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Slovo na úvod
Mt 6,21: Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. 
Poklad je niečo, čo je pre nás nesmierne dôležité a hodnotné. Väč-

šinou sú naše poklady ovplyvnené prítomným okamihom a materi-
álnym svetom. Avšak tými najvzácnejšími pokladmi, ktoré majú až 
nevyčísliteľnú hodnotu, sú práve nehmotné veci. V prvom rade je to 
neoceniteľná láska Pána Ježiša Krista k nám, ktorý nás rovnakou lás-
kou učí milovať našich blížnych. Rovnako je to aj drahocenná viera 
v Jeho spasiteľnú moc. Ak by sme nemali tieto dva poklady, alebo 
neboli nimi formovaní, stratili by sme zmysel života. Ale ak je náš 
poklad zakotvený v láske a viere, naše srdce horlí za pomoc slabým, 
utrápeným, biednym, hriešnym.

Rok 2018 bol tzv. „osmičkový rok“. Stalo sa akýmsi pravidlom, že 
významné, často až zlomové dejinné udalosti slovenského národa, 
sa udejú v roku, ktorý končí číslom osem. Dôkazom toho sú uda-
losti, ktoré sme si v tomto roku pripomenuli. V prvý deň nového 
roka sme si pripomenuli 25. výročie vzniku Slovenskej republiky, 
ako suverénneho štátu. Nasledovalo 100. výročie založenia prvej 
ČSR (1918), 50. výročie Pražskej jari (1968) či 30. výročie sviečkovej 
manifestácie (1988) za náboženskú slobodu a demokraciu, ktorá 
sa stala akousi predzvesťou zmeny spoločenského režimu o rok 
neskôr. Ak by sme si prešli historický kalendár podrobnejšie, našli 
by sme ešte mnoho ďalších historických udalostí, narodení alebo 
úmrtí významných slovenských osobností, ktorých okrem iných 
súvislostí spája koncové číslo osem.

Rok 2018 sám o sebe tiež priniesol výrazné a dôležité okamihy, 
z ktorých mnohé vstúpia nezmazateľne do histórie. Násilná smrť 
novinára a jeho priateľky bude asi to prvé, na čo historici pri svojom 
bádaní v súvislosti so Slovenskom v roku 2018 narazia. Nasledovali 
masové protesty, najväčšie od roku 1989 a rekonštrukcia vlády. 

Bez ohľadu na to, či si pripomíname významné historické uda-
losti alebo sa aktuálne dejú udalosti, či už pozitívne alebo negatívne, 
ktoré vstúpia do dejín, ľudia, spoločnosť žije svoj každodenný život so 
svojimi radosťami aj starosťami. Tou každodennou cestou života nás 
vedome alebo nevedome sprevádza aj cirkev, niektorých viac, iných 
menej. Tou základnou úlohou cirkvi je zvestovať slovo Božie. Kto 
uverí, bude spasený. Viera a spasenie to nie je iba večný život, ale aj 
každodenné správanie a konanie kresťana na jeho ceste pozemským 
životom. Do výbavy kresťana patrí aj danosť byť aktívny voči potre-
bám ľudí, ktorí sa ocitli v ťažkých životných situáciách, z ktorých sa 
sami z rôznych subjektívnych alebo objektívnych dôvodov nevedia 
dostať von. V týchto situáciách dostáva priestor diakonická stránka 
kresťanskej viery. Služba, ako ochota, ale aj schopnosť nájsť riešenia 
pre pomoc jeden druhému, je jedným z výrazných prvkov praktickej 
viery kresťana. Je preto úplne prirodzené, že diakonia sprevádza cir-
kev od jej prvopočiatku. Cirkev sa už stáročia prostredníctvom dia-
konickej práce, či už vo forme inštitucionalizovanej alebo dobrovoľ-
níckej, stará o ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých. Konala tak 
už v čase, keď ešte neexistovali žiadne štátne mechanizmy, o ktoré sa 
ľudia v prípade potreby môžu oprieť.

Rok 2018 nám priniesol ďalšiu novelu zákona o sociálnych služ-
bách. Ide o takmer dvadsiatu zmenu zákona, ktorý nemá ani desať 
rokov. Novela priniesla zmenu vo financovaní sociálnych služieb, 
resp. zmenu spôsobu, ako štát vypočíta svoj finančný príspevok. 
Výpočet vychádza z minimálnej mzdy (nie aktuálnej, ale tej z pred-
chádzajúceho roka) a stupňa odkázanosti, ktorému je priradený 

JUDr. Ing. Ján Gasper, 
MBA, LL.M
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koeficient, ktorým sa minimálna mzda vynásobí. V prípade ambulantných služieb sa takto vypočí-
tané číslo ešte vydelí číslom dva. Na prvý pohľad sa zdá, že zavedenie určitej proporcionality do finan-
čného príspevku, ktorá vychádza z rozdielnej náročnosti pri starostlivosti o klientov a je klasifikovaná 
stupňami odkázanosti, má svoju logiku. Áno, má, ale... Každý tovar alebo služba má svoju cenu. Má 
ju aj sociálna služba. Problémom je spôsob jej stanovenia a následné uhradenie. Predmetná cena 
by mala byť stanovená na základe reálnej cenotvorby (priame náklady, nepriame náklady, režijné 
náklady a zisk) a uhradená z troch zdrojov: štát, samospráva (miestna alebo regionálna) a klient. Iné 
zdroje ako projekty, dary a pod. majú slúžiť na rozvoj, nie na vykrývanie zle nastaveného financo-
vania prevádzky. Reálne tu máme stav, že samospráva si zákonnú povinnosť vo väčšine prípadov 
neplní vôbec alebo len čiastočne. Štát na základe vyššie uvedeného výpočtu prispieva iba na mzdy, 
pričom príspevok nepokryje ani mzdové náklady. Príplatky, ktoré zaviedlo Ministerstvo práce, soci-
álnych vecí a rodiny SR sa neberú do úvahy vôbec, pritom u služieb s 24 hodinovou starostlivosťou 
zaťažili tieto zákonom dané príplatky položku mzdových nákladov v celom rozsahu. Výsledkom je, 
že podstatná ťarcha vo financovaní sociálnych služieb alebo inak povedané, vo financovaní starostli-
vosti o seba, zostala na pleciach samotných odkázaných klientov. Táto nesystémovosť, ad hoc rieše-
nia a miestami až neodbornosť a nekompetentnosť, sa už naplno prejavuje. Ak niekto potrebuje sta-
rostlivosť a počet takých osôb, nielen v seniorskom veku, rádovo pribúda, nemá sa kto a/alebo kde 
o nich postarať. Tento nevyhovujúci stav potvrdil aj Najvyšší kontrolný úrad vo svojej Záverečnej 
správe „Sociálne služby pre seniorov 2018“.
Štatistické údaje o ED ECAV

1/. Personálna oblasť
Personálne zloženie Ústredia ED (ÚED) v priebehu roka 2018 z finančných aj z osobných dôvodov 

zaznamenalo už niekoľkoročnú stagnáciu, t.j. ÚED má päť zamestnancov, dvoch na dohody a dvoch 
v externej forme.

Na konci roka 2018 zamestnávala ED ECAV na plný úväzok 219 zamestnancov, 21 zamestnancov 
na skrátený pracovný pomer, 28 na dohodu, 7 na základe živnosti, 6 zamestnankýň je na MD, vypo-
máhalo 31 dobrovoľníkov. 

V Strediskách Evanjelickej diakonie boli za rok 2018 poskytnuté sociálne služby celkom približne 
890 klientom. 

2/. Diakonická činnosť v rámci siete stredísk ED ECAV
ED ECAV pozostáva z ÚED a 22 stredísk (SED). ÚED pomáhalo strediskám konzultačnou a poraden-

skou činnosťou, vzdelávaním, propagáciou i publikačnou činnosťou, v odôvodnených prípadoch aj 
finančne. Tieto aktivity zabezpečovalo vo vlastných priestoroch, ako aj počas návštev v cirkevných 
zboroch, v rámci konferencií a seminárov ED ECAV, prostredníctvom elektronických médií, vlastného 
časopisu Diakonia.sk a publikácií ED. 

V sieti SED sú poskytované sociálne služby pre deti, pre mladých dospelých a pre seniorov, pričom 
sú to služby s celoročnou pobytovou formou, ambulantnou formou a terénnou formou.

Okrem činnosti zameranej na pomoc vlastným strediskám, ÚED podporovalo aj niektoré diako-
nické aktivity, ako aj poradenské a konzultačné služby zborovým diakoniam a cirkevným zborom 
ECAV. 

3/. Iné činnosti ED ECAV
ED ECAV okrem činnosti vo vnútri ECAV pracuje a spolupracuje aj v rámci sociálnych a treťosektoro-

vých aktivít, napr. s Asociáciou poskytovateľov sociálnych služieb, SOCIO – Fórum, Platformou mimo-
vládnych rozvojových organizácií, Fórumom kresťanských inštitúcií a s ďalšími organizáciami. 

Okrem toho sa ED ECAV v rámci medzinárodných partnerstiev zúčastňuje činností v Eurodiaconii, 
hlavne v jej platforme V4 (Čechy, Slovensko, Poľsko, Maďarsko) a Trojpartnerstve ev. cirkví (Württem-
berg, Durínsko (Mitteldeutschland) a Slovensko). 
Záver 

Diakonia, ako neoddeliteľná súčasť cirkvi, či už ako práca (služba) alebo ako inštitúcia, má svoje 
miesto aj dvadsiatom prvom storočí. Často sa zaoberáme myšlienkou, ako v súčasnom mediálnom 
svete zaujať a pritiahnuť pozornosť širokej verejnosti s cieľom prezentovať potrebu a dôležitosť práce, 
ktorú robíme. História nám však ukazuje, že nie nástroje, ktoré sú často krátkodobé, ale ciele, ktoré 
sú dlhodobé, sú tým, na čo sa máme zamerať. Výsledky našej práce sú tou najlepšou prezentáciou, 
dokladajúcou zmysel a potrebu našej existencie. 

JUDr. Ing. Ján Gasper, MBA, LL.M
poverený vedením ED ECAV na Slovensku
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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 Evanjelickej diakonie ECAV v roku 2018 boli 396.961 € 
a výdaje 401.311 €. Suma 242.816 € predstavovala náklady na zabez-
pečenie prevádzky ED ECAV (z toho odpisy 24.208 €) a 158.495 € 
bolo vynaložených na projektovú a programovú činnosť ED ECAV. 

Na príjmovej stránke sa výrazne podieľali Zahraničné projekty 
a dary 111,5 tis. €, Činnosť ED 14,4 tis. €, 2% dane 6,3 tis. € a Iné 
príjmy 20,5 tis. €, tvorené predovšetkým splácaním pôžičiek, ktoré 
ústredie ED poskytlo na zabezpečenie chodu a rozvoja Stredísk 
evanjelickej diakonie. 

Vo výdavkovej časti boli najväčšími položkami aktivity smerujúce 
k SED – cez podporu formou príspevkov a pôžičiek, spolu 35,4 tis. €. 
Druhou významnou oblasťou z pohľadu výdajov bola činnosť refe-
rátov ústredia vo výške 77,7 tis. €.

Príjmy ED ECAV na Slovensku
    

   v celých € v %

1. Prevádzková dotácia MK SR  216.022,- 54,4
2. Zahraničné projekty a dary   111.489,- 28,1
3. Milodary a dary  9.104,-  2,3
4. Ofery CZ a zbierky  4.247,-  1,0
5. Projekty a granty  725,-  0,2
6. Vlastná činnosť ED ECAV  28.569,-  7,2
7. 2% z dane v roku 2017   6.272,-  1,6
8. Iné, úroky, splátky pôžičiek  20.533,-  5,2

  PRÍJMY SPOLU 396.961,- 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  58.661-  14,6 
4. Odvody do fondov – zamestnanci  22.523,-  5,6
5. Nákupy  15.403,-  3,8
6. Služby  114.740,-  28,6
7. Ostatné náklady  31.489,-  7,8
8. Výdavky na projekt. a program. činnosť ED ECAV na Slovensku  158.495,-  39,5

  Výdaje ED ECAV na Slovensku na projektovú a programovú činnosť

1. Pomoc strediskám – príspevky   2.375,-  0,6
2. Pomoc strediskám – pôžičky   33.000,-  8,2
3. Činnosť referátov ÚED  72.684,- 18,1
4. Projekty a grantová činnosť – zahraničné a tuzemské  30.949,-  7,8
5. Propagácia ED ECAV, časopis Diakonia.sk a iné  5.885,-   1,5
6. 2% z dane prijaté v roku 2016   13.602,-  3,4
7. Náklady na zabezpečenie prevádzky ED ECAV na Slovensku  242.816,- 60,5

 VÝDAJE SPOLU 401.311,-  100,0

JUDr. Ing. Ján Gasper, 
MBA, LL.M
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Evanjelická diakonia využívala na poskytovanie informácií o cie-
ľoch svojej práce a aktivitách všetky dostupné typy médií, najmä 
časopis Diakonia.sk. Ďalej to bol Evajnelický posol spod Tatier, 
Evanjelický východ, Bulletin CZ Ba, Fórum kresťanských inštitúcií. 
ED sme predstavili v kultúrno-spoločenskom časopise Slovákov 
a Čechov v Rumunsku – Naše Snahy. Prostredníctvom médií sa sna-
žíme pravidelne informovať širokú verejnosť o našej činnosti. 

Pravidelne sme informovali tieto médiá: TASR, SITA, RTVS, Pravda, 
Slovenka; kultúrno-spoločenský mesačník Bratislavy In_ba; prin-
tové a elektronické verzie denníkov a týždenníkov, internetovú 
stránku spoločnosti ChangeNet, ktorá sa špecializuje na Tretí sektor.

Partnerská spolupráca naďalej pokračovala s nemeckými part-
nermi, EBF UK, cirkevnými zbormi ECAV a evanjelickými školami. 
Referát bol nápomocný, resp. priamo organizoval aj mediálne kam-
pane. Z realizovaných kampaní k najvýznamnejším patrili: Pro-
jekt v stredisku ED Slatina nad Bebravou – Pre zaslúžený relax cez 
Program Dobré srdce, Tieňová hra – moderné predstavenie pašií 
komlóšskej mládeže, Spoločnosť dm drogerie markt v rámci Inicia-
tívy dm {spoločne} venovala vianočné balíčky, Nedeľa diakonie, ED 
na VI. Evanjelických cirkevných dňoch vo Zvolene, Letné aktivity, 
SemFest, Slovensko-srbský letný biblický tábor, Deň boja proti chu-
dobe, Tesco – Potravinová zbierka. ED podporila Zbierku Hodina 
deťom, Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, Pomoc ľuďom 
bez prístrešia v zariadení Resoty. Všetky uvedené aktivity sme medi-
álne reflektovali.

Aj v uplynulom roku sme vydali dve dvojčísla časopisu Diakonia.
sk, v ktorých sme priniesli informácie o činnosti stredísk ED a spra-
covali sme aj celocirkevné témy.

V rámci fundraisingovej činnosti sa ED zaradila aj medzi úspeš-
ných prijímateľov 2 % z dane z príjmov daňovníka.

Referát sa zameral v rozsahu svojej pôsobnosti aj na prácu s dar-
cami, prípravu a distribúciu propagačných a publikačných materi-
álov ED. Aktívne sa zúčastňoval na odborných seminároch, škole-
niach a tlačových konferenciách na Slovensku i v zahraničí.

Mediálne pokrýval spoločenské podujatia na úrovni krajov 
a VÚC, kde ED bola čestným hosťom. Tešíme sa, že ED zís-
kala opäť zastúpenie vo Fóre kresťanských inštitúcií, jedným 
z členov predsedníctva bol zvolený poverený riaditeľ ED Ján Gas-
per.

Referát Public relations a Fundraising

PhDr. 
Janka Gasperová

Poslanie referátu
Cielene šíriť informácie o Evanjelickej diakonii ECAV v kresťanskej i občianskej verejnosti. Napo-

máhať k nadväzovaniu a udržiavaniu pozitívnych vzťahov s donormi.
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Poslanie referátu
Prostredníctvom rôznorodých humanitárnych aktivít, rozvojovej spolupráce, programov a pro-

jektov prispievať k riešeniu aktuálnych problémov na Slovensku a v zahraničí.

Referát humanitárnej a rozvojovej pomoci

Referát získal trojročný projekt „Support of Disaster preparedness 
and relief to people in regions by ED ECAV in Slovakia“, ktorý pod-
poruje Diakonie Katastrophenhilfe (DKH). Cieľom projektu je posil-
nenie pripravenosti na prírodné katastrofy vo vybraných regiónoch 
Slovenska a posilnenie technických kapacít humanitárnych staníc 
v rámci siete ED ECAV. Implementáciou aktivít projektu sa zdôraz-
ňuje význam vybraných cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030.

Diakonie Katastrophenhilfe zastrešilo stretnutie partnerských 
organizácií na ústredí DKH v Berlíne. Zúčastnili sa ho predstavi-
telia Diakonie Českobratské církve evangelické, Diakonia Polska, 
Diakonie Katastrophenhilfe Rakúsko, Diakonie Katastrophenhilfe 
Nemecko, AIDRomu Rumunsko a Evanjelická diakonia ECAV na Slo-
vensku. Výsledkom stretnutia bolo posilnenie kapacity v príprave 
projektov, zameraných na pripravenosť a pomoc pri katastrofách 
a dohoda o vzájomnej spolupráci a pomoci.

Zahraničný partner Hoffnug für Osteuropa podporil dvoma pro-
jektami denné stacionáre ED ECAV a podporil zakúpenie prostried-
kov humanitárnej pomoci. 

V spolupráci s Diakonie Schwäbisch Hall Nemecko sa už druhý 
školský rok realizuje projekt „Udržateľná podpora vzdelávania mla-
dých ľudí z rómskych rodín a ich participácia na vzdelávaní“. Prvá 
aktivita projektu finančne zabezpečuje desiate pre žiakov Základ-
nej školy Kaloša v okrese Rimavská Sobota. Pripravuje sa druhá akti-
vita, ktorá bude spočívať v jednorazových štipendiách pre študen-
tov stredných a vysokých škôl z tejto oblasti.

Nominantka ED ECAV sa stala členkou predsedníctva Platformy 
mimovládnych rozvojových organizácii (PMVRO) na Slovensku. 
Jednou z nosných úloh bola práca na príprave dokumentu Stred-
nodobá stratégia rozvojovej spolupráce Slovenska 2019-2023,
v rámci ktorej prebehli stretnutia s predstaviteľmi Ministerstva 
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Participovali sme na 
pracovných poradách tejto platformy, na práci advokačnej a huma-
nitárnej pracovnej skupiny. 

V spolupráci s CZ ECAV a SED ED sme zorganizovali Potravinovú 
zbierku Tesco. V rámci vnútrodiakonickej siete sme zrealizovali 
finančnú zbierku KOLEGA KOLEGOVI, zapožičali sme kompenzačné 
a zdravotnícke pomôcky.

Absolvovali sme niekoľko tréningov, ktoré významne posil-
nili naše kapacity: vďaka projektu PMVRO Základy humanitárnej 
pomoci, vďaka Ministerstvu vnútra SR Civilná ochrana a v rámci 
projektu DKH Krízový manažment pri katastrofách.

Mgr. Anna-Mária 
Benková, PhD.
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Poslanie referátu
Zabezpečovať poradenský servis a pomoc pri riešení problémov Stredísk evanjelickej diakonie 

a pripravovať projekty sociálnych, zdravotníckych a školských služieb.

PhDr. Szilvia 
Buzalová

Referát služieb

Referát služieb kládol dôraz na odbornú prípravu pri zvyšovaní 
kvality poskytovaných služieb a metodické vedenie Stredísk evan-
jelickej diakonie (SED). Pre riaditeľov SED sme organizovali niekoľko 
pracovných stretnutí, v rámci ktorých sme pripravili odborné vzde-
lávanie k zavedeniu štandardov kvality.

Naďalej sme zabezpečovali informovanie SED o aktuálnych zme-
nách v legislatíve. Boli sme v kontakte s jednotlivými odbormi soci-
álnych služieb pri samosprávnych krajoch a s Ministerstvom práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR pri riešení sporných otázok. Boli sme 
prizvaní do pripomienkovaného konania k novele zákona o so-
ciálnych službách. 

Od 1. januára 2018 nastali legislatívne zmeny v sociálnej oblasti, 
ktoré výrazne ovplyvnili poskytovanie sociálnych služieb. Jeho apli-
kačná prax prináša veľa problémov a je na ňu nutné vynaložiť veľa 
úsilia. Okrem toho priniesol tiež nároky na kvalifikáciu personálu 
a povinnosť preukazovať kvalitu poskytovaných služieb podľa 
nejednoznačných kritérií, ktoré nemajú celkom objektivizované 
ukazovatele. 

Poskytli sme organizačné poradenstvo v oblasti sprevádzkova-
nia sociálnych služieb a bolo poskytnuté sociálne poradenstvo na 
umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb a pri hľadaní vhod-
ného najmä dlhodobého riešenia vzniknutých sociálnych prob-
lémov. Okrem toho, Ústredie ED ECAV zabezpečovalo odbornú 
garanciu trom strediskám ED ECAV.

Spoločne so strediskami ED ECAV sme prezentovali našu prácu 
a výrobky našich klientov na VI. evanjelických cirkevných dňoch vo 
Zvolene.

Na prelome roka sme nezabudli ani na bratislavských bezdo-
movcov a rozdávali sme im už tradičnú Silvestrovskú kapustnicu, 
pre cca 110 bezdomovcov.
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Mgr. Katarína 
Chmurčiaková

Na referát vzdelávania od 1. októbra 2018 bola prijatá Mgr. Kata-
rína Chmurčiaková, ktorá postupne navštívila všetky Strediská 
evanjelickej diakonie a uskutočnila vstupné audity pre posúdenie 
plnenia podmienok kvality podľa Zákona o sociálnych službách 
č. 448/2008 Z. z.. 

Audit spočíval v oboznámení sa a v posúdení organizačných 
smerníc a vedenej dokumentácie našich stredísk, s cieľom nastaviť 
proces zavádzania podmienok kvality v našich strediskách. V Stre-
disku ED Bratislava, sa 13. novembra 2018 uskutočnilo pracovné 
stretnutie riaditeľov a sociálnych pracovníkov všetkých stredísk, 
na ktorom prebehlo i vzdelávanie k individuálnemu plánovaniu. 
Postupne sa pod vedením a usmerňovaním referátu zaviedla spo-
ločná koncepcia aktivizácie a individuálneho plánovania sociálnej 
služby, vnímajúc a akceptujúc individuálne špecifiká jednotlivých 
stredísk. Uskutočnili sa kroky k zabezpečeniu ľudských práv a slo-
bôd našich prijímateľov sociálnych služieb. 

Do nasledujúceho obdobia si referát vzdelávania stanovil úlohu 
nastaviť podmienky kvality v strediskách tak, ako to žiada súčasná 
platná legislatíva, ako i realizovať vzdelávanie odborných pracovní-
kov sociálnych služieb nielen našich stredísk. 

Prosíme o Božie požehnanie a múdrosť, aby sme všetci spoločne 
dokázali, že naša, Bohu milá práca s klientami obstojí i pred hodno-
titeľmi kvality v sociálnych službách. 

Referát vzdelávania

Poslanie referátu 
Pripravovať a zabezpečovať vzdelávacie aktivity zamestnancov a spolupracovníkov ED ECAV 

na Slovensku za účelom:
- zdokonalenia, preškolenia alebo rekvalifikovania v danej pracovnej oblasti,
- poskytnutia a zrealizovania vzdelávacích aktivít v cudzojazyčnom prostredí,
- poradenstva pre oblasť odbornosti a potreby ďalšieho vzdelávania.
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 Referát zborovej diakonie pokračoval v oslovovaní a podpore 
cirkevných zborov a všetkých záujemcov prostredníctvom moti-
vačných a vzdelávacích prednášok v oblasti diakonickej činnosti, 
najmä v oblasti Zborovej diakonie. Tento rok sme navštívili tieto 
senioráty: Bratislavský, Gemerský, Košický, Považský, Rimavský, 
Šarišsko-zemplínsky, Tatranský, Turčiansky. V rámci týchto seniorá-
tov boli oslovené a navštívené CZ: Bardejov, Batizovce, Bratislava 
Petržalka, Bystré, Gelnica, Gemerská Poloma, Háj, Lubina, Kokava 
nad Rimavicou, Modra, Nemcovce, Pozdišovce, Richvald, Švábovce, 
Spišská Belá, Turany. Pokračovali sme v spolupráci s evanjelickými 
školami. 

 Aktívne sme sa zúčastnili druhého ročníka seniorálneho Stretnu-
tia priateľov Zborovej diakonie Bratislavského seniorátu, ktoré sa 
konalo v cirkevnom zbore Dúbravka, s témou: „Ako lepšie porozu-
mieť dezorientovaným ľuďom vo vysokom veku“, ktorú odpredná-
šala riaditeľka SED Bratislava, PhDr. Beata Dobová. Zúčastnili sme 
sa školenia v rámci projektu Diakonie Katastrofenhilfe, vzdeláva-
cieho programu Západného dištriktu, Dňa Zborovej diakonie v CZ 
Veľký Grob – Čataj, cirkevných dňoch vo Zvolene, 15. výročia čin-
nosti Strediska Evanjelickej diakonie Hontianske Moravce, 15. výro-
čia činnosti zborovej diakonie Cesta nádeje v CZ Košice-Terasa.

 Referát každoročne pripravuje podklady pre všetky CZ na celo-
cirkevnú zbierku Nedeľa diakonie. V roku 2018 bola zbierka pou-
žitá na podporu činnosti denných stacionárov pre seniorov. Zvo-
lený biblický text bol zo state 3M 19, 32.

 Pokračovali sme v zahraničnej spolupráci s Interdiac-om, 
s Eurodiaconiou i s Diakonie Mitteldeutschland. Zúčastnili sme sa 
Annual General Meeting (AGM) výročného stretnutia Eurodiaco-
nie vo Wroclave, v Poľsku, 10. výročia Interdiac-u v Kyjeve na Ukra-
jine. Privítali sme na ÚED dlhoročného partnera Harlanda Detlefa, 
vedúceho oddelenia Ekumenickej diakonie v rámci Diakonie Mit-
teldeutschland. Privítali sme v Bratislave aj amerických priateľov 
a partnerov z cirkevného zboru Sts. Peter and Paul Lutheran Church 
v Riverside, v štáte Illinois, USA. 

Referát zborovej diakonie

Mgr. Katarína 
Šoltésová, PhD.

Poslanie referátu
Napomáhať pri vytváraní Zborovej diakonie (ďalej ZbD) v každom CZ ECAV a poradenstvom napo-

máhať k rozvoju diakonických aktivít v cirkevných zboroch.
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Referát medzinárodnej sociálnej práce mladých ľudí

Mgr. Katarína 
Šoltésová, PhD.

 Referát každoročne ponúka mladým ľuďom zo Slovenska 
zúčastniť sa interkultúrneho výmenného dobrovoľníckeho pobytu 
SommerAktiv v Nemecku v diakonických zariadeniach v oblasti 
Thüringen. V roku 2018 sa tohto pobytu zúčastnili 4 mladí dobro-
voľníci. Mladí záujemcovia pracovali v chránenej dielni s mentálne 
postihnutými klientmi v Mühlhausene, v diakonickom zariadení 
pre seniorov v Mechterstädte a v mládežníckom centre „CHUBA“ 
v Allmenhausene. Referát je sprostredkovateľom aj ročných poby-
tov v slovenských i nemeckých diakonických zariadeniach. 

Dobrovoľnícky rok v Nemecku od septembra 2018 do augusta 
2019 vykonáva slovenská dobrovoľníčka Michaela Daňová 
v nemeckom diakonickom zariadení pre seniorov v Eisenbergu.

Dobrovoľnícky rok na Slovensku ukončili v auguste traja nemeckí 
mladí ľudia: Joran Köhler, Franziska Kokola a Aron Diening. Koncom 
augusta sme privítali nové dobrovoľníčky z Nemecka: Sofie Viola 
Falk, ktorá prišla na rok do Bratislavy v spolupráci so SED Bratislava, 
s Evanjelickým lýceom na Vranovskej a s Evanjelickou bohoslovec-
kou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Stella Regina 
Marschhausen prišla na rok do Martina v spolupráci s Evanjelickou 
spojenou školou a Judith Kneip prišla na rok do CZ ECAV Vrbovce. 
Zorganizovali sme pre nich úvodný seminár a úvodný kurz do slo-
venského jazyka v spolupráci so Spoločenstvom evanjelickej mlá-
deže. Tešíme sa z tejto pokračujúcej úspešnej spolupráci s nemec-
kými partnermi, ktorá funguje už vyše 20 rokov.

V rámci referátu sme nadviazali na spoluprácu s evanjelickými 
školami na Slovensku a zorganizovali prezentáciu programu Som-
merAktiv, a to na Evanjelickom lýceu v Bratislave, Evanjelickom 
gymnáziu v Banskej Bystrici, Evanjelickej spojenej škole v Martine.

Zúčastnili sme sa celoslovenského festivalu evanjelickej mlá-
deže SEMFEST s prezentáciou o dobrovoľníckom programe Som-
merAktiv, celoslovenskej zbierky „Hodina deťom“, Duchovnej kon-
ferencie Sliezskej diakonie o spolupráci s mladými ľuďmi v Českom 
Těšíne, Trhu dobrovoľníctva na Evanjelickom lýceu v Bratislave 
a Potravinovej zbierky Tesco.

Dobrovoľníctvo je plnohodnotná činnosť, ktorá je na jednej 
strane prospešná pre širokú verejnosť, na druhej strane vo veľkej 
miere každého dobrovoľníka pozitívne ovplyvňuje a posúva. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí sa do dobrovoľníckej činnosti zapojili.

Poslanie referátu 
Pripravovať a zabezpečovať mladým ľuďom možnosť vzdelávacieho a interkultúrneho výmen-

ného pobytu za účelom: zdokonaliť jazykové znalosti, spoznať kultúru, politiku a sociálnu starostli-
vosť inej krajiny; vzdelávať sa v sociálnej oblasti; vykonávať prax v sociálnej oblasti a pod.
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Strediská a nimi poskytované sociálne služby 
Deti a mládež

SED Banská Bystrica – Domov detí – Profesionálne rodiny
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 Bratislava – Zariadenie pre seniorov/Denný stacionár
SED Hontianske Moravce – Zariadenie pre seniorov
SED Horné Saliby – Zariadenie pre seniorov
SED Horná Mičiná – DEBORA útulok pre matky s deťmi
SED Chmeľov – Denný stacionár
SED Komárno – Denný stacionár/Terénna opatrovateľská služba
SED Košeca – Zariadenie pre seniorov/Zariadenie opatrovateľskej služby 
SED Kšinná – Zariadenie pre seniorov/Špecializované zariadenie
SED Sazdice – Denný stacionár/Terénna opatrovateľská služba
SED Skalica – Denný stacionár 
SED Slatina nad Bebravou – Denný stacionár
SED Sučany – Zariadenie pre seniorov/Domov sociálnych služieb/Špecializované zariadenie
SED Trnava – Zariadenie pre seniorov/Domov sociálnych služieb/Denný stacionár
SED Veličná – Banka kompenzačných pomôcok/Terénna opatrovateľská služba
SED Vranov nad Topľou – Denný stacionár

Ubytovanie a školiace aktivity
AGAPÉ Svätý Jur – Ubytovacie a školiace stredisko 

Strediská Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku

Skalica

Chmelov
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SED Banská Bystrica

Stredisko Evanjelickej diakonie Banská Bystrica 
Domov detí začalo prevádzku v roku 1995. Vykoná-
vame opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a soci-
álnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociál-
noprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Domov detí je detský 
domov, v ktorom sa dočasne poskytuje starostlivosť 
deťom a mladým dospelým, ktorí boli vyňatí zo svojej 
biologickej rodiny.

V našom Domove detí sa snažíme čo najviac priblí-
žiť rodinnému prostrediu, všetky deti umiestňujeme 
v profesionálnych náhradných rodinách. Profesionálny 
náhradný rodič je zamestnanec Domova detí a zabez-
pečuje starostlivosť o deti vo svojom domácom pros-
tredí 24 hodín denne. Deti vedieme ku kresťanským 
hodnotám a pracujeme s nimi na základe individu-
álneho plánu rozvoja osobnosti. Rodinám a deťom 
zabezpečujeme komplexnú odbornú pomoc a starost-
livosť, za účelom zvyšovania profesionality práce usku-
točňujeme program supervízie. V záujme skvalitnenia 
práce sme vypracovali vzdelávací plán pre profesionál-
nych náhradných rodičov. Vzdelávanie bolo zabezpe-
čené externými odborníkmi – psychológmi s cieľom 
prehĺbenia kompetencií, vedomostí a zručností pro-
fesionálneho náhradného rodiča potrebných pre kva-
litné poskytovanie starostlivosti deťom.

 V priebehu uplynulého roka sme poskytovali staros-
tlivosť spolu 46 deťom a mladým dospelým vo veku od 
0 - 19 rokov v 15 profesionálnych náhradných rodinách.

Počas roka sme prijali šesť detí vo veku od 0 - 14 
rokov. Ukončili sme poskytovanie starostlivosti dvom 
mladým dospelým a piatim maloletým deťom. Ukončili 
sme pracovný pomer s dvoma profesionálnymi náhrad-
nými rodičmi. Deti podporujeme v oblasti vzdelávania, 
podporujeme ich v zmysluplnom trávení voľného času, 
v športových aktivitách a v rozvoji ich talentu. Poskytu-
jeme starostlivosť klientom, ktorí si vyžadujú osobitnú 
a zvýšenú starostlivosť z dôvodu ich zdravotného stavu.

Počas prázdnin sa naši klienti zúčastnili letných 
a zimných táborov, rekreačných pobytov, pobytov 
pri mori. Pre rodiny a deti sme organizovali rekreačný 
pobyt, vzdelávanie a supervíziu v Hronci, Deň detí 
v Safari parku, Tvorivé dielne a športové aktivity pre 
deti, Mikuláš v Safari parku a Posedenie pri vianočnom 
stromčeku. 

Mgr. Ľuboslava Reištetterová
riaditeľka Domova detí

 

Stredisko Evanjelickej diakonie 
Banská Bystrica 
Horná 34
974 01 Banská Bystrica

Telefón: 048/ 415 30 55
Mobil: +421 918 828 541
E-mail: domovdeti@mail.t-com.sk
www.domovdeti.sk
IBAN: SK84 0200 0000 0011 4534 9312
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Evanjelická spojená škola internátna Červenica

Evanjelická špeciálna škola bola založená v roku 
1992. História vzdelávania žiakov s hluchoslepotou, 
s duálnym poškodením zraku a sluchu, bola prvá pre 
tento druh postihnutia. Počas svojej histórie prešla 
viacerými zmenami. Postupne bola zriadená špeci-
álna materská škola internátna, neskôr i praktická škola 
internátna. Rok 2010 priniesol zlúčenie všetkých troch 
organizačných zložiek školy a vznikla Evanjelická spo-
jená škola internátna v Červenici. 

Výchovno-vzdelávací proces je realizovaný podľa 
štátneho a školského vzdelávacieho programu pre jed-
notlivé oddelenia školy a pre každého žiaka na škole 
je vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací 
program, ktorý rešpektuje jeho postihnutie. Počas roka 
bol edukačný proces obohatený o hipoterapiu, hydro-
terapiu a muzikoterapiu. Nechýbali ani pravidelné akti-
vity, ako je Mikulášske posedenie, Vianočná akadémia, 
Karneval, oslavy narodenín žiakov, návšteva divadla, 
planetária, výlety do blízkeho okolia. Veľmi peknou 
a zmysluplnou aktivitou bolo stretnutie s bývalými 
žiakmi našej školy zo Zdoby na pôde našej školy. 

Prostredníctvom neinvestičného fondu TICHO v TME 
detí v Červenici sa zapájame do rôznych projektových 
výziev, čím sa snažíme skvalitniť podmienky edukač-
ného procesu. Vďaka projektu od Nadácie Slovenskej 
sporiteľne sa nám v uplynulom roku podarilo získať 
finančné prostriedky na dovybavenie dielne pre prácu 
s hlinou. S ich podporou sme zakúpili keramickú pec. 
Prostredníctvom projektu Radosť v pohybe, spolufi-
nancovaným s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu SR sa nám podarilo vynoviť priestory telo-
cvične a vytvoriť tak bezpečný priestor pre samostatný 
pohyb a rozvoj hrubej motoriky. Každoročne organizu-
jeme na škole súťaž Prehliadka umeleckých tvorivostí 
žiakov s hluchoslepotou. 

O svojich aktivitách škola informuje na svojej webo-
vej stránke, ale aj na cirkevných stránkach a v cirkev-
ných časopisoch. K prezentácii školy prispieva aj pri-
jímanie mnohých návštev i študentov špeciálnej 
pedagogiky, ktoré počas roka prichádzajú k nám so 
záujmom o našu prácu. 

Ďakujeme Pánu Bohu za všetko, čo sme od Neho
z Jeho milosti mohli prijať počas roku 2018 a prosíme 
Ho o Jeho požehnanie do ďalších rokov. 

 PaedDr. Miloš Kollár, PhD.
riaditeľ školy

Evanjelická spojená škola 
internátna
082 07 Červenica 114

Telefón: 051/ 779 02 15
E-mail: essi.cervenica@gmail.com
www.eszscervenica.sk
IBAN: SK86 0200 0000 0033 7584 8853
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SED Púchov

Stredisko Evanjelickej diakonie Púchov, Detské opat-
rovateľské centrum – detské jasle je zariadením staros-
tlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. Poskytujeme 
sociálnu službu podľa §32b zákona č. 448/2008 Z. z. 
o sociálnych službách. V rámci práce s prijímateľmi so-
ciálnej služby budujeme sociálne a stravovacie návyky, 
rozvíjame motoriku, podporujeme kreativitu detí, 
učíme sa hravou a motivačnou formou. Zachovávanie, 
podporovanie a obohacovanie spontánneho prejavu 
dieťaťa vzhľadom na okolie, ako aj rešpektovanie jeho 
individuálnej jedinečnosti v odhaľovaní sveta a rozvoj 
je jednou z myšlienok našej práce. Výchovná činnosť je 
zameraná na rozvoj a podporu samostatnosti dieťaťa. 
Výchovná a vzdelávacia činnosť sa riadi dokumentom – 
Program starostlivosti a výchovy detí vo veku do troch 
rokov dieťaťa – schváleného pre SED Púchov. V rámci 
spolupráce s centrom špeciálno-pedagogického pora-
denstva zariadenie navštevuje psychologička.

Počas roka boli služby nášho strediska poskytnuté 
celkovo 15 klientom. Zrealizovali sme niekoľko projek-
tov zameraných na podporu a skvalitňovanie posky-
tovaných služieb. Projekty podporilo mesto Púchov 
a spoločnosť Continental Matador Rubber, v rámci kto-
rých sa uskutočnil nákup detských postieľok, detského 
nábytku, edukačných hračiek a vzdelávacích pomô-
cok pre našich klientov. Počas roka organizujeme pre 
našich klientov rôzne aktivity. Jasličky navštevuje Miku-
láš, pripravujeme darčeky na Deň matiek, zabávame sa 
na Deň detí a príležitostne pripravujeme s deťmi malé 
pozornosti pre rodičov. Skvalitňovanie poskytovaných 
služieb a osobná spokojnosť našich klientov je pre nás 
a naše aktivity prvoradá.

Verím, že naša práca bude aj naďalej pomocou, 
úprimnou službou a požehnaním pre našich klientov 
a ich rodiny.

Ing. Lenka Mokričková, PhD.
správkyňa SED

Stredisko Evanjelickej diakonie 
Púchov
Royova 4
02 001 Púchov

Mobil: +421 911 867 276
E-mail: info@jasle-puchov.sk
www.jasle-puchov.sk
IBAN: SK52 0900 0000 0003 6273 5514
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SED SVETLO

Stredisko Evanjelickej diakonie SVETLO realizovalo 
svoje plánované zámery v oblasti táborov pre deti, 
dorast, mládež, pre dospelých, starších a nemocných, 
pre sociálne znevýhodnených vždy s myšlienkou šíre-
nia radostnej správy – evanjelia. 

Počas letných prázdnin pripravilo biblický tábor 
pre deti, zameraný na život apoštola Pavla. Ústrednou 
myšlienkou bola téma Víťazný beh. Tábora sa zúčast-
nilo 67 detí z rôznych sociálnych prostredí vo veku 
3 – 12 rokov. Program zabezpečili dobrovoľníci pre-
važne z cirkevného zboru ECAV Opiná. V čase zimných, 
jarných, letných a jesenných prázdnin SED Svetlo v spo-
lupráci s cirkevným zborom Opiná pripravilo tábory pre 
dorast a mládež, ktoré boli zamerané na prehlbovanie 
viery a prípravu jednotlivcov na službu v oblasti osob-
ného svedectva o živote s Pánom Bohom a službou 
pomoci blížnym. Počas prvých troch týždňov letných 
prázdnin boli uskutočnené tri letné biblické tábory 
v spolupráci s cirkevnou organizáciou REMIDIA, ktorá 
pôsobí v reformovanej evanjelickej cirkvi. Tábory boli 
uskutočňované v areáli SED SVETLO v Červenici. 

V auguste bol taktiež realizovaný druhý ročník tábora 
pre deti z rómskeho prostredia z Keceroviec. Tábora sa 
zúčastnilo 17 detí vo veku 10 rokov. Deti si obohacovali 
poznatky z biblického podkladu pre rozvoj osobného 
duchovného života a tiež získavali zručnosti v oblasti 
zdravotno-hygienických návykov. 

SED SVETLO pôsobilo aj v oblasti návštevnej služby 
starších a nemocných prostredníctvom dobrovoľných 
sestier. Poslúžili duchovnou opaterou, ale aj opatrova-
teľskou starostlivosťou. Ich činnosť sa stretla s pozitív-
nou odozvou.

Prostredníctvom spevokolu cirkevného zboru 
SVETLO bola šírená biblická zvesť s prezentáciou dia-
konicko-sociálnej činnosti. Boli navštívené cirkevné 
zbory v Horných Salibách, Modre, Dunajskej Strede, aj 
v zahraničí v Prahe, v maďarskom Slovenskom Komloši, 
v rumunskom Nadlaku. 

Potrebné finančné prostriedky na svoju činnosť SED 
SVETLO získava najmä od prispievateľov prostredníc-
tvom asignácie daní, od darcov a z prípadného získania 
finančných príspevkov zo schválených projektov.

V závere vyslovujeme vďaku najmä Pánu Bohu za 
pomoc pri realizovaní aktivít, ďakujeme dobrovoľní-
kom, spolupracovníkom a darcom, ktorí pomohli pre 
napredovanie diakonickej práce SED SVETLO. 

Mgr. Radoslav Grega
predseda Správnej rady SED SVETLO

Stredisko Evanjelickej diakonie 
SVETLO
082 07 Červenica 114

Telefón: 055/ 699 04 88
E-mail: radoslav.grega@gmail.com
www.ecavopina.sk
IBAN: SK91 0900 0000 0000 8212 9720
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SED Veľký Slavkov

Stredisko Evanjelickej diakonie 
Veľký Slavkov
Tatranská 71
059 91 Veľký Slavkov

Mobil: +421 903 630 953
E-mail: info@domnapolceste.sk
www.domnapolceste.sk
IBAN: SK79 7500 0000 0040 0199 3196

Stredisko Evanjelickej diakonie útulok Dom na pol-
ceste poskytuje psycho – sociálnu starostlivosť mla-
dým dospelým po odchode z detského domova od 
roku 2004. Prichádzajú k nám predovšetkým odcho-
vanci detských domovov, ktorí majú zníženú schopnosť 
zaradiť sa do normálneho života. Sú sociálne a emoci-
onálne veľmi nezrelí. Máme taktiež medzi našou cie-
ľovou skupinou dosť veľké percento psychicky postih-
nutých mladých dospelých, o ktorých nie je záujem 
a aj v tomto roku sme sa z Božej milosti o nich doká-
zali postarať. Našimi klientmi sú tiež rôzni mladí dospelí 
muži z ulice, či po liečbe na rôzne závislosti alebo po 
odchode z výkonu trestu.

V roku 2018 sme v zariadení poskytovali sociálne 
služby podľa Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 
Z. z. § 26 a 27. V stredisku sme začínali s počtom klien-
tov 30. Počas roka sme postupne poskytli sociálnu 
službu v rámci útulku 46 klientom a službu v rámci 
domu na polceste 7 chlapcom. Rok sme celkovo kon-
čili s 28 klientmi.

V prenajatých bytoch v Poprade a vo Veľkom Slav-
kove, kde sa o seba klienti starajú už úplne sami, bývalo 
v tomto roku 12 klientov. V rámci našich finančných 
a personálnych kapacít plánujeme systémovo riešiť aj 
cieľovú skupinu, manželské páry s deťmi, keďže nám 
ich počet narastá.

Z celkového počtu všetkých našich klientov sú dva-
násti zamestnaní v bežných prevádzkach v Poprade 
a okolí a v našom zariadení sú zamestnaní na rôzne 
úväzky štyria, dvaja naši klienti sú študenti.

Zariadenie je špecifické tým, že neposkytujeme iba 
prístrešie, stravu a sociálne poradenstvo, ale naším cie-
ľom je, aby sa čo najväčší počet klientov mohol uplat-
niť v bežnom živote. Snažíme sa u nich vypestovať pra-
covné návyky a s týmto zámerom už dvanásť rokov 
funguje stavebná činnosť.

V rámci tejto prevádzky sme poskytli možnosť tré-
ningu pracovných zručností sedemnástim našim klien-
tom. Asi 8 klientov sa počas roka sporadicky vystriedalo 
pri lesných prácach.

V roku 2018 tiež vykonávala činnosť maličká poľ-
nohospodárska farma, kde je začlenených spontánne 
4 –5 klientov.

Zameriavame sa na ich úspešnú ľudskú integráciu 
do života. Naďalej nám záleží dostatočne sa zamerať aj 
na ich duchovnú starostlivosť. 

Mgr. Stanislav Gurka
riaditeľ
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SED Bratislava

Stredisko Evanjelickej diakonie Bratislava začalo 
svoju činnosť 2. apríla 2013 ako Zariadenie pre senio-
rov. Našou cieľovou skupinou sú seniori od 62 rokov 
života so stupňom odkázanosti 4 – 6 na sociálnu službu 
Zariadenie pre seniorov. Sme zariadenie rodinného 
typu s kapacitou 38 klientov.

V našom zariadení zabezpečujeme komplexné 
služby svojim klientom a to cez 24 hodinovú starost-
livosť o ich zdravie, telesnú pohodu a hygienu, až po 
duchovnú a duševnú podporu klientom prostredníc-
tvom kvalifikovaného personálu. 

V porovnaní s minulými rokmi nenastali v našom 
zariadení väčšie zmeny. Snažili sme sa zamerať na 
skvalitnenie našich služieb, podľa novelizácie Zákona 
o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. podľa § 35. 

Aj počas letných a jesenných mesiacov sme pokra-
čovali v pravidelných formách terapie pre klientov, či už 
to boli skupinové a individuálne cvičenia, muzikotera-
pia, arteterapia, cvičenie pamäte, rozvoj abstraktného 
myslenia či tréning jemnej motoriky. Naši klienti sa 
tešili aj kultúrnemu programu, s ktorým za nimi prichá-
dzali deti zo základných škôl, ako aj jednotlivci – umelci 
a dobrovoľníci. Súčasťou života strediska sú prirodzene 
služby Božie v kaplnke Evanjelického domu. V stredisku 
nechýbajú ani denné Biblické stíšenia pre klientov, 
ktorí majú záujem. V závere kalendárneho roka nechý-
bali tradičné sviatočné kultúrno-duchovné aktivity 
v našom stredisku, vystúpenia zborových spevokolov, 
ako aj mládeže z CZ ECAV Bratislava Legionárska. V roku 
2019 by sme radi s Božou pomocou pripravili spolo-
čensko-reminiscenčnú miestnosť, odbornú miestnosť 
pre prácu s dezorientovanými klientmi, ako aj upravili 
našu terasu zeleňou a novými prútenými kreslami. 

Naším najdôležitejším cieľom je zabezpečiť dôs-
tojný život v bezpečnom prostredí ľuďom v starobe, 
aby tak mohli aj na sklonku života cítiť Božiu starostli-
vosť a lásku.

 
PhDr. Beata Dobová 

riaditeľka 

Stredisko Evanjelickej diakonie 
Bratislava
Partizánska 2
811 03 Bratislava

Mobil: +421 907 830 684
E-mail: dobova@sedba.sk
IBAN: SK37 7500 0000 0040 1673 5915
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SED Hontianske Moravce

Stredisko Evanjelickej diakonie Hontianske Moravce 
začalo svoju činnosť v roku 2003. Cieľovou skupinou 
zariadenia sú seniori.

V roku 2018 boli poskytované v Zariadení pre 
seniorov služby podľa Zákona o sociálnych službách 
č. 448/2008 Z. z. § 35. Kapacita zariadenia je 34 klien-
tov. Ku koncu roka bolo v zariadení 30 klientov, v prie-
behu roka sa služby poskytli 45 klientom a priemerný 
vek bol 82 rokov.

Práca s prijímateľmi sociálnej služby sa odvíjala 
hlavne od ich zdravotného stavu, veku a záujmov. So-
ciálna pracovníčka organizovala aktivity pre klien-
tov tak, aby sa plnili individuálne plány. Podstatná 
časť práce bola zameraná na individuálny prístup ku 
klientovi, nakoľko nie všetkých bolo možné zapojiť do 
spoločných aktivít. Pri tejto práci boli využívané také 
metódy a techniky, ako rozhovory, pamäťové cviče-
nia, reminiscencia, cvičenia zamerané na rozvoj jem-
nej motoriky, bazálna stimulácia a iné. Do práce s klien-
tom boli zapájaní aj rodinní príslušníci a to hlavne pri 
získaní základných informácií potrebných pre vytvore-
nie anamnézy klienta a pri riešení zdravotných problé-
mov. Našou snahou pri organizovaní spoločných akti-
vít bolo aj zapájanie sa do akcií organizovaných obcou 
Hontianske Moravce, Jednotou Dôchodcov a základ-
nou školou.

V roku 2018 sme si pripomenuli na slávnostných 
službách Božích 15. výročie nášho zariadenia. 

Duchovná podpora vychádzala najmä zo spolu-
práce s cirkevným zborom a bratom kaplánom Jánom 
Tóthom a bola jedným z najdôležitejších faktorov práce 
v zariadení. Pravidelné stretnutia, rozhovory, večera 
Pánova a návšteva kostola boli veľmi povzbudzujúce 
pre veriacich klientov.

V budúcnosti chceme v našej práci pokračovať 
a zdokonaľovať sa odbornými vzdelávacími aktivi-
tami. Za to, že svojou prácou môžeme pomáhať ľuďom 
odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby, ďakujeme 
Pánu Bohu, prosíme Ho, aby naše kroky i naďalej viedol 
tým správnym smerom.

  
Mgr. Jana Brunauerová

 riaditeľka 

Stredisko Evanjelickej diakonie 
Hontianske Moravce
Kostolná 292/ 28
962 71 Hontianske Moravce

Telefón: 045/ 558 39 99
Mobil: +421 902 294 388
E-mail: riaditelka@sedhontianskemoravce.sk
www.sedhontianskemoravce.sk
IBAN: SK63 0900 0000 0004 0025 6662 
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SED Horná Mičiná

Stredisko Evanjelickej diakonie Horná Mičiná bolo 
zriadené 15. augusta 2006 za účelom poskytovania 
sociálnych služieb pre seniorov. V roku 2016 začala 
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku  pracovať na 
rekonštrukcii domu v Banskej Bystrici. Účelom pre-
stavby nehnuteľnosti bolo zahájiť prevádzku so-
ciálneho zariadenia pre matky s deťmi, ktoré sa ocitli 
v nepriaznivej sociálnej situácii. Sociálne zariadenie krí-
zovej intervencie sme zaregistrovali od 11. apríla 2017 
v zmysle § 26 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších pred-
pisov pod názvom DEBORA útulok pre matky s deťmi. 
Počas roka sme poskytli sociálnu službu 59 prijímate-
ľom sociálnej služby. 

Od prijatia prvej matky s deťmi ubehlo už dvadsať-
jeden mesiacov. Niektoré mamičky sa dokázali posta-
viť na vlastné nohy a zobrali svoj život do vlastných rúk, 
niektoré sa premiestnili do iného mesta a niektoré sa 
dokonca vrátili po neúspechu k nám. Práca so ženami 
a ich deťmi je zložitý proces, na konci ktorého by malo 
byť osamostatnenie a schopnosť postarať sa o deti 
mimo sociálneho zariadenia. 

Sociálnu pomoc a radu poskytujeme aj rodinným 
príslušníkom klientok, čo berieme, ako prejav dôvery. 
Naše služby sme rozšírili aj o poradenstvo prostred-
níctvom telefonických rozhovorov, o ktoré požiadajú 
väčšinou ženy v ohrození. Našou prioritou aj naďalej 
zostáva poskytovanie kvalitných odborných služieb 
mamičkám a ich deťom. Pravidelne sa stretávame pri 
oslavách menín a narodenín našich klientov, pripo-
míname si štátne a kresťanské sviatky a ich význam. 
Učíme sa finančnej gramotnosti, v niektorých prípa-
doch aj zručnostiam pri vedení domácnosti a starostli-
vosti o deti. Pri našej práci nám pomáha aj Daniel Duraj, 
zborový farár – konsenior z Hornej Mičinej. Svoje pravi-
delné stretnutia doplnil aj hrou na gitaru a spievaním 
pesničiek, čím oslovil hlavne našich malých obyvateľov. 

Naše poďakovanie patrí všetkým sponzorom a dar-
com, ktorí nás počas roka podporili akýmkoľvek spô-
sobom, aby sme mohli poskytovať kvalitné sociálne 
služby. 

 

Mgr. Edita Palečková
riaditeľka 

Stredisko Evanjelickej diakonie 
Horná Mičiná
DEBORA útulok pre matky s deťmi
Topoľová 4924/8
974 01 Banská Bystrica

Mobil: +421 905 313 717
E-mail: debora.utulok@gmail.com
IBAN: SK59 8330 0000 0026 0120 7970
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SED Horné Saliby 

Stredisko Evanjelickej diakonie Horné Saliby začalo 
svoju činnosť v roku 1996 ako  charitatívne stredisko ED 
ECAV na Slovensku v Horných Salibách. 

 V zariadení je k dipozícii 20 lôžok a klienti môžu 
bývať v jedno a dvojlôžkových izbách, kde je im poskyt-
nutá sociálna služba v zmysle Zákona o sociálnych služ-
bách č. 448/2008 Z. z. § 35. Personál zariadenia pracuje 
na vysokej úrovni s empatickým a láskavým prístupom 
ku klientom. Pre ešte lepšie plnenie poslania sa pra-
covníci zariadenia zúčastňujú rôznych školení a semi-
nárov. Dôležitou súčasťou poskytovaných služieb je aj 
duchovná starostlivosť o klientov, ale i zamestnancov 
zariadenia. Pri rôznych príležitostiach sa konajú sláv-
nostné služby Božie s prisluhovaním Večere Pánovej.

 V zariadení je zabezpečená zdravotná starostli-
vosť, aj doprovod klientov k odborným lekárom. Tiež 
zabezpečujeme kadernícke služby, manikúru, pedikúru 
a masáže tela. Poskytujeme spoločné stravovanie pre 
dôchodcov z obce Horné Saliby.

V rámci integrácie klientov spolupracujeme so zák-
ladnými školami v Horných Salibách, materskými 
školami, Maticou slovenskou, miestnym cirkevným 
zborom a Zariadením pre seniorov Dolné Saliby. Neza-
búdame ani na okrúhle výročia našich klientov.

 V príjemnom prostredí v záhrade zariadenia nachá-
dzajú klienti dokonalý oddych a relax. Klienti v zajatí 
zelene sa môžu nerušene porozprávať so svojími prí-
buznými, či návštevou. Bezbariérový prístup s plynu-
lým prechodom z terasy do interiéru zariadenia na 
poschodí umožňuje voľný pohyb aj imobilným klien-
tom. Od leta až do neskorej jesene tak znejú na terase 
tóny ich obľúbených šlágrov.

 Počas roka prišiel čas aj na opravy či menšie rekon-
štrukcie, ktoré sme s prispením finančnej podpory 
Obecného úradu v Horných Salibách zvládli.

 Aktivizácia klientov, udržanie a rozvoj zručností, 
motivácia klientov k zmysluplnému prežívaniu svojho 
času, zostáva naďalej našou prioritou. Dať im lásku, 
uznanie a pocit, že sú stále potrební a užitoční. Nech 
nám Pán Boh pomáha.

 
Mgr. Anna Vasasová 

riaditeľka

Stredisko Evanjelickej diakonie 
Horné Saliby 
925 03 Horné Saliby 505

Telefón: 031/ 785 23 42
Mobil: +421 903 219 389
E-mail: sed.horne.saliby@stonline.sk
IBAN: SK87 0900 0000 0000 2409 4304
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SED Chmeľov

Stredisko Evanjelickej diakonie Chmeľov začalo svoju 
činnosť 1. januára 2018. 

Denný stacionár v Chmeľove začal svoju činnosť na 
podnet seniorov z Chmeľova a za podpory vedenia cir-
kevného zboru ECAV Chmeľov. Bol otvorený 1. januára 
2017, ako prevádzka SED Sazdice. Denný stacionár má 
kapacitu 30 prijímateľov sociálnej služby, je pravidelne 
otvorený počas pracovných dní pre ľudí v dôchod-
kovom veku so stupňom odkázanosti minimálne 
III. stupeň. Klientom sú poskytované služby podľa 
§ 40 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. 

Prijímatelia sociálnej služby môžu v dennom sta-
cionári tráviť čas v spoločnosti svojich rovesníkov pri 
rozhovoroch a pri rozličných činnostiach. Každý deň 
začína duchovným stíšením pod vedením zborového 
farára Tomáša Valašíka

Predmetom činnosti strediska je poskytovať 
potrebnú starostlivosť v duchu kresťanských princípov 
evanjelia s náležitým duchovným zázemím, v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi a v snahe udržať 
klientov v centre spoločenského diania, poskytnúť im 
potrebné podnetné a kultúrne prostredie a zabrániť ich 
sociálnej a spoločenskej izolácii. 

Dni sú naplnené rôznymi aktivitami pre rozvoj jem-
nej motoriky, tréning pamäti a rozvoj kognitívnych 
funkcií, sociálnej komunikácie. Ponúkané sú športové 
aktivity, spoločenské hry, duchovné a preventívne 
prednášky i príležitostné výlety.

Víziou strediska ED Chmeľov je poskytovať kva-
litné sociálne služby v komunitných podmienkach na 
základe kresťanských hodnôt. Pánu Bohu sme veľmi 
vďační, že požehnáva našu prácu.

 

Mgr. Martina Brehuvová
riaditeľka

Stredisko Evanjelickej diakonie 
Chmeľov 
082 15 Chmeľov č. 72

Mobil: +421 917 179 354
E-mail: sedchmelov2@gmail.com
IBAN: SK42 8330 0000 0025 0134 9007
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SED Komárno

Stredisko Evanjelickej diakonie Komárno začalo so 
svojou činnosťou 16. novembra 2007. Klientom den-
ného stacionára boli v kalendárnom roku 2018 posky-
tované sociálne služby podľa § 40 zákona č. 448/2008 
Z. z. o sociálnych službách. Stredisko poskytovalo 
služby v počte 10 klientom, ktorí navštevovali zariade-
nie veľmi radi.

Naďalej sme poskytovali službu blížnym, osamote-
ným a trpiacim s rôznymi chorobami, tým, ktorí túto 
službu potrebovali.

Služby zahŕňali sociálne poradenstvo, pracovnú tera-
piu, ale hlavne záujmovú činnosť našich klientov podľa 
ich vlastného záujmu. 

Klienti sa pravidelne stretávajú a zároveň sa zúčast-
ňujú rôznych aktivít, ktoré im významne pomáhajú 
v ich každodennom živote. Ide o rôzne kultúrne podu-
jatia organizované našim mestom alebo našim cirkev-
ným zborom. Ďalej sú to rôzne výlety, prechádzky, ale aj 
plodné rozhovory na rôzne aktuálne témy.

Naši klienti, ako aj pracovníci diakonie a členovia cir-
kevného zboru Komárno, sa už štvrtý krát zúčastnili 
projektu Tesco – Potravinová zbierka pre ľudí v sociálnej 
núdzi, kde sme nazbierali potraviny v objeme približne  
1650 kg. Vo vlastnej réžii sme potraviny rozdelili, zabalili 
a potravinové balíčky odovzdali mestu Komárno, obci 
Iža, obci Zemianska Olča a Lipové a iným nemenova-
ným rodinám v celkovom počte približne 150 ks. Táto 
akcia v spolupráci s cirkevným zborom Komárno patrí 
medzi veľmi plodné, aktívne a prospešné. Učí nás, aby 
sme vedeli ukázať a prejaviť lásku k blížnemu svojmu. 

Chcela by som sa poďakovať Pánu Bohu za všetko 
doterajšie požehnanie a lásku, rovnako i všetkým 
ochotným spolupracovníkom, dobrodincom i tým, 
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zdarný chod 
nášho strediska 

Ružena Majerová
správkyňa SED

Stredisko Evanjelickej diakonie 
Komárno
Františkánov 15
945 01 Komárno

Mobil: +421 948 099 398
E-mail: sedkomarno@centrum.sk
IBAN: SK69 7500 0000 0040 0792 4829
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SED Košeca

Stredisko Evanjelickej diakonie Košeca bolo založené 
dňa 6. septembra 1996. Dňa 1. mája 1997 bol položený 
základný kameň. SED bolo posvätené odovzdané do 
prevádzky 31. októbra 2003. 

V súčasnosti kapacita celého zariadenia predsta-
vuje 70 miest v 35 jednolôžkových a 18 dvojlôžkových 
izbách so sociálnym zariadením. Kapacita je rozdelená 
na Zariadenie pre seniorov (§35) 40 miest a Zariadenie 
opatrovateľskej služby (§36) 30 miest. 

Našim klientom poskytujeme služby v plnom roz-
sahu znenia Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 
Z. z., ktoré tento zákon stanovuje pre dané typy zaria-
dení. Okrem toho sú klientom poskytované pedikúra, 
kadernícke služby, masáže, rehabilitačné cvičenia a pra-
videlná pastorálna starostlivosť v evanjelickom duchu, 
ako aj príležitostná rímsko – katolícka starostlivosť, 
ktorá je zabezpečovaná cez miestny farský úrad. 

Celkovo sme v roku 2018 poskytovali služby 
125 klientom. Počas roka nám 42 klientov zomrelo. Prie-
merný vek našich obyvateľov bol 81 rokov, priemerná 
úhrada klientov za poskytované služby bola 545,- €.

V priemere sme zamestnávali 38 zamestnancov na 
plný pracovný úväzok. Z toho 30 žien a 8 mužov. Na 
dohodu sme zamestnávali v priemere 3 pracovníkov. 
Priemerná hrubá mesačná mzda bola 845,- €. V prie-
behu roka sa nám podarilo zväčšiť a modernizovať cen-
trálnu kúpeľňu na prízemí, osadiť nové termostatické 
hlavice na všetkých radiátoroch. Vymenili sa čerpadlá 
na rozvodoch kúrenia a urobilo sa hydrodynamické 
vyváženie systému.

Ďakujeme v prvom rade Pánu Bohu za všetko dote-
rajšie požehnanie a vedenie. Personálu a všetkým 
ochotným spolupracovníkom, dobrodincom a spon-
zorom, i tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili 
o zdarný chod zariadenia SED Košeca.

Ing. Marcel Breče 
  riaditeľ

Stredisko Evanjelickej diakonie 
Košeca
018 64 Košeca 898

Telefón: 042/ 444 15 28
Mobil: +421 918 828 515
E-mail: info@diakoniakoseca.sk
www.diakoniakoseca.sk
IBAN: SK29 0200 0000 0030 2184 5372
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SED Kšinná

Stredisko Evanjelickej diakonie Kšinná začalo svoju 
činnosť v roku 1996.

Stredisko je zariadenie rodinného typu s kapa-
citou 18 klientov. Pôvodná novostavba zborového 
domu bola veľmi rozsiahla a z finančných dôvodov 
sa nemohla dokončiť. Po rokovaní CZ Kšinná s vede-
ním ED a za finančnej pomoci pani Kláry Medveckej sa 
stavba dokončila. Ako prvé obyvateľky domova nastú-
pili na pobyt pani Klára Medvecká s mentálne postih-
nutou dcérou. 

V zariadení boli poskytnuté služby 24 klientom, 
z toho v zariadení pre seniorov 20 klientom a v špecia-
lizovanom zariadení 4 klientom, ktorí sú nielen telesne, 
ale aj mentálne postihnutí. Ku koncu roka bolo v zaria-
dení 18 klientov, v priebehu roka sa služby poskytli 
22 klientom a priemerný vek bol 81 rokov. Našim klien-
tom poskytujeme sociálne služby podľa Zákona o soci-
álnych službách č. 448/ 2008 Z. z. . 

 Prevádzka v domove je nepretržitá s celodennou 
stravou, opatrovateľskou, zdravotnou, duchovnou 
a kultúrnou starostlivosťou. Zariadenie navštevuje 
praktická lekárka. Klientom zabezpečujeme potrebné 
zdravotné pomôcky, lieky, v prípade záujmu aj nad-
štandardné služby: masáže, pedikúru, manikúru, kader-
níčku.

V rámci duchovnej starostlivosti sa uskutočňujú 
služby Božie, biblické hodiny, pôstne a adventné 
večierne a dopoludňajšie stíšenie v sieni domova. 
Pre klientov, ktorí sa nemôžu zúčastniť služieb Božích 
v kostole, je zabezpečený rozhlasový prenos z kos-
tola do domova, a tak kázne a piesne si môžu vypočuť 
priamo v jedálni.

V rámci sociálnej práce s klientmi boli vytvorené 
individuálne rozvojové plány, ktoré zahŕňajú tieto tera-
pie: muzikoterapia, arterapia, biblioterapia, ergotera-
pia, reminiscenčná terapia. Ďalej pre klientov počas 
roka pripravujeme rôzne spoločenské podujatia, vystú-
penie detí z materskej školy, základnej školy, z detskej 
besiedky a folklórneho súboru Bukovina.

V priebehu roka sme zrekonštruovali jednu 1-pos-
teľovú izbu a vybavili novým nábytkom. Zabezpečili 
sme nové kuchynské spotrebiče pre lepšiu vybavenosť 
kuchyne. Našim cieľom naďalej zostáva vylepšovanie 
a skvalitňovanie podmienok pre našich klientov.

Ďakujeme Pánu Bohu, že aj tento rok požehnával 
našu prácu. 

 
Ing. Jozef Hadvig

riaditeľ

Stredisko Evanjelickej diakonie 
Kšinná
956 41 Kšinná 70
 
Telefón: 038/ 760 818 5-86 
Mobil:+421 919 455 377 
E-mail: ddksinna@pbi.sk 
IBAN: SK70 6500 0000 0000 2000 7381
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SED Sazdice

Stredisko Evanjelickej diakonie začalo so svojou čin-
nosťou 1. januára 2014. Hlavnou myšlienkou je posky-
tovať sociálnu službu v dennom stacionári pre star-
ších a zdravotne postihnutých občanov, čo najbližšie 
k miestu ich trvalého bydliska. V roku 2018 sme poskytli 
služby pre 10 klientov podľa § 40 zákona č. 448/2008 
Z. z. o sociálnych službách .

V dennom stacionári je vytvorené harmonické, 
farebné a pozitívne prostredie, kde sa klienti cítia prí-
jemne a bezpečne. Nájdu tu širšiu mieru socializácie 
ako v stereotypnom domácom prostredí, stretávajú 
seberovných ľudí. V dennom stacionári sa okrem sta-
rostlivosti a napĺňaní základných biologických potrieb 
klientov, staráme aj o ich duševné a telesné zdravie. 
Snažíme sa o takú kombináciu aktivít, aby sme klien-
tov komplexne stimulovali a zmysluplne napĺňali ich 
voľný čas. Snahou odborných pracovníčok je pracovať 
na udržiavaní a rozvíjaní ich samostatnosti, schopnosti 
orientácie, zlepšení sebaobslužných prác a hygienic-
kých návykov. V stacionári sa vykonávajú terapie rôz-
nymi pracovnými metódami a technikami, ako artete-
rapia a ergoterapia.

Záujmová činnosť je realizovaná podľa individu-
álnych záujmov a schopností klientov. Pravidelne sú 
pripravované kultúrne a spoločenské podujatia pri 
rôznych príležitostiach v roku ako sú sviatky, výročia 
klientov, kalendárne sviatky. Duchovnú starostlivosť 
našim klientom prinášali evanjelickí a katolícki farári.

Sme vďační, že Pán Boh požehnáva našu prácu 
a sprevádza nás v našich radostiach i starostiach.

Mgr. Katarína Vörös
správkyňa SED

Stredisko Evanjelickej diakonie 
Sazdice
935 85 Sazdice 93

Mobil: +421 917 722 802
E-mail: sedsazdice@gmail.com
IBAN: SK48 0200 0000 0032 0972 6658
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SED Skalica

Stredisko Evanjelickej diakonie Skalica začalo so svo-
jou činnosťou 1. januára 2016 pod odborným vedením 
SED Sazdice. Od 1. januára 2017 sa stredisko ED osa-
mostatnilo. 

SED Skalica prevádzkuje v zborových priestoroch cir-
kevného zboru denný stacionár. V súvislosti so zmenou 
zákona o sociálnych službách a znížením platieb sme 
sa rozhodli, že stacionár budeme prevádzkovať na dob-
rovoľnej báze.

Klienti sa stretávajú trikrát v týždni – v utorok, stredu 
a štvrtok. Klienti si cvičia svoju pamäť, vypracúvajú 
rôzne úlohy a nezabúdame ani na spoločenské hry. 
V rámci arteterapie a ergoterapie absolvujú kurz kres-
lenia, ktorý vedie odborná pedagogická pracovníčka. 
V lete, 1. augusta 2018, bola v priestoroch Galérie u fran-
tiškánov v Skalici inštalovaná výstava prác našich klien-
tov a tých, ktorí prichádzajú na kurz kreslenia. Výstavu 
si prezrelo okolo päťsto záujemcov, čím sme dostali do 
povedomia aj našu prácu. Naši klienti majú možnosť si 
aj zaspievať známe, najmä ľudové piesne v rámci muzi-
koterapie. Seniori prichádzajú do stacionára radi a tešia 
sa na každé spoločné stretnutie.

Aj v roku 2018 prebehla zbierka Tesco – Potravinová 
zbierka pre ľudí v sociálnej núdzi, vyzbierané potraviny 
sme odovzdali prostredníctvom mesta Skalica, tým 
rodinám a jednotlivcom, ktorí to potrebujú. Časť sme 
rozdali aj prostredníctvom zboru – tam, kde sme vedeli 
o takejto potrebe.

Celkovo do stacionára a na jeho aktivity prichádza 
okolo 25 ľudí, ktorých vedie a koordinuje pani Zdenka 
Labudová, ktorá svojim dobrovoľníctvom umožňuje 
každodenný bezchybný, priateľský a bezkonfliktný 
chod stacionára.

Veríme, že Pán Boh sa k našej službe prizná.
 

ThDr. Peter Švehla
vedúci SED

Stredisko Evanjelickej diakonie 
Skalica
Potočná 17
909 01 Skalica

Mobil: +421 0950 545 348
E-mail: sedskalica@post.sk
IBAN: SK21 7500 0000 0040 2377 2001
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SED Slatina nad Bebravou

Stredisko Evanjelickej diakonie „Prameň“ Slatina nad 
Bebravou začalo s poskytovaním sociálnej starostlivosti 
14. januára 2013. Zariadenie tohto typu poskytuje sta-
rostlivosť klientom, ktorí potrebujú pomoc a dohľad 
počas dňa v ich prirodzenom sociálnom prostredí. 

Klientom denného stacionára bola poskytovaná 
služba podľa § 40 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách s denným pobytom. Zahŕňala sociálne pora-
denstvo, stravovanie, zabezpečovala pracovnú terapiu, 
duchovnú starostlivosť a záujmovú činnosť formou 
vytvárania rôznych ručných prác a výrobou drobných 
predmetov.

V spolupráci s miestnou základnou školou sme spo-
ločne vstúpili do projektu „Príroda nás učí i spája“, kto-
rého cieľom je odovzdávať nadobudnuté poznatky, 
ako pestovať bylinky a rastlinky mladej generácii. 

Privítali sme pani PaedDr. Máriu Čunderlíkovú, riadi-
teľku Centra MEMORY n.o, aby sme sa spolu so zdravot-
ným a sociálnym personálom zo zariadení SED Kšinná 
a Centrum sociálnej starostlivosti Krásna Ves školili 
v oblasti prístupu a práce so seniormi. 

Tiež sme sa vzdelávali, tentoraz v oblasti bezpeč-
nosti a ochrany seniorov, keď prišli do nášho zariadenia 
pracovníčky Ministerstva vnútra SR s prednáškou: „Ako 
sa nestať obeťou trestných činov“, ktorá bola súčas-
ťou národného projektu ochrany potenciálnych obetí 
trestných činov. 

Boli sme potešení z toho, že v roku 2018 bol pod-
porený náš projekt na zakúpenie polohovacích kresiel 
v rámci programu Nadácie Tatra banka „Dobré srdce 
2018.“ 

Zariadenie disponuje aj so zdravotníckymi pomôc-
kami, ktoré vypožičiava podľa potrieb a požiadaviek. 

Naša činnosť je prezentovaná v miestnej oblastnej 
tlači i v časopise Diakonia.sk, ktorý vydáva ústredie ED. 
Významnou podporou našich služieb je aj osobná pod-
pora a návšteva z ústredia ED, čo je pre nás povzbu-
dzujúce. Naše sociálne služby sa snažíme zdokonaľo-
vať, denný program rozširujeme. 

Sme vďační Pánu Bohu za Jeho požehnanie a všet-
kým, ktorí pomohli napredovaniu diakonickej práce 
SED „Prameň.“

Mgr. Martina Tlkancová
správkyňa SED

Stredisko Evanjelickej diakonie 
Slatina nad Bebravou
956 53 Slatina nad Bebravou 53

Telefón: 038/ 766 32 47
Mobil: +421 918 828 137
E-mail: tlkancova.m@gmail.com
IBAN: SK30 6500 0000 0000 2053 0543
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SED Sučany

Stredisko Evanjelickej diakonie Sučany poskytuje 
sociálne služby od roku 2006.

Počas roku 2018 boli poskytované služby podľa 
Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. a to 
podľa § 35 ako zariadenie pre seniorov, podľa § 38 ako 
domov sociálnych služieb a podľa § 39 ako špecializo-
vané zariadenie. Stredisko ED poskytovalo počas roka 
sociálne služby 69 klientom: z toho v zariadení pre 
seniorov 27, v špecializovanom zariadení 29, v domove 
sociálnych služieb 3, samoplatiteľov 10.

Na webovej stránke www.sedsucany.sk sme infor-
movali o konkrétnych službách, ako aj o živote obyva-
teľov.

Náklady na prevádzku SED Sučany boli zabezpečené: 
z VÚC Žilina, príspevkom Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR, príspevkom z 2 % daní a sponzorskými 
darmi, prijatými od fyzických a právnických osôb.

V priestoroch zariadenia sa v našej budove i naďa-
lej zabezpečovali služby všeobecného lekára a odbor-
ných lekárov. Lieky a zdravotný materiál poskytovala 
nielen našim klientom, ale aj obyvateľom okolitých 
dedín, lekáreň u Dobrého Pastiera. Zariadenie i naďalej 
prenajíma priestory Dobrovoľnému hasičskému zboru 
Sučany a firme PMP Truck. Pokračujeme aj v humani-
tárnej pomoci a to zapožičiavaním spacích vakov, ako 
aj elektrických vysušovačov pre celú oblasť Slovenska. 

Odborné vzdelávanie našich zamestnancov zabez-
pečujeme v spolupráci s Tatra Akadémiou v Prievidzi, 
Asociáciou poskytovateľov sociálnych služieb, Regio-
nálnym vzdelávacím centrom v Martine a Slovenskou 
Alzheimerovou spoločnosťou v Bratislave. 

O duchovné zaopatrenie našich seniorov sa pravi-
delne stará zborový farár Daniel Beňuch a z rímsko-
katolíckej cirkvi Pavol Pečko. Žiaci a pedagógovia zák-
ladnej školy v Sučanoch pripravujú po celý rok pekný 
a zaujímavý, kultúrny program. Nechýbajú vlastno-
ručne pripravené darčeky a milé pozornosti, za ktoré 
veľmi pekne ďakujeme. Naša vďaka za ústretovosť a 
podporu patrí aj obecnému zastupiteľstvu v Sučanoch. 

Najväčšie poďakovanie však patrí Pánu Bohu za Jeho 
vedenie a požehnanie. I naďalej sa budeme snažiť svo-
jou službou vydávať tomuto svetu dobré svedectvo.

PhDr. Lenka Taškárová
riaditeľka

Stredisko Evanjelickej diakonie 
Sučany
Partizánska 25
038 52 Sučany

Telefón: 043/ 424 19 01
Mobil: +421 918 616 092 
E-mail: diakoniasucany@mail.t-com.sk
www.sedsucany.sk
IBAN: SK48 1100 0000 0026 2902 6530
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SED Trnava

Stredisko Evanjelickej diakonie Trnava poskytuje 
sociálne služby od roku 2006. 

Počas roka 2018 boli poskytované služby podľa 
Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. a to podľa 
§ 35 ako zariadenie pre seniorov, podľa § 38 ako domov 
sociálnych služieb a podľa § 40 ako denný stacionár.

V zariadení sú poskytované sociálne služby 57 klientom, 
z toho 40 klientom v zariadení pre seniorov, 5 klientom 
v domove sociálnych služieb a 12 klientom v dennom sta-
cionári pre mladých dospelých s mentálnym postihnutím. 

Klientom bola poskytovaná celodenná opatrova-
teľská a sociálna starostlivosť. Ošetrovateľská starost-
livosť je zabezpečovaná cez ADOS. Zariadenie pravi-
delne navštevuje praktický lekár, psychiater, geriater 
a podľa potreby aj psychológ. Klientom zabezpeču-
jeme potrebné zdravotnícke pomôcky, lieky, pedikérku, 
v prípade záujmu aj služby rehabilitačnej sestry.

V rámci duchovnej starostlivosti sa uskutočňujú 
nedeľné služby Božie, biblická hodina, ranné zamys-
lenia, stretnutia so Spoločenstvom evanjelických žien.

Klienti majú vypracované individuálne rozvojové plány, 
ktoré zahŕňajú terapie, ako biblioterapia, muzikoterapia, 
arteterapia, ergoterapia, arómaterapia, práca s terapeutic-
kými bábikami, kognitívny tréning, mentálna stimulácia 
zameraná na pozornosť či pamäť, pomoc pri zabezpečo-
vaní potrieb pri vlastných záujmových činnostiach klien-
tov. Individuálne plány zahŕňajú aj pravidelné ranné cviče-
nia na posilnenie fyzickej kondície. Taktiež sú uplatňované 
činnosti, zamerané na rozvoj jemnej a hrubej motoriky. 
Práca s imobilnými klientmi je zameraná na bazálnu sti-
muláciu. Klienti denného stacionára pravidelne navšte-
vujú divadelné predstavenia, chodia na výlety, do divadla, 
kina, galérií a múzea. Klientom pomáha personál rozví-
jať činnosti sebaobsluhy a vedenia domácnosti. Športové 
aktivity, ktoré vykonávajú, im pomáhajú pri ich ťažkých 
diagnózach. Rodinným príslušníkom a klientom je posky-
tované sociálne poradenstvo. V novembri v našom zaria-
dení nakrúcala Slovenská televízia do relácie Generácia – 
téma bola „Samota seniorov počas Vianoc“. Relácia bola 
vysielaná 15. decembra 2018.

Pre klientov počas roka pripravujeme rôzne spolo-
čenské podujatia, na ktorých sa zúčastňujú aj rodinní 
príslušníci, zamestnanci a tiež klienti denného stacio-
nára. Počas roka sme pripravili fašiangové posedenie, 
oslavu Dňa matiek, posedenie pri Trnavskej cimba-
lovke, Vianočný večierok aj pre klientov aj pre zamest-
nancov. Klienti denného stacionára posielajú svoje 
práce na rôzne výtvarné výstavy a podujatia. Naďalej 
vkladáme našu činnosť do Božích rúk.

PhDr. Patrícia Hanzelová 
riaditeľka 

Stredisko Evanjelickej diakonie 
Trnava
Kalinčiakova 45
917 01 Trnava

Telefón: 033/ 554 52 08
Mobil: +421 910 988 899
E-mail: patricia.hanzelova@gmail.com
IBAN: SK50 5600 0000 0011 1375 6001
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SED Veličná

Stredisko Evanjelickej diakonie Archa Veličná bolo 
zriadené v septembri 2006. 

Aktívnu činnosť stredisko začalo v januári 2012, a to 
zapožičiavaním kompenzačných pomôcok.

Medzi poskytované sociálne služby Strediska ED 
Veličná patrí dobrovoľnícka činnosť, banka kompen-
začných pomôcok, základné poradenstvo.

Počas roka sme poskytli službu zapožičaním kom-
penzačných pomôcok 38 klientom. 

Dve dobrovoľníčky pomáhali občanom s roznáškou 
obedov, nákupmi, výberom predpísaných liekov 
z lekární.

Hlavnou činnosťou Archy je banka kompenzač-
ných pomôcok s poskytovaním základného sociálneho 
poradenstva. Vo februári sme zorganizovali tretí ročník 
charitatívneho plesu – ARCHA bál, výťažok bude pou-
žitý na zakúpenie notebooku.

Zapojili sme sa a podporili sme súťaž našich mladých 
dobrovoľníkov v športovej súťaži ONLINE CUP. 

V spolupráci s cirkevným zborom a obecným úra-
dom Veličná sa staráme o vynovené okolie budovy 
a rôzne drobné úpravy budovy. 

Veríme, že našu činnosť bude Pán Boh naďalej 
požehnávať.

 
Mgr. Miroslava Kurišová

riaditeľka

Stredisko Evanjelickej diakonie 
Veličná
027 54 Veličná 108 

Mobil: +421 949 636 487
E-mail: dss.archa@gmail.com
www.archa-velicna.webnode.sk
IBAN: SK28 7500 0000 0040 1724 2805
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SED Vranov nad Topľou

Stredisko Evanjelickej diakonie Vranov nad Topľou 
začalo svoju činnosť v roku 2008. 

V dennom stacionári sme poskytovali sociálne služby 
12 klientom. Klientom sú poskytované služby podľa 
§ 40 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Významným podujatím v roku 2018 bol 15. apríl, 
keď sme si na slávnostných službách Božích pripome-
nuli 10. výročie vzniku Domu Diakona Štefana. Tohto 
významného jubileá v živote SED sa zúčastnili vzácni 
hostia z ústredia ED Bratislava, brat senior Šarišsko-
-zemplínskeho seniorátu Martin Chalúpka a sesterské 
organizácie SED.

Účasť klientov v zariadení a celodenná činnosť je 
v súlade s dodržiavaním zákona o sociálnych služ-
bách, čomu je prispôsobený náš denný režim. Rov-
nako, ako v uplynulom roku, aj tento rok bolo pripra-
vené denné duchovné stíšenie, v závere týždňa za 
účasti brata farára z nášho cirkevného zboru Martina 
Vargovčáka. Celodennú činnosť sme obohacovali vzá-
jomnými besedami, pamäťovými cvičeniami, ale aj 
odbornými témami za účasti pozvaných hostí, histó-
riou nášho regiónu, návštevou miestnych regionálnych 
kultúrnych podujatí. Osobitne treba zdôrazniť úspešnú 
spoluprácu s HM Tesco vo Vranove nad Topľou. Najmä 
potravinová zbierka, ale aj osobné stretnutia s predsta-
viteľmi tohto obchodného reťazca vo Vranove nad Top-
ľou.

Aj napriek zníženej dotácii z Ministerstvo práce, so-
ciálnych vecí a rodiny SR sme dokázali chýbajúce pros-
triedky do rozpočtu získať od mesta Vranov nad Topľou 
a ústredia ED, ako aj z milodarov a 2% daní. Naša vďaka 
patrí cirkevnému zboru ECAV Vranov nad Topľou, ktorý 
najmä začiatkom roka dokázal finančne pomôcť a pre-
konať tento krízový stav. 

Rovnako ďakujeme všetkým, ktorí nám akýmkoľvek 
spôsobom pomohli, aby sme mohli v pokoji vykonávať 
túto misijnú činnosť na pomoc núdznym a osamelým 
seniorom. V neposlednom rade patrí vďaka Pánu Bohu 
za Jeho požehnanie.

 PaedDr. Jozef Švarbalík 
správca SED

Stredisko Evanjelickej diakonie 
Vranov nad Topľou
Sídlisko Lúčna 814
093 01 Vranov nad Topľou

Mobil: +421 917 480 007
E-mail: diakoniavt@gmail.com
IBAN: SK90 0900 0000 0005 6140 4507
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AGAPÉ

Agapé začalo so svojou prevádzkou v septembri 
1994. Poskytuje ubytovacie a stravovacie služby počas 
seminárov a školení, prípadne len ubytovanie pre sku-
piny alebo jednotlivcom v zariadení.

V priestoroch sa konali nasledovné cirkevné akcie: 
semináre Spoločenstva evanjelických žien, sústredenie 
teológov EBF UK, vzdelávanie kaplánov ECAV, senio-
rátna pastorálna konferencia Bratislavského seniorátu, 
stretnutie Diakoniewerk Gallneukirchen, Ekumenická 
pastoračná služba v OS a OZ SR, Evanjelické gymná-
zium Tisovec, zborový denný letný tábor pre deti z cir-
kevného zboru Svätý Jur a iné zborové akcie.

Poskytli sme služby a priestory aj pre iné organizácie, 
ako napr.: Academia Istropolitana Nova, Apoštolská cir-
kev, Divadlo Vertigo – Budapešť, semináre Spoločnosti 
pre logoterapiu a existenciálnu analýzu pre psycholó-
gov, semináre Inštitútu proces orientovanej psycholó-
gie Slovensko, YMCA Europe, Základná umelecká škola 
Prešov, Gymnázium Szeged Maďarsko, mesto Svätý Jur. 
Poskytli sme aj ubytovanie pre skupiny a pre jednotli-
vých ľudí.

V zariadení Domu seniorov sa nachádza kuchyňa, 
v nej sa celoročne pripravovala strava päťkrát denne 
pre 32 obyvateľov a každý deň sme poskytovali obedy 
a večere zamestnancom zariadenia. 

Zabezpečovali sme aj stravu pre 40 detí v Cirkevnej 
materskej škole Betlehem.

V roku 2018 sme ukončili rozvoz obedov pre star-
ších ľudí v meste z dôvodu, že počet stravníkov sa pod-
statne znížil. Niektorí zomreli, iní odišli do zariadenia 
Domu seniorov a rozvážať obedy pre zostávajúci počet 
ľudí bolo nerentabilné.

Ďakujem všetkým spolupracovníkom za ich obe-
tavú prácu, ale hlavne Pánu Bohu, že nás požehná-
val a ochraňoval pri práci, ktorú sme vykonávali počas 
celého roka. Ďakujem aj cirkevnému zboru ECAV vo 
Svätom Jure za dobrú spoluprácu.

Anna Filová
riaditeľka

Školiace stredisko AGAPÉ
Prostredná 37
Svätý Jur
900 21

Telefón: 02/ 449 713 38
IBAN: SK74 0900 0000 0001 8007 1120
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Súhrnný prehľad zamestnancov, klientov
a poskytovaných služieb v rámci ED ECAV za rok 2018

Na základe zákona č. 448/2008 Z. z. a č. 305/2005 Z. z.

Názov sociálnej služby podľa 
zákona č. 448/08 Z. z. Počet klientov k 31.12.2018

Celkový počet klientov, 
ktorým boli poskytnuté 

služby za rok 2018

Domov sociálnych služieb 6 8

Zariadenie pre seniorov 206 293

Špecializované zariadenie 25 42

Zariadenie opatrovateľskej služby 30 57

Denný stacionár 116 121

Útulok 47 89

Domov detí 40 41

Škola Červenica 25 25

Detské opatrovateľské centrum 12 19

Spolu 507 695

Poskytované služby na základe živnosti alebo iná forma poskytovaných služieb:

Druh služby Celkový počet klientov, ktorým boli 
poskytnuté služby za rok 2018

Prepravná služba 32

Požičiavanie kompenzačných pomôcok 110

Jedáleň 54

Spolu 196

Prehľad počtu zamestnancov ED ECAV v roku 2018

Forma Počet

Na plný pracovný pomer 219

Skrátený pracovný pomer 21

Na dohodu 28

Na základe živnosti 7

Dobrovoľníci 31

Materská dovolenka 6

Spolu 312
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Poďakovanie
• Pri našej činnosti v roku 2018 sme prijímali odbornú, finančnú i materiálnu podporu od:
 Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Württemberg e.V., BRD 
 Diakonisches Werk Evangelischer Kirchen in Mitteldeutschland e.V., BRD,
 Diakonie Katastrophenhilfe Deutschland

• Okrem toho sme v roku 2018 spolupracovali aj so zahraničnými organizáciami:
 Diakonisches Werk der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens e.V.BRD
 Evangelische Diakonieschwesternschaft Herrenberg e.V., BRD
 Landesjugendfarramt Dresden, BR
 Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische Jugendsozialarbeit e.V. Stuttgart, BRD
 Diakonie ČCE, Česká republika 
 Slezská diakonie, Česká republika
 Centar za socijalni rad Kovačica, Srbija
 EURODIACONIA, Belgicko
 Slovenský  cirkevný zbor Nadlak
 Evanjelický cirkevný zbor a. v. v Slovenskom Komlóši
 Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Kulpíne, Srbsko 
 Saints Peter and Paul Lutheran Church v Riverside, v štáte Illinios, v USA
 Diakonie Katastrophenhilfe Österreich
 AIDRom Ecumenical Association of the Churches from Romania
 Diakonie Schwäbisch Hall Deutschland
a partneri Stredísk evanjelickej diakonie.
• Medzi najvýznamnejších vnútroštátnych podporovateľov a spolupracujúce organizácie Evan-

jelickej diakonie v roku 2018 patrili:
 Ministerstvo kultúry SR 
 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 Ministerstvo obrany SR
 Ministerstvo vnútra 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
 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR
 SANIMAT s.r.o.
 Slovenská katolícka charita
 Slovenský Červený kríž
 Rozhlas a televízia Slovenska
 Tesco Stores SR a.s.
 Platforma MVRO Slovenska
 Platforma RISC
 Nadácia Orange
 dm drogerie markt
• Taktiež ďakujeme za finančnú i materiálnu podporu vybraných projektov Evanjelickej diakonie 

aj cirkevným zborom, organizáciám, rodinám, ako aj jednotlivcom.
• V neposlednom rade patrí naše poďakovanie všetkým evanjelickým sestrám farárkam a bratom 

farárom, ktorí duchovne zaopatrujú klientov a personál v našich zariadeniach, predstaviteľom 
ECAV na Slovensku za ústretovosť pri zabezpečovaní spolupráce medzi ECAV a Evanjelickou dia-
koniou a taktiež dobrovoľným spolupracovníkom Evanjelickej diakonie za nezištnú pomoc.

Srdečne všetkým ďakujeme!

JUDr. Ing. Ján Gasper, MBA, LL.M
poverený vedením ED ECAV na Slovensku
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Potravinová zbierka Tesco Prezentácia Zborovej diakonie

Balíčky z dm drogerie markt

Vianočné balíčky, Nadlak

Partner Diakonia Schwäbisch Hall
projekt ZŠ Kaloša

15. výročie Zborovej diakonie Cesta
nádeje Košice

VI. Evanjelické cirkevné dni Zvolen

VI. Evanjelické cirkevné dni Zvolen
Oľga Reptová, laureátka 
Ceny Samuela Zocha

Resoty, materiálna pomoc od ED  

Nemeckí dobrovoľníci na Slovensku

Detlef Harland na ÚED
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