasti. O duchovné za-
opatrenie sa starala sestra farárka Eva Oslíková. Po 
jej odchode sestra kaplánka Tánička Beňuchová.

K akcii, ktorá potešila patrilo zrealizované podu-
jatie Darujme Vianoce. Vďaka projektu sme cez Na-
dáciu ORANGE získali finančné prostriedky, kto-
ré boli použité na prípravu vianočného programu. 
Celý kolektív pracovníkov EZŠ, Detského domova 
a Evanjelického cirkevného zboru v Martine pomá-
hal piecť medovníky, nacvičoval program a nakupo-
val darčeky našim seniorom. Veľkí i malí, i tí skôr 
narodení, všetci boli obdarovaní. 

I v budúcom roku bude našou snahou, aby bol cez 
službu celého kolektívu SED prinášaný život z Pá-
novho nevyčerpateľného zdroja milosti. Žiť podľa Je-
žišovho príkladu, ktorý povedal:„dal som vám totiž 
príklad, aby ste aj vy činili tak, ako som vám ja učinil“.  
(J 13,15)

Bc. Lenka Taškárová
riaditeľka

Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Sučany
Partizánska 25
038 52  Sučany

Tel.: 043/ 424 19 01
Fax: 043/ 424 19 00
E-mail: diakoniasucany@mail.t-com.sk
www.dobrypastier.eu
Č. účtu: 2629026530/1100
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SED Veličná
SED Veličná ARCHA bolo zriadené v roku 2006 

s cieľom poskytovať špecializované služby. S pod-
porou  Ústredia Evanjelickej diakonie sme rozbehli 
projekt Banky kompenzačných pomôcok.

Evanjelická diakonia poskytla pomoc v úvode 
činnosti a zabezpečila kompenzačné pomôcky od 
partnerov z Nemecka.

Pre banku kompenzačných pomôcok ARCHU 
bol rok 2012 začiatkom aktívnej činnosti. V novom 
roku sa činnosť dostala do povedomia obyvateľov 
nášho cirkevného zboru Veličná. Postupne sa spo-
kojnosť klientov rozšírila aj do širšieho okolia. Zá-
ujemcovia oceňujú možnosť rýchleho zapožičania 
a našu ochotu vyhovieť im v ktorúkoľvek hodinu či 
deň v týždni. Počas roka sme pomohli 33 klientom. 

V roku 2012 sme sa uchádzali o 2% zo zaplatenej 
dane fyzických a právnických osôb. Financie, kto-
ré sme získali sme použili na zaobstaranie ďalších 
pomôcok. 

Mládež z nášho cirkevného zboru Veličná po-
mohla svojou dobrovoľníckou činnosťou na úprave 
okolia. 

Odmenou za našu prácu sú spokojní klienti. 
                                                           

 Mgr. Miroslava Kurišová
                                                              riaditeľka

  

Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Veličná
027 54 Veličná 108  

Tel.: 0949/ 636 487
E-mail: dss.archa@gmail.com
www.archa-velicna.webnode.sk
Č. účtu: 4017242805/ 7500
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SED Vranov nad Topľou
SED Vranov nad Topľou začalo svoju činnosť  

v roku 2008. Poskytuje sociálne služby, ako je 
Denný stacionár, Domov sociálnych služieb s den- 
ným pobytom podľa zákona 448/2008 o sociál- 
nych službách. V zariadení máme Banku kom-
penzačných pomôcok ako aj prepravnú službu. 
Sociálne služby neustále zdokonaľujeme a denný 
program rozširujeme o ďalšie činnosti podľa záujmu 
seniorov. 

Klientom sme zabezpečovali duchovné zaopat-
renie, kultúrno-vzdelávaciu a záujmovú činnosť  
i sociálnu rehabilitáciu. 

Záujmovou činnosťou bola aj pracovná terapia, na 
ktorej členky zhotovovali deky pre misiu na Níle, 
za čo dostali osobné ocenenia. Osobitnou zmien-
kou je aj príprava programu našimi klientmi v rám-
ci prehliadky DSS Prešovského kraja v Továrnom.  
S týmto programom vystúpili aj pri výročí Evanjelic-
kej diakonie na Slovensku, ktoré sa konalo v našom 
chráme Ducha Svätého pre Šarišsko-zemplínsky se-
niorát. V rámci spolupráce s mládežou sa klienti zú-
častnili aj Dňa otvorených dverí na našich stredných 
školách, jarmokoch, kultúrnych vystúpeniach. Naši 
seniori sa podieľajú na  príprave vianočných oplátok 
a veľkonočných ozdôb.

Zúčastnili sa zdravotného školenia pre seniorov, 
kde prednášali odborní lekári. 

Klienti s ťažším postihnutím boli sprevádzaní na 
ambulantné lekárske ošetrenia.

Naša činnosť je publikovaná v miestnej tlači,  
v zborovom časopise PRAMEŇ, na webovej strán-
ke CZ aj v časopise Diakonia.sk, ktorý vydáva 
ústredie ED.

PaedDr. Jozef Švarbalík                                                      
správca SEDStredisko Evanjelickej Diakonie 

Vranov nad Topľou
Sídlisko Lúčna 814
093 01  Vranov nad Topľou

Tel.: 0917/ 480 007
E-mail: diakoniavt@gmail.com
Č. účtu: 0561404507/0900
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SED Babiná
Stredisko bolo zriadené v roku 2007 s cieľom poskytnúť telesnú a duchovnú starostlivosť se-

niorov. Za týmto účelom chceme v Babinej postaviť nové zariadenie pre seniorov. V tomto štá-
diu prebiehajú prípravné projekčné práce, ktoré majú zabezpečiť dosiahnutie vytýčeného cieľa.

SED Horná Mičiná

SED Bratislava

Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Horná Mičiná
Horná Mičiná 79
974 01  Banská Bystrica

Tel./fax: 048/ 418 09 24
E-mail: dssmicina@post.sk
Č. účtu: 0304042437/0900

Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Bratislava 
Partizánska 2
811 03  Bratislava

Tel.: 0907/ 830 684
Č. účtu: 4016735915/7500

Stredisko bolo zriadené v roku 2007 s cieľom po-
skytovať sociálne služby pre seniorov.

Naša činnosť v roku 2012 bola zameraná na po-
moc seniorom žijúcim v domácom prostredí na úze-
mí Hornej Mičinej a susedných obciach. Pre svoj 
nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej 
osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných 
úkonov. Jedným z nich je dovoz teplej stravy. 

SED spolu s Ústredím ED hľadá novú skladbu 
poskytovania sociálnych služieb, ktoré budú  vyho-
vovať aktuálnym potrebám seniorov v regióne.

Napriek všetkým prekážkam, ktoré musíme pre-
konávať, nás neopúšťa pozitívne myslenie a viera, že 
v budúcnosti budeme môcť naše plány zrealizovať 
a tým pomôcť ľuďom, ktorí našu pomoc potrebujú. 

Mgr. Edita Palečková
správkyňa SED

Stredisko bolo zriadené v roku 2012 s cieľom 
poskytovať služby v Domove sociálnych služieb 
pre seniorov a ľudí s vysokým stupňom odkáza-
nosti. Výstavbu zariadenia s kapacitou 38 klien-
tov zabezpečil CZ BA - mesto. Prevádzku zaria-
denia SED BA bude vykonávať od r. 2013 ED  
v spolupráci s cirkevnými zbormi Bratislava Legio-
nárska ul. a Bratislava Dúbravka.

Okrem poskytovania sociálnych služieb, pripra-
vuje stredisko ED záujmovú prácu so seniormi  
v meste v Senior - klube. 

 

Mgr. Beata Dobová
štatutárka SED
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AGAPÉ
Agapé bolo dané do prevádzky v septembri 1994. 

Po zakúpení susednej budovy a jej rekonštrukcii 
vznikli v roku 2001 priestory pre cirkevnú materskú 
školu Betlehem.

Hlavnou činnosťou strediska sú ubytovacie a stra-
vovacie služby, hlavne v súvislosti so zabezpečením 
vzdelávacích pobytov. V priestoroch sa konali nie-
ktoré cirkevné akcie, napr. Spoločenstvo evanje-
lických žien - seminár Reformácia po praslici, Eku-
menické fórum kresťanských žien ČR a SR – Smrť 
a vzkriesenie, Evanjelická diakonia – medzinárodný 
tábor My sme hrdinky, Univerzitné pastoračné cen-
trum – Mosty, Duchovné sústredenie študentov 
EBF UK, Ekumenický biblický tábor slovenských 
detí z Maďarska, Seniorálna pastorálna konferencia 
Bratislavského seniorátu, Evanjelické gymnázium 
Tisovec, Stredisko evanjelickej diakonie Trnava, 
Ecumenical Youth Council in Europe, Ústredie 
ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR, 
Stretnutie rodákov zo Svätého Jura a iné.

Poskytli sme služby a priestory aj pre iné organi-
zácie a jednotlivcom ako napr. Academia Istropoli-
tana Nova, Celoštátna slovenská samospráva v Bu-
dapešti, Teologická fakulta Trnavskej univerzity, 
OZ Náš svet – Vranov n/Topľou, OZ Ulita Bratisla-
va, Oxford University Press, Bratislava, Ekonomic-
ká univerzita v Bratislave, Spoločenstvo kresťan-
ského života, Slovenské divadlo Vertigo, Budapešť, 
Kultúrny spolok Slovákov, Maďarsko, Apoštolská 
cirkev a iné.

Pre deti v Cirkevnej  materskej škole Betlehem  
sme počas roka pripravili 5 709 obedov a 10 734 do-
plnkových jedál. Pre dospelých sa pripravilo 15 714 
obedov. Do domácností sme denne rozvážali stravu 
v priemere pre 53 osôb. 

Od septembra 2012 pôsobí v CMŠ Betlehem ne-
mecká lektorka Hanah Göbel ako dobrovoľníčka.

V roku 2012 sa nám podarilo ukončiť práce na 
Dome seniorov.

Vďaka patrí Pánu Bohu, že s Jeho pomocou sa 
nám podarilo túto stavbu dokončiť a veríme, že je to 
Jeho dielo, ktoré bude slúžiť, tým, ktorí budú odká-
zaní na pomoc iných.

Anna Filová                                                                                                                                  
riaditeľka

Školiace stredisko AGAPÉ
Prostredná 37
Svätý Jur
900 21

Tel.: 02/ 449 713 38
Č. účtu: 0180071120/0900
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Poďakovanie
• Pri našej činnosti v r. 2012 sme prijímali odbornú, finančnú i materiálnu podporu od:

Diakonisches Werk der evangelischen Kirche in Wűrttemberg e.V., BRD 
Diakonisches Werk Evangelischer Kirchen in Mitteldeutschland e.V., BRD,

Okrem toho sme v r. 2012 spolupracovali aj so zahraničnými organizáciami:
Diakonisches Werk der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens e.V.BRD
Evangelische Diakonieschwesternschaft Herrenberg e.V., BRD
Landesjugendfarramt Dresden, BRD
Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische Jugendsozialarbeit e.V. Stuttgart, BRD
Diakonie ČCE, Česká republika 
Slezská diakonie, Česká republika
Centar za socijalni rad Kovačica, Srbija
EURODIAKONIA, Belgicko
Cirkevný zbor Slovenský Komlóš, Maďarsko
The European Federation for Street Children (EFSC) Luxembourg

a partneri stredísk Evanjelickej diakonie.
          
• Medzi najvýznamnejších vnútroštátnych podporovateľov činnosti Evanjelickej diakonie  

v r. 2012 patrili:
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
VÚC Žilina, Trnava, Prešov, Trenčín, Banská Bystrica, Nitra, Bratislava
Ústredie EPS v OS SR a OZ SR
International Women´s Club of Bratislava
Hlavné mesto Bratislava
Simea Piešťany, s. r. o.
Rádio Jemné melódie
Časopis Slovenka
Rozhlas a televízia Slovenska

• Taktiež ďakujeme  za finančnú i materiálnu podporu vybraných projektov Evanjelickej dia-
konie aj cirkevným zborom, organizáciám, rodinám, ako aj jednotlivým členom ECAV na 
Slovensku.

• V neposlednom rade patrí naše poďakovanie všetkým evanjelickým farárkam a farárom, ktorí 
duchovne zaopatrujú klientov a personál v našich zariadeniach, predstaviteľom ECAV na 
Slovensku za  ústretovosť pri zabezpečovaní spolupráce medzi ECAV a Evanjelickou diako-
niou a taktiež dobrovoľným spolupracovníkom Evanjelickej diakonie za nezištnú pomoc.

Srdečne všetkým ďakujeme!

         Ján Huba
       Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
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