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Slovo na úvod
Ž 46,2: Boh nám je útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy osved-

čenou. 
Pomoc, vernosť, nádej, útočisko. Sú to zasľúbenia od nášho milujú-

ceho ochrancu, Pána Boha, ktoré nás dokážu udržať „nad vodou“ aj 
v tých najťažších chvíľach. Keď nás zachváti strach, neistota, súženie, 
môžeme sa obrátiť na ten najlepší zdroj pokoja a posilnenia, ktorý nás 
dokáže previesť akoukoľvek temnotou, len Mu musíme pevne dôve-
rovať. Boh je verný a je pripravený podať nám pomocnú ruku. Otáz-
kou je, či sme my pripravení vystrieť tú našu ruku a prijať Jeho pomoc?  
A následne, túžiť byť pomocou a oporou druhým...

Kalendárny rok 2020 sa nezapíše do svetových dejín inak ako 
rok COVIDu-19. Pandémia, ktorú nám toto ochorenie spôsobilo, 
sa stala súčasťou nášho každodenného života, doma aj v práci. Pri-
niesla nám starosti a následne výzvy, aké sme doteraz nepoznali. 
Prvotné úvahy a myšlienky o tom, že v prípade, ak budeme všetko, 
čo nám bude odporúčané alebo prikázané dodržiavať, tak sa tomu 
ochoreniu vyhneme, sa v priebehu minulého roka ukázali ako nere-
álne. Neexistoval návod, ako sa vírusu úplne vyhnúť. Boli iba rôzne 
odporúčania a návody, ako minimalizovať možnosť sa ním nakaziť. 
V prípade, že sa už vírusom niekto nakazil, jeho osobné skúsenosti  
s touto chorobou boli rôzne. Od veľmi ľahkého priebehu bez 
takmer žiadnych symptómov, až po najťažší priebeh, dôsledkom 
ktorého bolo opustenie pozemského života... 

Sociálne služby, ich poskytovanie, mali v zápase s týmto ochore-
ním svoje jedinečné špecifiká, zvládať ich bolo výzvou, ľudskou aj 
profesijnou. Sociálne služby, to sú predovšetkým ľudia, ktorí pomá-
hajú ľuďom, ktorí sú na ich pomoc odkázaní. Jedni aj druhí majú 
svoje vlastné životné príbehy, ktoré v mnohých prípadoch covid, 
obrazne povedané, prevrátil na ruby. Úsilie, či už fyzické alebo psy-
chické, ktoré museli naši zamestnanci v zariadeniach v uplynu-
lom roku zo seba vydať, si zaslúži veľký obdiv a vyslovenie veľkého 
„Ďakujeme“. 

Rok 2020 bol prvým rokom, v ktorom nastala v zmysle zákona 
č. 370/2019 Z. z. o finančnej podpore činnosti cirkví a nábožen-
ských spoločností zásadná zmena vo financovaní prevádzky Ústre-
dia Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku (ÚED). Pred účinnos-
ťou tohto zákona dostávalo ÚED príspevok na prevádzku priamo 
prostredníctvom Cirkevného odboru MK SR ako transfer z rozpoč-
tovej kapitoly Ministerstva kultúry SR. Celá výška tohto priameho 
transferu bola od roku 2020 pričlenená k Evanjelickej cirkvi a. v. na 
Slovensku. 

Evanjelickú diakoniu ECAV na Slovensku (ED ECAV) tvorí ústredie, 
ktoré nemá vlastnú právnu subjektivitu, a strediská s vlastnou práv-
nou subjektivitou, ktoré prostredníctvom svojich zariadení posky-
tujú sociálne služby v zmysle príslušných zákonov. ED ECAV tvorí 
jeden celok, pri zabezpečení jeho financovania je však potrebné 
rozlišovať medzi Evanjelickou diakoniou ako takou, ústredím a stre-
diskami. V uvedených zložkách je potrebné financovať prevádzku, 
udržateľnosť a rozvoj. Neoddeliteľnou a nenahraditeľnou súčasťou 
komplexného systému financovania ED ECAV je aj príspevok pre 
ÚED z verejných zdrojov. Tento príspevok v zmysle vyššie uvede-

JUDr. Mgr. Ing.  
Ján Gasper, MBA, LL.M
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ného platného zákona už bude do budúcna transferovaný iba prostredníctvom Evanjelickej cirkvi  
a. v. na Slovensku. Prípadné krátenie alebo dokonca neposkytnutie tohto príspevku by malo neopra-
viteľný dosah na vzájomné finančné aj nefinančné vzťahy a mechanizmy, na ktorých bola ED ECAV 
založená a budovaná posledných 30 rokov.

Štatistické údaje o ED ECAV

1/. Personálna oblasť 
Personálne zloženie Ústredia ED (ÚED) v priebehu roka 2020 z finančných aj z osobných dôvodov 

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

Na konci roka 2020 zamestnávala ED ECAV na plný úväzok 219 zamestnancov, 24 zamestnancov 
na skrátený pracovný pomer, 28 na dohodu, 5 na základe živnosti, 7 zamestnankýň je na MD, vypo-
máhalo približne 26 dobrovoľníkov. 

V Strediskách evanjelickej diakonie boli za rok 2020 poskytnuté sociálne služby celkom približne 
850 klientom. 

 
2/. Diakonická činnosť v rámci siete stredísk ED ECAV
 
ED ECAV pozostáva z ÚED a 26 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, a tiež poradenské a konzultačné služby zborovým diakoniám a cirkevným zborom 
ECAV. 

3/. Ostatná činnosť Evanjelickej diakonie ECAV 
 
ED ECAV okrem činnosti vo vnútri ECAV pracuje a spolupracuje aj v rámci sociálnych a treťosekto-

rových aktivít, napr. s Asociáciou poskytovateľov sociálnych služieb, SOCIO – Fórum, Fórom kresťan-
ských inštitúcií, Platformou rozvojových organizácií – Ambrela a s ďalšími organizáciami. 

Okrem toho sa ED ECAV v rámci medzinárodných partnerstiev zúčastňuje činností v Eurodiakonii, 
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 v 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. Mgr. Ing. Ján Gasper, MBA, LL.M
poverený vedením ED ECAV na Slovensku
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Referát ekonomicko-technického a právneho 
zabezpečenia

Poslanie referátu
Zabezpečovanie chodu Ústredia a ED ECAV ako celku; v ekonomickej, technickej a právnej 

oblasti.

Príjmy ED ECAV v roku 2020 boli 329.895 € a výdaje 347.126 €. 
Suma 254.968 € predstavovala náklady na zabezpečenie prevádzky 
ED ECAV (z toho odpisy 20.550 €) a 92.158 € bolo vynaložených na 
projektovú a programovú činnosť ED ECAV. 

Na zložení príjmovej stránky sa výrazne podieľali splátky pôžičiek 
sumou 39 tis. € a projekty a granty sumou 42 tis. €. Pôžičkami sa 
podporuje udržateľnosť poskytovania sociálnych služieb a rozvo-
jové aktivity v oblasti diakonickej práce. Výdavková časť odrážala tú 
príjmovú, t.j. najväčšími položkami na strane výdavkov boli poskyt-
nuté pôžičky 19 tis. €, a realizované projekty a granty 61 tis. €.

Od roku 2020 príspevok na prevádzku Ústrediu ED ECAV už nie je 
poskytovaný ako priamy transfer z Ministerstva kultúry, ale v zmysle 
zákona č. 370/2019 Z. z. prostredníctvom Evanjelickej cirkvi a. v. na 
Slovensku, ktorej bola pričlenená pôvodná výška transferu, ktorú 
ED ECAV dostávala.

Príjmy ED ECAV na Slovensku
    

   v celých € v %

1. Prevádzková dotácia  230.276,- 69,8
2. Milodary, dary a Nedeľa diakonie  6.595,-  2,0
3. Projekty a granty  42.820,-  13,0
4. Vlastná činnosť ED ECAV  5.286,-  1,6
5. 2% z dane v roku 2020   4.727,-  1,4
6. Splátky pôžičiek  39.121,- 11,9
7. Iné  1.070,-  0,3

  PRÍJMY SPOLU 329.895,-  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  75.984,-  21,9
 4. Odvody do fondov - zamestnanci  25.520,-  7,4
5. Nákupy  12.508,-  3,6
6. Nájom a energie   37.042,-   10,7 
7. Služby  75.250,-  21,7
8. Ostatné náklady  28.664,-  8,3
9. Výdavky na projekt. a program. činnosť ED ECAV na Slovensku   92.158,-  26,5

  Výdaje ED ECAV na Slovensku na projektovú a programovú činnosť

1. Pomoc strediskám - príspevky   3.845,-  1,1
2. Pomoc strediskám - pôžičky   19.000,-  5,5
3. Činnosť referátov ÚED  2.010,-  0,6
4. Projekty a grantová činnosť - zahraničné a tuzemské  61.241,- 17,7
5. 2% z dane prijaté v roku 2019  6.062,-  1,7
6. Náklady na zabezpečenie prevádzky ED ECAV na Slovensku  254.968- 73,5

 VÝDAJE SPOLU 347.126,-  100,0

JUDr. Mgr. Ing. 
 Ján Gasper, MBA, LL.M
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Evanjelická diakonia naďalej aktívne využívala na poskytovanie 
informácií o cieľoch svojej práce a činnosti všetky dostupné typy 
médií, a to najmä webovú stránku ED ECAV – www.diakonia.sk ako aj 
printovú verziu časopisu Diakonia.sk. Od marca 2020 sme informo-
vali verejnosť o aktivitách Evanjelickej diakonie aj prostredníctvom 
sociálnej siete Facebook. Ďalej to bol Evanjelický posol spod Tatier, 
Evanjelický východ, webová stránka ECAV na Slovensku – www.
ecav.sk. Spoluprácu rozvíjame aj s ďalšími médiami: TASR, SITA, RTVS, 
Pravda, Slovenka, kultúrno-spoločenský mesačník Bratislavy In_ba; 
printové a elektronické verzie denníkov a týždenníkov, internetová 
stránka spoločnosti ChangeNet, ktorá sa špecializuje na tretí sektor.

 Pandemická situácia nedovolila uskutočňovať mnohé aktivity  
a výrazne obmedzila ich počet. Začiatkom roku 2020 Ústredie ED 
privítalo delegáciu z Diakonie Würtemberg z Nemecka. Spolupráca 
naďalej pokračovala s partnermi v rámci platformy Eurodiaconie,  
s nemeckými partnermi, s partnermi z Ukrajiny, EBF UK, cirkevnými 
zbormi ECAV a evanjelickými školami. Referát bol nápomocný, ale 
aj priamo organizoval mediálne kampane. Z realizovaných kampaní 
uvedieme: Koronavírus – COVID-19: Pán Boh nás vyzýva k solidarite, 
kde ÚED poslala do cirkevných zborov balík postupov v súvislosti 
so vzniknutou pandémiou, či TESCO – Potravinová zbierka a pro-
jekt potravinovej zbierky Lidla s názvom „Podeľ sa a pomôž“, ktorým 
sa pomohlo aj nášmu stredisku Debora – útulok pre matky s deťmi 
v Banskej Bystrici. ED sa zapojila do iniciatívy #GivingTuesdayNow 
a #GivingTuesday a podporila dlhoročný projekt Koľko lásky sa 
zmestí do krabice od topánok, tentokrát v spolupráci s Evanjelic-
kou základnou školou v Bratislave. 

V rámci fundraisingovej činnosti sa ED zaradila medzi úspešných 
prijímateľov 2% z dane príjmov daňovníka. Referát sa zameral v roz-
sahu svojej činnosti aj na prácu s darcami, prípravu a distribúciu 
propagačných a publikačných materiálov ED. Naďalej pokračovala 
spolupráca s Potravinovou bankou Slovensko, Slovenským červe-
ným krížom, Tatra bankou, VÚB bankou, Fórom kresťanských inšti-
túcií, Asociáciou poskytovateľov sociálnych služieb.

ED sa počas roka 2020 zúčastňovala na rôznych seminároch, školeniach 
a konferenciách, kvôli pandemickej situácii najmä online formou. Za všetky 
spomenieme slávnostnú rozlúčku s Dieterom Kaufmannom, ako predse-
dom Diakonie Würtemberg z Nemecka, ktorú zastával 11 rokov. 

Referát pomáhal aj pri propagácii a disseminácii výstupov z pro-
jektov, ktoré ED počas roka realizovala. Prostredníctvom časopisu 
Diakonia.sk sme aj v tomto roku informovali evanjelickú a občian-
sku verejnosť o činnosti stredísk ED a ich živote počas COVID-19. 

Veríme, že informovanie verejnosti zvýšilo povedomie o práci a kva-
lite služieb, ktoré Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku už 30 rokov 
formou činnosti ústredia a stredísk poskytuje doma i v zahraničí. 

Referát Public relations a Fundraising

PhDr.  
Janka Gasperová, PhD.

Poslanie referátu
Cielene šíriť informácie o ED ECAV v kresťanskej i občianskej verejnosti. Napomáhať nadväzova-

nie a udržiavanie pozitívnych vzťahov s donormi. 
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Poslanie referátu
Prostredníctvom rôznorodých humanitárnych aktivít, rozvojovej spolupráce, programov  

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

Referát humanitárnej a rozvojovej pomoci

Referát humanitárnej a rozvojovej pomoci sa podieľal na zalo-
žení oficiálnej stránky Ústredia Evanjelickej diakonie na Facebooku, 
kde sa snažíme informovať o aktuálnom dianí, či už na Ústredí 
alebo v jednotlivých strediskách ED. Pre lepšie pochopenie práce 
a fungovania so sociálnymi sieťami sme sa zúčastnili viacerých ško-
lení na tému Trendy na sociálnych sieťach, Ako komunikovať v čase 
korona krízy, či Facebook Business Manager. V máji sme sa zapo-
jili do iniciatívy #GivingTuesdayNow, v rámci ktorej sme vyzvali sle-
dovateľov našej facebookovej stránky načítať rozprávku pre našich 
klientov v pobytových zariadeniach pre seniorov. V decembri sme 
sa zapojili do iniciatívy #GivingTuesday, kde sme na základe aktuál-
nej potreby vytvorili na portáli Ľudia ľuďom zbierku na nákup pre-
nosných skladacích postelí pre naše zariadenia pre seniorov. 

V rámci členstva v Platforme rozvojových organizácií – Ambrela 
sme sa zúčastnili na pracovnej skupine pre rozvojovú spoluprácu a 
humanitárnu pomoc Ambrela a členských schôdzí, kde sme sa zao-
berali advokáciou vo vzťahu k novej vláde, COVID-19 dopadmi na 
neziskový sektor a ich zmierňovaním, budovaním kapacít, či ďal-
šími dôležitými správami, plánmi, aktivitami.

Počas roku 2020 sme reagovali na rôzne grantové výzvy na Slo-
vensku. Úspešne sa nám podarilo zrealizovať projekt s názvom 
„Dôstojnosť seniora COVID-19 neporazí“ podporený grantovým 
programom spoločnosti Henkel Slovensko. Vďaka tomu sme zakú-
pili 30 balení jednorazových rukavíc pre SED v čase, keď ich cena 
rapídne stúpala a ich dostupnosť kvôli vypuknutiu pandémie 
COVID-19 na Slovensku bola oslabená.

V rámci banky kompenzačných pomôcok referát koordinoval 
zapožičanie polohovateľných postelí, nočných stolíkov, invalidných 
vozíkov, bariel a ďalších zdravotníckych pomôcok.

Mgr. Dana Balonová
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Poslanie referátu
Zabezpečovať poradenský servis a pomoc pri riešení problémov Stredísk ED ECAV a pripravova-

ných projektov sociálnych, zdravotníckych a školských služieb.

PhDr. Szilvia  
Buzalová

Referát služieb

Rok 2020 bol poznačený pandemickou situáciou, ochorením 
COVID-19, ktoré vo veľkej miere poznačilo tak poskytovanie so- 
ciálnych služieb ako i poskytovanie sociálnej pomoci. Referát slu-
žieb i tento rok zabezpečoval metodické vedenie a informova-
nie SED o aktuálnych zmenách v legislatíve, a hlavne smerníc  
a opatrení vydaných Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny 
SR (MPSVR SR) a Ministerstvom zdravotníctva SR, ktoré súviseli  
s pandémiou COVID-19. Pritom sme podporovali systém spätnej 
informovanosti Ústredia ED a SED. 

Boli sme v kontakte s jednotlivými odbormi sociálnych služieb 
pri samosprávnych krajoch, s miestnymi samosprávami, ako aj 
MPSVR pri riešení sporných otázok. 

Úzko sme spolupracovali s odborom krízového manažmentu  
a bezpečnosti pri MPSVR, ktoré nám zabezpečili nielen ochranné  
a dezinfekčné prostriedky, ale i cenné rady a usmernenia. Veľká 
vďaka patrí riaditeľovi odboru Ing. Jánovi Hudákovi, PhD., ktorý 
bol nápomocný pri ťažkých situáciách, keď sa skutočne bojovalo 
o životy v zariadeniach sociálnych služieb. Zaviedli sme bezpeč-
nostné opatrenia v našich zariadeniach.

Zúčastnili sme sa na niekoľkých odborných školeniach, kur-
zoch, konferenciách, ktoré sa napriek ťažkej situácii realizovali a boli 
vytesnené do online priestoru.

V priebehu roka sa nám podarilo zaregistrovať na Trenčian-
skom samosprávnom kraji Denný stacionár v SED Nové Mesto nad 
Váhom a Dom na polceste v SED Beckov. K registrácii bol vypraco-
vaný projekt na poskytovanie sociálnych služieb so všetkými nále-
žitosťami, ktoré ukladá zákon č. 448/2008 o SS. Obe zariadenia sú  
v súlade s komunitným plánom ako i Národnými prioritami SR.

Počas prvej vlny pandémie COVID-19 sme zorganizovali v spo-
lupráci s VIVA MUSICA! koncert klasickej hudby – Umenie pod 
oknami pre našich seniorov v SED Bratislava. 

Poskytovali sme organizačné poradenstvo v oblasti prevádz-
kovania sociálnych služieb. Taktiež sme poskytovali základné so- 
ciálne poradenstvo rodinám i jednotlivcom. Rovnako tiež pomoc 
pri vybavovaní potrebných dokumentov k umiestneniu do zariade-
nia sociálnych služieb a pri hľadaní vhodného, najmä dlhodobého 
riešenia vzniknutých sociálnych krízových situácií.

Ani tento rok sme nezabudli na bezdomovcov a do útulku MEA 
CULPA sme poskytli hygienické a inkontinenčné pomôcky.

Na konci roka v rámci projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice 
od topánok sme potešili deti zo sociálne slabších rodín v rámci SED 
ED. Tento rok balíčky pripravila Evanjelická základná škola v Brati-
slave. 

Veľká vďaka patrí všetkým zamestnancom SED za ich mimo-
riadne nasadenie a prácu v čase pandémie ochorenia COVID-19. 
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Aktivity Referátu zborovej diakonie boli v roku 2020 výrazne 
ovplyvnené pandemickou situáciou. Viaceré dohodnuté osobné 
stretnutia boli presunuté alebo úplne zrušené. Poradenstvo sme 
vykonávali telefonicky. Pre cirkevné zbory v súvislosti s COVID-
19 sme pripravili materiály, v ktorých sa nachádzali postupy pri 
pomoci seniorom a iným rizikovým skupinám a tiež postupy pri 
práci a komunikácii s dobrovoľníkmi v tejto náročnej dobe. Záro-
veň sme pripravili a vyhodnotili dotazník rozposlaný do cirkevných 
zborov ohľadom situácie a stavu Zborovej diakonie v cirkevných 
zboroch ECAV na Slovensku, a tiež ohľadom pomoci, ktorú by cir-
kevné zbory od Ústredia ED potrebovali prostredníctvom aktivít, 
prednášok, poradenstva a i. 

Referát aktívne prispel do projektu Výboru zborovej diakonie 
Bratislavského seniorátu s názvom Sprevádzanie smútiacich, kto-
rého výstupom bola publikácia, brožúra: Sprevádzanie smútia-
cich dostupná pre všetkých záujemcov. Aktívne sme komunikovali  
s riaditeľkou neziskovej organizácie Plamienok, Máriou Jasenkovou  
a so zahraničnými autormi z Českej republiky venujúcimi sa danej 
téme, a to: paliatívnym duchovným Vítězslavom Vurstom a odbor-
níčkou z oblasti psychológie Naděždou Špatenkovou. 

Referát každoročne pripravuje podklady pre všetky CZ na celo-
-cirkevnú zbierku Nedeľa diakonie. Keďže rok 2020 bol finančne 
výrazne ovplyvnený pandemickou situáciou, rozhodli sme sa 
zbierku presunúť na obdobie, keď to bude pre cirkevné zbory pri-
jateľnejšie.

Zúčastnili sme sa inštruktážneho semináru Erasmus+ v rámci 
sekcie KA2, Strategické partnerstvá – vzdelávanie dospelých, EVS 
konferencie. Zaoberali sme sa vypracovaním histórie diakonickej 
činnosti pred a po roku 1989 do pripravovanej kroniky ECAV k 100. 
výročiu ECAV na Slovensku v spolupráci s CZ Bratislava Legionár-
ska, CZ Liptovský Mikuláš, CZ Stará Turá a CZ Modra, zaoberali sme 
sa myšlienkou zostavenia Pamätnice pre diakonisy v spolupráci  
s Danielou Fiačanovou, archivárkou CZ LM ECAV. Pravidelne komu-
nikujeme aj s viacerými evanjelickými školami.

V rámci posilnenia a budovania siete zahraničných vzťahov  
a kontaktov sme sa začiatkom marca zúčastnili v Stuttgarte medzi-
národnej konferencie na tému: „The European Pillar of Social Rights: 
What has changed so far? (Európsky pilier sociálnych práv: čo sa 
doteraz zmenilo?). Pravidelne komunikujeme s cirkevným zborom 
Sts. Peter and Paul Lutheran Church in Riverside, Illinois, USA a rov-
nako i so vzdelávacou organizáciou Slezskej diakonie Interdiac, síd-
liacou v Českom Těšíne. 

Ďakujeme Pánu Bohu za Jeho vedenie a ochranu počas tohto 
náročného obdobia.

Referát zborovej diakonie

Mgr. Katarína 
Šoltésová, PhD.

Poslanie referátu
Napomáhať vytváranie Zborovej diakonie (ďalej ZbD) v každom CZ ECAV a poradenstvom 

napomáhať rozvoj diakonických aktivít v cirkevných zboroch.
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Referát medzinárodnej sociálnej práce mladých ľudí

Mgr. Katarína 
Šoltésová, PhD.

Referát každoročne ponúka mladým ľuďom zúčastniť sa interkultúr-
neho výmenného dobrovoľníckeho pobytu na Slovensku. V spolupráci 
s Diakonie Mitteldeutschland prijímame nemeckých mladých dobro-
voľníkov v rámci programu Internationaler Jugendfreiwilligendienst  
a koordinujeme ich dobrovoľnícku činnosť na Slovensku. Dobrovoľnícky 
rok august 2019/august 2020 na Slovensku ukončili dvaja nemeckí 
dobrovoľníci: Pia Boller a Nico Hölzel. Žiaľ, kvôli pandemickej situácii 
museli ukončiť tento rok v marci 2020. Ďalší dobrovoľnícky rok august 
2020/august 2021 sme privítali troch nemeckých dobrovoľníkoch, a to 
Carla Maullu, ktorý vykonáva svoju dobrovoľnícku činnosť vo Vrbovciach,  
v spolupráci s cirkevných zborom Vrbovce a Kathrin Janu Link, ktorá 
vykonáva svoju dobrovoľnícku činnosť v Bratislave, v spolupráci so Stre-
diskom Evanjelickej diakonie Bratislava, Evanjelickým lýceom na Vra-
novskej ulici a Evanjelickou bohosloveckou fakultou Univerzity Komen-
ského. Treťou dobrovoľníčkou bola Frederike Nietsch, ktorá mala 
vykonávať svoju dobrovoľnícku činnosť v spolupráci s Evanjelickou spo-
jenou školou v Martine – na Evanjelickom gymnáziu, avšak kvôli zhor-
šujúcej sa pandemickej situácii v Martine sme túto činnosť hneď na 
začiatku museli pozastaviť. Tešíme sa, že táto spolupráca pokračuje už 
vyše 20 rokov a ďakujeme našim nemeckým partnerom za spoluprácu

V auguste roku 2019 referát rozbehol nový dobrovoľnícky projekt, 
spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom programu Európ-
sky zbor solidarity, ktorý na Slovensku zastrešuje Národná agentúra 
Iuventa. Projekt je realizovaný v spolupráci s partnerskou organizáciou  
v Ukrajine, Living Hope. Od septembra 2019 sme hosťovali dvoch ukra-
jinských dobrovoľníkov: Daniila Krokhinova a Yuriiho Pravnichenka,  
v spolupráci so Strediskom Evanjelickej diakonie Bratislava, ktorí vyko-
návali svoju dobrovoľnícku činnosť jeden rok. V auguste 2020 úspešne 
ukončili svoj dobrovoľnícky rok. Od novembra 2020 pokračujeme s ďal-
ším projektom pre dobrovoľníkov z Ukrajiny, avšak kvôli zlej pandemic-
kej situácii v našich krajinách zatiaľ čakáme na uvoľňovanie opatrení. 
Zorganizovali sme viaceré online stretnutia k propagácii tejto činnosti.

Zúčastnili sme sa školenia Iuventy s názvom „Re-edu“ zameraného 
na lepšie pochopenie programu Európsky zbor solidarity, a školenia 
s názvom Projektový manažment v práci s mládežou II, ďalej ško-
lenia nového tréningového programu Platformy dobrovoľníckych 
centier a organizácií, pripraveného v reakcii na súčasnú situáciu  
a špecializovaného na dôležitú tému merania vplyvu dobrovoľníc-
tva a jeho následnej komunikácie. Zúčastnili sme sa aj medzinárod-
ného dobrovoľníckeho večera so SEM-om.

Našim cieľom do budúcich rokov je nájsť efektívny spôsob  
a partnerov, prostredníctvom ktorých budeme môcť poskytovať aj 
slovenským dobrovoľníkom možnosť vycestovať do zahraničia na 
dobrovoľnícke aktivity. Pán Boh nám v tom pomáhaj.

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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13. a 14. januára 2020 pricestovala do Bratislavy 23 členná dele-
gácia pozostávajúca z členov predstavenstva a vedúcich pracov-
níkov jednotlivých oddelení partnerskej Diakonie Württemberg. 
Pracovníci Ústredia ED pripravili v prvý deň návštevy celodenný 
program pre týchto vzácnych hostí. V rámci referátu sme koordino-
vali prípravu stretnutia a tlmočili spoločný program. 

V marci sme sa zúčastnili na študijných dňoch Trojpartnerstva, 
ktoré sa konali v nemeckom Neudietendorfte. 

Vďaka dlhoročnej spolupráci s Diakonie Württemberg a finanč-
nej podpore Diakonie Katastrophenhilfe sme v máji nakúpili dez-
infekčné antibakteriálne prostriedky, antibakteriálne spreje, anti-
bakteriálne mydlá, jednorazové rukavice, jednorazové obleky, 
jednorazové návleky, okuliare proti vírusom, respirátory FFP3  
a následne ich distribuovali všetkým strediskám Evanjelickej dia-
konie. S uvedenými dvoma organizáciami sme pokračovali v spo-
lupráci aj začiatkom leta, vďaka čomu sme nakúpili germicídne 
žiariče, rúška na viacnásobné použitie, rýchlotesty a jednorazové 
rukavice. Následne sme ich distribuovali do pobytových zariadení 
pre seniorov SED Bratislava, SED Hontianske Moravce, SED Horné 
Saliby, SED Košeca, SED Kšinná, SED Sučany, SED Trnava, SED Horná 
Mičiná - Debory útulku pre matky s deťmi, Domu na polceste vo 
Veľkom Slávkove a Detského opatrovateľského centra v Púchove.

 Ako člen Eurodiaconie sme sa počas roka zúčastnili na online 
stretnutí Annual General Meeting, webinároch o dlhodobej sta-
rostlivosti, stretnutí so zástupcami Európskej komisie, koncoroč-
nom stretnutí členov.

V rámci referátu sme sa podieľali na príprave a preklade viace-
rých dokumentov do nemeckého jazyka, ktoré boli následne pub-
likované na stránke Diakonie Württemberg. 

Oberkirchenrat Dieter Kaufmann sa 19. novembra 2020 rozlúčil  
s funkciou predsedu Diakonie Württemberg, ktorú zastával  
11 rokov. S príhovorom v rámci online programu vystúpil aj pove-
rený riaditeľ Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku Ján Gasper. 
Pri tejto príležitosti Evanjelická diakonia udelila Dieterovi Kaufman-
novi najvyššie ocenenie Evanjelickej diakonie v podobe zlatého 
odznaku. Na referáte sme tlmočili tento prejav zo slovenského do 
nemeckého jazyka.

V spolupráci s Diakoniou Württemberg, Ekumenickou huma-
nitárnou organizáciou EHO zo Srbska, Evanjelickou akadémiou 
Transylvania a Združením žien Sibiu z Rumunska sme v decem-
bri začali medzinárodný projekt s názvom „S Rómami a pre Rómov  
v podunajskej oblasti“. Projekt potrvá do marca 2022.

Referát zahraničných a ekumenických vzťahov

Poslanie referátu
Referát zabezpečuje koordinačnú, konzultačnú a informačnú činnosť v oblasti zahraničných vzťa-

hov, udržuje a buduje partnerské vzťahy v zahraničí.
Aktívna účasť na ekumenickom hnutí, ako snahy o prehĺbenie jednoty kresťanských cirkví a kresťa-

nov vo svete, ktorá prekračuje hranice diakonie, vlastného cirkevného spoločenstva a krajiny. 

Mgr. Dana Balonová
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Strediská Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku
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Strediská a nimi poskytované sociálne služby 

Deti, mládež a dospelí

SED Banská Bystrica – Domov detí – Profesionálne rodiny
SED Beckov – Dom na polceste – Zariadenie pre mladé ženy
Evanjelická spojená škola internátna Červenica
SED Horná Mičiná – DEBORA útulok pre matky s deťmi
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 Chmeľov – Denný stacionár
SED Komárno – práca so seniormi
SED Košeca – Zariadenie pre seniorov/ Zariadenie opatrovateľskej služby 
SED Kšinná – Zariadenie pre seniorov/ Špecializované zariadenie
SED Nové Mesto nad Váhom – Denný stacionár 
SED Sazdice – práca so seniormi
SED Skalica – práca so seniormi 
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
Školiace Stredisko Evanjelickej diakonie 
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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 so- 
ciálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociál-
noprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov. 

SED Banská Bystrica Domov detí je domov detí,  
v ktorom sa dočasne poskytuje starostlivosť deťom  
a mladým dospelým, ktorí boli vyňatí zo svojej biologic-
kej rodiny. V našom Domove detí sa snažíme čo najviac 
priblížiť rodinnému prostrediu, všetky deti umiestňu-
jeme v profesionálnych náhradných rodinách. Profesi-
onálny náhradný rodič je zamestnanec Domova detí  
a zabezpečuje starostlivosť o deti vo svojom domácom 
prostredí 24 hodín denne. Deti vedieme ku kresťan-
ským hodnotám a pracujeme s nimi na základe indivi-
duálneho plánu rozvoja osobnosti. 

Nástupom roka 2020 sa na Slovensku objavila pan-
démia spôsobená prenosom akútneho respiračného 
syndrómu SARS – COVID-19, ktorý výrazne ovplyvnil 
chod nášho Domova detí. Aj napriek tomu zabezpe-
čujeme rodinám a deťom komplexnú odbornú pomoc 
a starostlivosť, a za účelom zvyšovania profesiona-
lity práce uskutočňujeme program supervízie online.  
V záujme skvalitnenia práce sme vypracovali vzdelávací 
plán pre profesionálnych náhradných rodičov. Vzdelá-
vanie bolo tiež zabezpečené formou online s exter-
nými odborníkmi – psychológmi s cieľom prehĺbenia 
kompetencií, vedomostí a zručností profesionálneho 
náhradného rodiča potrebných pre kvalitné poskyto-
vanie starostlivosti deťom.

V priebehu uplynulého roka sme poskytovali starost-
livosť spolu 42 deťom a mladým dospelým vo veku od 
0-20 rokov v 13 profesionálnych náhradných rodinách.

Počas roka sme prijali 2 deti vo veku od 2-16 mesia-
cov. Ukončili sme poskytovanie starostlivosti 2 malo-
letým deťom, ktoré si žiadatelia zobrali do pestúnskej 
starostlivosti. Deti podporujeme v oblasti vzdelávania, 
ako aj v ich zmysluplnom trávení voľného času. Posky-
tujeme starostlivosť aj deťom, ktoré si vyžadujú oso-
bitnú a zvýšenú starostlivosť z dôvodu ich zdravotného 
stavu.

Pre novovzniknutú pandémiu koronavírusu COVID-
19 nám tento rok dal možnosť stíšiť sa, zamyslieť nad 
skutočnými hodnotami, a nad ľudským životom, ktorý 
je krehký ako steblo trávy. 

Mgr. Kristína Lehoťanová
riaditeľka

Stredisko Evanjelickej diakonie 
Banská Bystrica 
Horná 34
974 01 Banská Bystrica

Telefón: 048/ 415 30 56
Mobil: +421 918 828 541
E-mail: domovdetibb@gmail.com
www.domovdeti.sk
IBAN: SK84 0200 0000 0011 4534 9312
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SED Beckov 

Stredisko Evanjelickej diakonie Beckov oficiálne 
začalo svoju činnosť 1. januára 2021 ako Dom na pol-
ceste – zariadenie pre mladé ženy. Komplikovaná epi-
demiologická situácia v súvislosti s pandémiou COVID-
19 v roku 2020 spôsobila, že rozbeh nebol taký, ako 
sme si predstavovali. Napriek tomu sme vyvíjali akti-
vity vedúce k tomu, aby sme vytvorili čo najpríjemnej-
šie prostredie pre budúcich klientov. 

Celé zariadenie dostalo nový vnútorný šat, vyme-
nili a doplnili sme nábytok, urobili sme zbierku vybave-
nia a doplnkov pre skrášlenie interiéru, upravovali sme 
vonkajšie okolie zariadenia, zabezpečili sme vylepšené 
internetové pripojenie a káblovú televíziu. Boli sme 
zaradení do zoznamu poberateľov 2% daní z príjmov 
a propagovali sme existenciu zariadenia vo vybraných 
komunitách a cieľových skupinách.

Ďakujeme Pánu Bohu za jeho sprevádzanie v tomto 
pandemickom období.

Mgr. Erika Hladká
správkyňa SED

Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Beckov
916 38 Beckov 87

Mobil: +421 905 473 240
E-mail: akirehla@gmail.com 
IBAN: SK65 0200 0000 0043 2905 4651
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Evanjelická spojená škola internátna Červenica

Evanjelická spojená škola internátna v Červenici 
poskytuje výchovu, vzdelávanie a starostlivosť o deti  
a žiakov s hluchoslepotou (duálnym poškodením zraku 
a sluchu) od roku 1992, keď vznikla prvá a zároveň aj 
jediná škola tohto druhu na Slovensku. Postupne popri 
špeciálnej základnej škole internátnej bola zriadená 
najskôr špeciálna materská škola, neskôr aj praktická 
škola. Súčasťou školy sú aj internát a školská jedáleň. 

K duálnemu poškodeniu zraku a sluchu je u žia-
kov pridružené aj mentálne postihnutie, v mnohých 
prípadoch aj postihnutie telesné, autizmus, poruchy 
správania a iné. Edukačný proces sa realizuje podľa 
štátneho a školského vzdelávacieho programu pre 
spomínaný druh postihnutia a pre každého žiaka na 
škole je vypracovaný individuálny výchovno – vzdelá-
vací program rešpektujúci potreby žiaka. Okrem kla-
sických aktivít, ako je oslava narodenín žiakov, Mikuláš-
ska besiedka, vianočné vystúpenia, karneval či Deň detí 
sa snažíme výchovno – vzdelávací proces obohacovať  
o rôzne podporné terapie, ktoré sú zamerané na stimu-
láciu zachovaných zvyškov zraku a sluchu. Ide o canis-
terapiu, hipoterapiu, arteterapiu a prvky ergoterapie.  
V našom zariadení máme zriadenú aj Snoezelen miest-
nosť. Každý deň na škole začíname ranným modliteb-
ným stíšením. Duchovný život sa realizuje v spolupráci 
so zborových farárom CZ ECAV v Opinej.

Škola o svojich aktivitách pravidelne informuje na 
vlastnej webovej stránke, ako aj v rôznych cirkevných 
časopisoch.

Neľahká situácia okolo ochorenia COVID-19 ovplyv-
nila v uplynulom čase aj naše pôsobenie. Museli sme 
sa vzdať všetkých mimoškolských aktivít a činnosti boli 
vykonávané za prísnych hygienických opatrení. Pre-
važnú časť tohto neľahkého obdobia bolo naše zaria-
denie mimo prevádzky. Za ten čas sa nám podarilo  
v budove školy zabezpečiť hygienické maľby a skrášlili 
sme detské izbičky. 

Sme vďační Pánu Bohu, že môžeme v našom zaria-
dení zažívať Jeho neustálu prítomnosť a že nás denno – 
denne sprevádza v našich radostiach i starostiach.

Veríme, že naša práca bude i naďalej pomocou, služ-
bou a požehnaním pre deti a žiakov, ktoré to v živote 
najviac potrebujú. 

Mgr. Iveta Krajčirovičová
riaditeľka 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 Horná Mičiná

Stredisko Evanjelickej diakonie Horná Mičiná bolo zria-
dené 15. augusta 2006 za účelom poskytovania sociál-
nych služieb pre seniorov. V roku 2016 začala Evanjelická 
diakonia ECAV na Slovensku pracovať na rekonštrukcii 
domu v Banskej Bystrici. Účelom prestavby nehnuteľnosti 
bolo zahájiť prevádzku sociálneho zariadenia pre matky  
s deťmi, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. So- 
ciálne zariadenie krízovej intervencie sme zaregistrovali od 
11. apríla 2017 v zmysle § 26 zákona č. 448/2008 Z. z. o so- 
ciálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 
Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpi-
sov pod názvom DEBORA útulok pre matky s deťmi. 

Rok 2020 bol pre všetkých ľudí veľmi ťažkým, ale na 
druhej strane bol plný výziev, príležitostí a pre niekoho tiež 
rokom splnených prianí. Aj my v Debore sme pokračovali 
v našej práci, ktorú sme museli prispôsobiť neľahkým pod-
mienkam, ktoré nám priniesla pandémia. Vo väčšej miere 
sme sa zamerali na poradenstvo prostredníctvom telefo-
nických rozhovorov a pre mamičky v našom zariadení sme 
rozšírili čas určený na poradenstvo a terapeutické rozho-
vory. Naučili sme sa nezameriavať sa na problémy, ale vní-
mať ich ako príležitosť. Obvyklú prácu s klientom nám sťa-
žili nové nariadenia, ktoré prichádzali stále častejšie a boli 
obmedzujúce. Niektoré mamičky nezvládli situáciu, nedo-
kázali sa prispôsobiť novému normálu, fungovať v tak prís-
nom režime a museli naše zariadenie opustiť predčasne. 

Aj napriek neľahkému obdobiu je potrebné si pri-
pomínať, čo všetko pozitívne nám uplynulý rok prinie-
sol. V mesiaci marec sme sa pustili do šitia ochranných 
rúšok a spojili sme príjemné s užitočným. Jeden aprí-
lový, slnečný deň sme si spríjemnili opekaním špeká-
čikov pri našom zariadení. Najväčšiu radosť však mali 
všetci z júlového výletu na Donovaly, kde sme strávili 
krásny deň v rozprávkovom areáli Habakuky. 

Aj v uplynulom roku nám pri našej práci pomáhal brat 
farár, konsenior Daniel Duraj z Hornej Mičinej. Pravidelné 
stretnutia obohatil aj prítomnosťou svojich rodinných 
príslušníkov, ktorí sa s našimi klientmi hrali, učili a boli 
pre nás partnermi v čase, keď sme to už ťažko zvládali. 
Aktívne sa tiež zapájal do rozvozu potravín pre seniorov 
a sociálne slabších rodín v Banskej Bystrici a okolí.

Naša vďaka patrí darcom, ktorí nám prostredníctvom 
zbierky ,,Spolu pre Slovensko“ prispeli na finančný dar, 
použitý na skvalitnenie poskytovaných služieb a vytvo-
renie terapeutickej miestnosti a tiež všetkým ostatným 
darcom, ktorí nás počas roka podporili. V neposlednom 
rade ďakujeme Pánu Bohu za Jeho milosť a ochranu, 
ktorú sme prijímali počas celého roku.

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 Púchov

Stredisko Evanjelickej diakonie Púchov, Detské opat-
rovateľské centrum – detské jasle je zariadením sta-
rostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa. Poskytuje so- 
ciálnu službu starostlivosť o deti do troch rokov veku 
dieťaťa podľa §32b zákona č. 448/2008 Z. z. o sociál-
nych službách. V rámci práce s prijímateľmi sociálnej 
služby budujeme sociálne a stravovacie návyky, roz-
víjame motoriku, podporujeme kreativitu detí, učíme 
sa hravou a motivačnou formou. Zachovávanie, pod-
porovanie a obohacovanie spontánneho prejavu die-
ťaťa 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. 

Počas roka 2020 boli služby nášho strediska poskyt-
nuté celkovo 20 klientom. Celoročný vplyv na každo-
dennú prevádzku do maximálnej miery ovplyvnila 
pandémia COVID-19. Prevádzka zariadenia bola na 
základe opatrení vlády Slovenskej republiky od marca 
2020 tri mesiace úplne uzatvorená. Tieto obmedzenia 
spôsobili odhlasovanie detí zo zariadenia a ďalšie eko-
nomické dopady na prevádzku. Po otvorení boli zave-
dené prísne obmedzenia, ktoré platia do súčasnosti. 
Ochranné pomôcky a germicídny žiarič zabezpečilo 
Ústredie Evanjelickej diakonie ECAV na Slovenku, rov-
nako bola z ústredia poskytnutá aj potravinová pomoc, 
ktorú naši klienti mimoriadne pozitívne privítali. Aj 
napriek situácii záujem o poskytovanie našich služieb 
zostal, a stredisko má aktuálne naplnenú maximálnu 
kapacitu. Počas roka 2020 bolo realizovaných niekoľko 
projektov, ktoré podporilo mesto Púchov a Úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny. 

Vďaka projektom, milodarom a darcom 2% z daní sa 
podarilo zabezpečiť zachovanie prevádzky zariadenia, 
nákup hračiek pre deti a ostatného vybavenia. Počas 
roka organizujeme pre našich klientov rôzne aktivity. 
Jasličky navštevuje Mikuláš, pripravujeme darčeky na 
Deň matiek, zabávame sa na Deň detí a príležitostne 
pripravujeme s deťmi malé pozornosti pre rodičov. 
Skvalitňovanie poskytovaných služieb a osobná spo-
kojnosť našich klientov je pre nás a naše aktivity prvo-
radá.

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 774
020 01 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 v roku 2020 
zaznamenalo svoje tridsaťročné pôsobenie. Začiatkom 
roka 1990, krátko po zmene pomerov v spoločnosti, 
začalo pôsobiť neformálne charitatívne združenie pri 
cirkevnom zbore Opiná. Venovalo sa rôznej pomoci 
deťom z detských domovov a pre deti zo sociálne slab-
šieho prostredia. V myšlienke charity v lete 1990 zorga-
nizovalo svoj prvý biblický tábor. K samotnému oficiál-
nemu zriadeniu strediska generálnym presbyterstvom 
došlo v roku 1991, čím sa stalo zariadenie pri cirkev-
nom zbore Opiná prvým charitatívnym zariadením 
aj na pôde Evanjelickej cirkvi na Slovensku. Po vzniku 
Evanjelickej diakonie na Slovensku sa stalo jedným z jej 
stredísk. 

Rok 2020 bol poznačený svetovou pandémiou spô-
sobenou koronavírusom. To oklieštilo aj samotnú čin-
nosť SED SVETLO. Obvyklá činnosť, najmä v oblasti 
konania biblických táborov pre deti a návštevná služba 
starších a nemocných, bola značne obmedzená. 
Napriek tejto situácii boli v spolupráci SED SVETLO  
a cirkevným zborom v Opinej konané aktivity s diako-
nickým obsahom. Počas leta boli vykonané biblické 
tábory pre deti dorastového veku a pre mládež. V spo-
lupráci s cirkevným zborom bolo uskutočnené stretnu-
tie rodinného dňa, ktoré navštívilo vyše 100 osôb. 
SED SVETLO výrazne pomohlo s vyhotovením domá-
cich pobožností, ktoré boli každý týždeň v čase pan-
demických obmedzení distribuované do domácnosti. 
V závere roka zakúpilo nový kotol na tuhé palivo s vyš-
ším výkonom pre diakonicko-školské zariadenie v Čer-
venici. 

Za pomoc pri realizovaní aktivít SED Svetlo ďaku-
jeme predovšetkým Pánu Bohu za Jeho požehnanie, 
ochranu a pomoc, taktiež ďakujeme všetkým dobro-
dincom a dobrovoľníkom, ktorí akoukoľvek aktivitou 
pomohli diakonickej činnosti SED SVETLO. 

 
Mgr. Radoslav Grega

predseda Správnej rady SED SVETLO

Stredisko Evanjelickej diakonie 
Červenica
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 schop-
nosť zaradiť sa do normálneho života. Sú sociálne  
 a emocionálne veľmi nezrelí, častokrát v pásme mier-
nej mentálnej retardácie. Medzi našou cieľovou sku-
pinou je dosť veľké percento psychicky postihnu-
tých mladých dospelých, ktorých nikto nikde nechce. 
Našimi klientmi sú tiež rôzni mladí dospelí muži z ulice, 
po liečbe na rôzne závislosti a po odchode z výkonu 
trestu.

Počas roka 2020 sme poskytovali v našom Dome na 
polceste sociálne služby podľa Zákona o sociálnych 
službách č. 448/2008 Z. z. Pomoc sme poskytli spolu  
48 klientom a štyria klienti sa úplne osamostatnili. V pre-
najatých troch bytoch v Poprade a vo Veľkom Slavkove, 
kde sa o seba chalani starajú už úplne sami, bývalo  
v tomto roku 12 klientov.

Rok 2020 bol pilotným rokom samostatného fungo-
vania našej priemyselnej haly. Podľa plánu v nej máme 
stolárstvo, elektro – montážnu dielňu, zámočnícku 
dielňu pre stavebnú činnosť a stavebný sklad.

Samozrejme, aj v našom prípade veľa našej práce 
skomplikovala pandémia koronavírusu. V niekto-
rých našich podnikateľských aktivitách sme mali útlm  
v dopyte našich prác a niekoľko mesiacov chýbal mate-
riál pre našu elektro – montážnu dielňu, kde vyrábame 
nabíjacie stanice pre elektromobily pre holandského 
investora Udenco. Každý pracovný deň v nej počas 
roka 2020 nachádzalo prácu v rámci tréningu pracov-
ných zručností asi 12 ľudí. Zároveň stále veľmi dobre 
funguje naša stavebná činnosť, v ktorej nachádzalo 
uplatnenie v tréningu pracovných návykov denne prie-
merne 8 chalanov.

Duchovná starostlivosť o našich chalanov bola  
v posledných rokoch akoby vytlačená na okraj našej 
pozornosti. Je to v dôsledku zamerania sa na trénova-
nie ich pracovných návykov a bežnej sociálnej integrá-
cie. Je zaujímavé, že práve zlá pandemická situácia spo-
malila mnoho veci v bežných ľudských životoch tak, 
že rok 2020 bol veľmi úspešný v duchovnej starostli-
vosti o chalanov. Viacero chlapcov uverilo v Pána Ježiša 
Krista ako v ich osobného Spasiteľa a dosť pozitívne to 
pôsobí aj na ich ľudskú integráciu do spoločnosti.

Nech je za všetko Pánu Bohu vzdávaná sláva a česť.

Mgr. Stanislav Gurka
riaditeľ
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SED Bratislava

Stredisko Evanjelickej diakonie Bratislava svoju činnosť 
začalo v apríli 2013 ako Zariadenie pre seniorov. Našou cie-
ľovou skupinou sú seniori od 62 r. života so stupňom odká-
zanosti (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 sta-
rostlivosť o ich zdravie, telesnú pohodu a hygienu až 
po duchovnú (do marca 2020 prezenčnou formou  
v kaplnke a počas karantény cez online vysielania)  
a duševnú podporu klientom prostredníctvom kvalifi-
kovaného personálu. 

Rok 2020 ovplyvnila pandémia COVID-19 aj naše 
zariadenie. Pre verejnosť sme boli zatvorení takmer celý 
rok od marca 2020. Na chvíľu sme otvorili naše zaria-
denie pre návštevy v auguste a v septembri, aby sme 
opäť potom zatvorili naše brány až do konca roka 2020.

Pred samotnou chorobou sme našich klientov  
v tento rok – 2020, ochránili. Vďaka veľkej podpore BSK 
a Magistrátu hl. mesta sme mali dostatok ochranných 
pomôcok, dezinfekčných prostriedkov a testov. Veľmi 
sme vďační nášmu Ústrediu Evanjelickej diakonie ako 
aj jednotlivcom a nadáciám, ktoré nám taktiež finančne 
pomohli pri nákupe ďalších osvedčených prístrojov na 
boj proti COVID-19. 

Povinná karanténa ovplyvnila aj každodenný program 
našich seniorov, ktorý sme po celý rok zabezpečovali len 
v rámci našich vnútorných kapacít, ale zachovali sme 
osvedčený koncept, keď každý deň doobeda sme mali 
rôzne typy aktivizačných programov a poobede kul-
túrne programy ako premietanie starých filmov alebo 
koncertov. Robili sme všetko preto, aby sme kontakt  
s rodinou mohli čo najviac zabezpečiť, robili sme tak 
jediným možným spôsobom – virtuálnym. Každý klient 
mal možnosť kontaktovať sa s rodinou cez video-hovory.

Napriek karanténe sme sa v roku 2020 zamerali aj na 
skvalitnenie našich služieb, keď sa nám podarilo vytvo-
riť dve nové miestnosti pre prácu s klientmi – aktivi-
začnú a relaxačnú. Na jeseň sa nám podarilo zrekon-
štruovať ubytovacie priestory pre opatrovateľky. 

Našim najdôležitejším cieľom je, aby naši klienti  
u nás prežili dôstojnú starobu, aby sme im poskytli kva-
litný život a spokojnosť na sklonku života a aby sme ich 
v láske odprevadili. Stále máme pred sebou nové výzvy 
a projekty, ktoré, veríme, sa nám podarí zrealizovať  
v nasledujúcom roku 2021. 

Ďakujeme Pánu Bohu za Jeho ochranu v týchto 
neľahkých chvíľach.

 
PhDr. Beata Dobová

riaditeľka SED

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 25. januára 2003. Cieľovou skupi-
nou zariadenia sú seniori. 

Počas roku 2020 sa poskytovali sociálne služby  
v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. § 35 v zaria-
dení pre seniorov s celoročnou pobytovou službou. 
Služba bola poskytovaná celkom pre 47 klientov. Prie-
merný vek klientov bol 83 roka a priemerný stav klien-
tov počas roka bol 32.

V roku 2020 bolo v SED Hontianske Moravce zamest-
naných 19 zamestnancov, z toho jeden pracuje na skrá-
tenú pracovnú dobu a jedna opatrovateľka nastúpila 
na materskú dovolenku.

Rok 2020 bol na poskytovanie sociálnej starostlivosti 
veľmi náročný. Riadili sme sa nariadeniami MPSVaR, 
Ministerstva zdravotníctva a Regionálneho úradu verej-
ného zdravotníctva.

Práca s prijímateľmi sociálnych služieb bola obme-
dzovaná. Sociálna pracovníčka a inštruktorka sociálnej 
rehabilitácie zapájali prijímateľov sociálnej služby do 
aktivít podľa plánu aktivizácie a tieto aktivity boli zame-
rané na tréning pamäti, reminiscenciu, bazálnu stimu-
láciu, rozvoj jemnej motoriky, pohybové aktivity, upev-
ňovanie pracovných zručností, podporu duchovného 
cítenia a podobne. Keďže spoločné aktivity sme museli 
odsunúť, bola uprednostňovaná práca s individuálnym 
prístupom na základe individuálnych plánov a stano-
vených cieľov. V letných mesiacoch sa viaceré činnosti 
uskutočňovali na nádvorí a to hlavne pohybové cviče-
nia, čítanie z knihy a rozhovory s klientmi. 

Práca v oblasti zdravotníckej starostlivosti bola veľmi 
náročná v tom, že počas pandémie boli obmedzené 
mnohé odborné vyšetrenia. Zdravotná sestra zabezpe-
čovala pre klientov najmä kontakt s praktickým lekárom 
a s odbornými lekármi väčšinou formou telefonickej kon-
zultácie. V novembri sme sa ocitli v situácii, keď sme boli 
nútení pre pandémiu COVID-19 uzavrieť do karantény aj 
naše SED. Do konca novembra sa nám podarilo situáciu 
zastabilizovať a udržať tento stav až do konca roka.

Duchovná podpora bola v tomto roku obmedzená 
na minimum. V spolupráci s naším bratom kaplánom 
Jánom Tóthom sme zabezpečovali vždy, keď to bolo 
možné, pravidelné služby Božie jedenkrát v týždni  
a pred vianočnými sviatkami aj so sviatosťou Večere 
Pánovej. V čase, keď boli obmedzené návštevy, posielal 
brat kaplán Slovo Božie v písomnej forme.

Veríme, že v ďalšej našej práci nás bude viesť náš Pán 
a s Jeho pomocou zvládneme aj tie najťažšie chvíle. 

  
Mgr. Jana Brunauerová 

riaditeľka

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

Telefón: 045/ 558 39 98
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 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. Je im poskyto-
vaná sociálna služba v zmysle zákona o sociálnych služ-
bách č. 448/2008 Z. z. § 35 personálom s empatickým 
a láskavým prístupom ku klientom. Súčasťou poskyto-
vaných služieb je aj duchovná starostlivosť o klientov  
i zamestnancov zariadenia. Pri rôznych príležitostiach 
sa konajú slávnostné služby Božie s prisluhovaním 
Večere Pánovej.

Počas roka sú pre klientov zabezpečené aj kader-
nícke služby a pedikúra. Pre dôchodcov z obce Horné 
Saliby poskytujeme spoločné stravovanie. 

Aj počas tohto pandemického obdobia bola zabez-
pečená zdravotná starostlivosť pre klientov, a tiež bol 
poskytnutý doprovod k odborným lekárom. Klienti aj 
personál boli oboznámení o dôležitosti dodržiavania 
hygienických opatrení pre zdravie. Od februára boli 
zabezpečené vitamíny pre všetkých klientov, ktoré 
užívali všetci klienti nepretržite celý rok. Počas tohto 
obdobia sme v zariadení nemali pozitívneho klienta.

Keď boli zakázané návštevy v zariadení, klienti sa 
mohli s príbuznými stretávať v záhrade zariadenia. Tam 
sa mohli nerušene rozprávať so svojimi príbuznými. 
Záhrada zariadenia poskytuje klientom počas celého 
roka dokonalý oddych a relax. Bezbariérový prístup 
umožňuje voľný pohyb aj imobilným klientom. Na kon-
takt s príbuznými ležiaci klienti majú k dispozíi tablety. 

Počas roka prišiel čas aj na menšie opravy a rekon-
štrukcie, či výmeny okien v jedálni a práčovni. Bolo 
vybudované posedenie pre klientov a návštevy  
v záhrade zariadenia.

Aktivizácia, rozvoj zručností a motivácia klientov  
k zmysluplnému prežívaniu ich času zostáva naďalej 
našou prioritou. Chceme, aby sa im dostalo viac pozor-
nosti od ich detí. Chceme im dať lásku, uznanie a pocit, 
že sú stále potrební a užitoční. Nech sa toto nešťastné 
obdobie „odlúčenia“ čo najskôr skončí.

Nech nám Pán Boh pomáha, dopraje pevné zdravie 
a požehná našu prácu!

 
Mgr. Anna Vassasová

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@gmail.com 
IBAN: SK87 0900 0000 0000 2409 4304
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SED Chmeľov

Stredisko Evanjelickej diakonie Chmeľov začalo svoju 
činnosť 1. januára 2018 a poskytuje služby podľa § 40 
zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. 

Denný stacionár má k 31.12.2020 kapacitu 27 prijí-
mateľov sociálnej služby a poskytuje svoje služby oso-
bám v dôchodkovom veku minimálne s III. stupňom 
odkázanosti.

Rok 2020 bol iný ako posledné roky. Činnosť nášho 
stacionára bola poznačená celosvetovou pandémiou. 
Do marca sme fungovali podľa plánu. Stihli sme pred-
nášku o liečivých účinkoch čajov a dokonca aj fašian-
govú veselicu s folklórnym súborom. Potom začali pla-
tiť opatrenia, ktoré na čas zastavili poskytovanie služieb 
v našom stacionári. Aj keď naši klienti nemohli prísť  
k nám, prichádzali sme my k nim. Nosili sme im domov 
obedy, pomáhali sme im s nákupmi, boli sme s nimi 
v telefonickom kontakte a doručovali im domov rôzne 
pomôcky na aktivizáciu v domácom prostredí. Boli to 
pracovné listy na trénovanie pamäti, rôzne krížovky, 
osemsmerovky, informácie o bylinkách, ktoré práve 
môžu rásť v ich záhradách, vystrihovačky, recepty na 
jednoduché koláče a iné. 

Počas doby, keď bol stacionár zatvorený, sme pripra-
vili všetko potrebné na to, aby sme vedeli zabezpečiť 
zvýšenú hygienu, dezinfekciu priestorov, pravidelné 
testovanie klientov a zamestnancov. Podarilo sa nám 
získať germicídny žiarič, ktorý prispieva k zamedzeniu 
šírenie vírusu. Po otvorení sme mohli opäť s radosťou 
privítať našich klientov, aj keď niektorí sa kvôli strachu 
pred nákazou rozhodli ostať doma. Naša starostlivosť 
o tých, čo zostali doma, naďalej pokračovala. V jeseni 
sme absolvovali prednášku o vitamínoch. Po tejto 
prednáške dostali všetci naši klienti balíček vitamínov, 
ktoré sme im mohli zabezpečiť vďaka dotácii na výži-
vové doplnky z MPSVaR. Sme vďační aj za duchovnú 
podporu, ktorú nám ochotne poskytoval zborový farár 
Tomáš Valašík. Prežili sme a prežívame náročné obdo-
bie, plné neistoty strachu o seba a svojich blízkych, 
máme obmedzený sociálny aj fyzický kontakt, ale aj cez 
to všetko môžeme vyznať, že Ježiš je dobrý. 

Ďakujeme Ti, drahý Ježiši, že cez to všetko, čo preží-
vame, môžeme mať istotu, že Ty sa o nás staráš. Ďaku-
jeme Ti za to, že všetkých našich klientov aj zamestnan-
cov ochraňuješ a dávaš nám silu a zdravie. Buď Ti za to 
neskonalá vďaka.

 

Mgr. Martina Brehuvová
riaditeľka

Stredisko Evanjelickej diakonie 
Chmeľov 
082 15 Chmeľov č. 72

Mobil: +421 917 179 354
E-mail: sed.chmelov2@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. Aktuálne pôsobí 
na dobrovoľníckej báze a pripravuje aktivity, ktoré sú 
prospešné najmä staršej generácii. V roku 2020 pande-
mická situácia veľmi výrazne ovplyvnila chod strediska, 
rovnako aj všetky aktivity. 

Modlitebnou podporou však stále myslíme na našich 
seniorov a tešíme sa na ďalšiu prácu s nimi.

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 v Košeci bolo zalo-
žené dňa 6. septembra 1996. Dňa 1. mája 1997 bol 
položený základný kameň. SED bolo posvätené a odo-
vzdané 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 sociálnej pomoci 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 pastorácia v evanjelickom duchu, ako aj príle-
žitostná rímskokatolícka, zabezpečovaná cez miestny 
farský úrad. 

Celkovo sme v roku 2020 poskytovali služby  
115 klientom. Priemerný vek našich obyvateľov bol  
83 rokov.

V priemere sme zamestnávali 38 zamestnancov na 
plný pracovný úväzok. Z toho 33 žien a 5 mužov. Na 
dohodu sme zamestnávali v priemere 3 pracovníkov. 

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 v Košeci. 

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. 

Je zariadením rodinného typu s kapacitou 18 klien-
tov a slúži širokej verejnosti. Pôvodná novostavba 
zborového domu bola veľmi rozsiahla a z finančných 
dôvodov sa nemohla dokončiť. Po rokovaní CZ Kšinná  
s vedením ED a za finančnej pomoci pani Kláry Med-
veckej sa stavba dokončila a ako prvé obyvateľky 
domova nastúpili na pobyt pani Klára Medvecká  
s mentálne postihnutou dcérou.

V zariadení už boli poskytnuté služby mnohým 
klientom, ktorí tu našli svoj domov. Počet klientov  
k 31.12.2020: zariadenie pre seniorov: 15 klientov; špe-
cializované zariadenie: 3 klienti. Priemerný vek klien-
tov k 31.12.2020 bol 83 rokov. Našim klientom posky-
tujeme sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z.

Prevádzku zabezpečuje s láskou a pochopením  
12 zamestnancov a 1 externá zamestnankyňa – 
mzdárka. Prevádzka v domove je nepretržitá s celoden-
nou stravou, opatrovateľskou, zdravotnou, duchovnou  
a kultúrnou starostlivosťou. Zariadenie navštevuje i 
praktická lekárka. Klientom zabezpečujeme potrebné 
zdravotné pomôcky, lieky, v prípade záujmu i nadštan-
dardné služby: masáže, pedikúru, manikúru, kaderníčku.

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 terapie: 
muzikoterapia, arterapia, biblioterapia, ergoterapia, 
reminiscenčná terapia. Ďalej pre klientov počas roka 
pripravujeme rôzne spoločenské podujatia, vystúpe-
nie detí z materskej školy, základnej školy, z detskej 
besiedky a folklórneho súboru Bukovina.

Oslovujeme veľa firiem a jednotlivcov, ktorí nám pris- 
pievajú potravinami, čistiacimi a dezinfekčnými pros- 
triedkami a zdravotníckymi pomôckami. Dbáme  
o zvýšený štandard starostlivosti o klientov. Je zriadená 
webová stránka, ktorá slúži na lepšie získanie informá-
cií o prijímateľoch sociálnej služby. Našim cieľom bude  
i v ďalšom období vylepšenie a skvalitnenie podmie-
nok pre našich klientov. 

Sme vďační Pánu Bohu za Jeho ochranu v tomto 
náročnom pandemickom období.

 
Mgr. Marta Hrubá

riaditeľka

Stredisko Evanjelickej diakonie 
Kšinná
956 41 Kšinná 70
 
Telefón: 038/ 760 81 85 
Mobil:+421 919 455 377 
E-mail: ddksinna@pbi.sk 
IBAN: SK70 6500 0000 0000 2000 7381
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SED Nové Mesto nad Váhom

Stredisko Evanjelickej diakonie Nové Mesto 
nad Váhom začalo s poskytovaním svojej činnosti  
1. januára 2021. Predchádzala tomu intenzívna príprava 
počas celého roku 2020. 

V roku 2020 v lete prebehlo kolaudačné konanie. 
Ďalej bolo potrebné miestnosti zariadiť. K tomu nám 
veľmi pomohli finančné prostriedky investované cir-
kevným zborom v Novom Meste nad Váhom. Rok 2020 
bol pre naše zariadenie veľmi dôležitý najmä v získaní 
všetkých potrebných povolení a splnení podmienok 
úradov. Vďaka ústretovosti RÚVZ a TSK sa nám poda-
rilo včas stihnúť registrovať sa ako poskytovateľ soci-
álnej služby na príslušnom samosprávnom kraji, a to 
do konca augusta. Pred registráciou bolo potrebné 
mať priestory schválené Regionálnym úradom verej-
ného zdravotníctva a taktiež mať potvrdenie o uvedení 
priestorov do prevádzky.

Maximálny počet klientov na dané priestory je  
18. Starostlivosť budú zabezpečovať po starostlivom 
výbere riaditeľka, 2 opatrovateľky, inštruktor sociálnej 
rehabilitácie, sociálny pracovník a upratovačka. V den-
nom stacionári sa bude poskytovať pomoc pri odká-
zanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne pora-
denstvo, sociálna rehabilitácia a stravovanie. V dennom 
stacionári sa prostredníctvom programu pre udržiava-
nie sebaobslužných činností a aktivizačných činností  
s prvkami reminiscenčnej terapie, kognitívnej rehabili-
tácie (tréning pamäti), činnostnej terapie, muzikotera-
pie, arteterapie a biblioterapie zabezpečuje: rozvoj pra-
covných zručností a záujmová činnosť.

Potreba pomôcť starším a odkázaným ľudom  
v našom meste nám nikdy nebola ľahostajná. Do tejto 
myšlienky sa modlitebne zapojil celý cirkevný zbor. 
Sme vďační Pánu Bohu za Jeho sprevádzanie počas 
celého tohto obdobia.

Mgr. Zuzana Krchnavá
správkyňa SED

Stredisko Evanjelickej Diakonie 
Nové Mesto nad Váhom
D. Štubňu 14
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Mobil: +421 907 699 412
E-mail: stacionarnm@gmail.com 
www.stacionarnm.sk
IBAN: SK70 7500 0000 0040 2835 4466
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SED Sazdice

Stredisko Evanjelickej diakonie Sazdice začalo so 
svojou činnosťou 1. januára 2014. Hlavnou myšlienkou 
je poskytovať sociálnu službu v dennom stacionári pre 
starších a zdravotne postihnutých občanov, čo najbliž-
šie k miestu ich trvalého bydliska. 

V roku 2020 sme pokračovali na dobrovoľníckej báze 
a poskytovali aktivity v rámci dobrovoľníckej činnosti.  
V priebehu roka denný stacionár zmenil svoje sídlo. 
Veľmi úzko spolupracujeme s obcou a spolu s obcou 
sme vybudovali prístrešok na dvore. V septembri sme 
stacionár kvôli pandemickej situácii uzavreli až do 
odvolania.

Sociálnu službu sme zabezpečovali podľa možností, 
príležitostne pomocou dobrovoľníkov. V spolupráci 
s obcou sme poskytovali aj terénnu opatrovateľskú 
službu. Poskytli sme pomoc pri zabezpečení náhrad-
ného zdroja pre pľúcnu ventiláciu pre jedno dieťa. Po 
dohode s Dobrovoľníckym hasičským zborom sme 
vedeli pomôcť požičaním elektrocentrály. Veľa žiadostí 
bolo na polohovateľné postele, požičiavali sme aj zdra-
votnícke pomôcky. 

Dobrovoľníčky pomáhali pri šití a distribúcií rúšok. 
Ďakujeme aj Ústrediu ED a nemeckým partnerom 
za materiálnu pomoc počas pandémie. Poskytli sme 
pomoc v podobe liekov. Spolupracovali sme aj pri dis-
tribúcii potravinových zásielok. Distribuovali sme aj via-
nočné balíčky do sociálnych zariadení aj napriek ťaž-
kostiam. Celé vianočné obdobie sme s kolegyňami 
zostali v karanténe v sociálnom zariadení v Šahách. 
Pomáhame s 1-2 dobrovoľníčkami pri testovaní a spo-
lupracujeme pri očkovaní. Zabezpečovali sme rozvoz 
stravy a nákupov pre osoby v karanténe. 

Sme vďační Pánu Bohu za Jeho požehnanie aj  
v týchto náročných chvíľach.

Mgr. Katarína Vörös
vedúca SED

Stredisko Evanjelickej diakonie 
Sazdice
935 85 Sazdice 73

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.

V roku 2020 nás zasiahla pandémia. Napriek tomu 
sme ešte na začiatku roka fungovali.

Naša činnosť bola veľmi pestrá. Jednou z nich bola 
výtvarná výchova pod vedením Marty Fuňákovej, ktorá 
je nielen vynikajúcou maliarkou a pedagogičkou, ale 
aj úžasným človekom. Nezištne odovzdávala klientom 
svoje vedomosti, schopnosti i zručnosti vo výtvarnej 
oblasti. Vysvetľovala, pomáhala, chválila, motivovala  
a povzbudzovala. Klienti s veľkým záujmom zvládali 
jednotlivé techniky. Vytvárali prekrásne obrazy. Kvôli 
pandemickej situácií súvisiacej s ochorením COVID-19 
sme každoročnú výstavu obrazov a s ňou spojenú ver-
nisáž nemohli zrealizovať.

 Ďalšou veľmi obľúbenou činnosťou bola muziko-
terapia, pod vedením Janka Buzrlu. Okrem spevu sme 
si piesne opakovali, učili sa nové, čím si klienti cibrili 
pamäť aj takýmto spôsobom. Samozrejme, nezostal 
stranou ani tréning pamäti pod vedením zborového 
farára Petra Švehlu. 

Počas opatrení sme si podľa možností vzájomne 
pomáhali a našu pomoc sme rozšírili aj na naše sestry  
a bratov, ktorí nenavštevujú stacionár.

Je nám ľúto, že sme v roku 2020 naše spoločné akti-
vity nemohli vykonávať v plnom rozsahu, no zdravie 
a životy sú na prvom mieste. Dúfame, že v roku 2021 
bude naša činnosť už pestrejšia.

Veríme, že Pán Boh sa k našej službe prizná.
 

ThDr. Peter Švehla
vedúci SED

Stredisko Evanjelickej diakonie 
Skalica
Potočná 17
909 01 Skalica

Mobil: +421 950 545 348
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 vstúpilo do siete poskytovateľov sociálnej 
starostlivosti otvorením svojej prevádzky dňa 14. ja- 
nuára 2013. Zariadenie tohto typu poskytuje starostlivosť 
klientom, ktorí potrebujú pomoc a dohľad počas dňa  
v ich prirodzenom sociálnom prostredí. 

Klientom Denného stacionára už siedmy rok bola 
poskytovaná služba podľa zákona č. 448/2008 s den-
ným pobytom. Zahŕňala sociálne poradenstvo, stra-
vovanie, zabezpečovala pracovnú terapiu, duchovnú 
starostlivosť a záujmovú činnosť vytváraním rôznych 
ručných prác a výrobou drobných predmetov.

Minulý rok bol rokom atypickým. Tomu zodpovedala 
aj naša služba. Tešili sme sa zo zdravia a smeli sme si 
o to viac uvedomovať, že zdravie je Božia milosť. Boli 
však aj dni, keď sme mohli našim klientom poskytovať 
službu iba online, cez telefón.

Medzigeneračné vzťahy s deťmi a mladými z miest-
nej Základnej školy a Materskej školy sme v tomto 
pandemickom období nemohli rozvíjať. Ale deti nás 
potešili tým, že nám vlastnoručne vyrobili pozdravy  
a odovzdali prostredníctvom pani riaditeľky I. Mikušovej. 

Sušili sme kvety lipy a množstvo levandule a pri-
pravili sme z nich veľa levanduľových vrecúšok. Bib-
lické hodiny nás obohatili na duchu a nábožné piesne 
potešili našu dušu. V rámci ergoterapie sme precvičo-
vali naše zručnosti pri vyberaní orechových jadier. Vyro-
bili sme drobné výrobky a uháčkovali mnoho dečiek  
z prírodného materiálu. Oslávili sme „okrúhliny“ našich 
klientov: 70-te narodeniny manželov Bachových  
a Danky Suchárovej, ale tiež sme sa v nádeji vzkriese-
nia rozlúčili s našim milým klientom Mirkom Vedejom. 

Ďakujeme Pánu Bohu za všetko pekné a oboha-
cujúce, za to, že aj v ťažkom období máme nádej, že 
všetko, čo prežívame, má význam v našom živote.

Zariadenie aj minulý rok disponovalo naďalej zdra-
votníckymi pomôckami, ktoré vypožičiava podľa 
potrieb. 

O aktivitách SED informujeme Ústredie ED v Brati-
slave. Naša činnosť je prezentovaná v miestnej oblast-
nej tlači bánovského okresu, v časopise Diakonia.
sk, ktorý vydáva Ústredie ED. Významnou podporou 
našich služieb je aj osobná podpora a návšteva z Ústre-
dia ED, čo je pre nás povzbudzujúce. Sociálne služby 
sa snažíme zdokonaľovať, denný program rozširujeme. 

Vďaka patrí Pánu Bohu za Jeho požehnanie a všet-
kým, ktorí pomohli k plnohodnotnému napredovaniu 
sociálnej služby 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



33

SED Sučany

Stredisko Evanjelickej diakonie Sučany poskytovalo 
sociálne služby od roku 2006. Počas roku 2020 boli 
poskytované služby podľa Zákona o sociálnych služ-
bách č. 448/2008 Z. z. a to podľa § 35 ako zariadenie 
pre seniorov, podľa § 38 ako domov sociálnych služieb 
a podľa § 39 ako špecializované zariadenie. Stredisko 
ED poskytovalo počas roka sociálne služby 74 klientom. 

Z toho v zariadení pre seniorov 34, v špecializovanom 
zariadení 28, v domove sociálnych služieb 3, samoplati-
teľov 6. Starostlivosť zabezpečovalo 51 zamestnancov.

O konkrétnych službách ako aj o živote obyvateľov 
v našom zariadení sme informovali prostredníctvom 
web stránky www.sedsucany.sk. 

Náklady na prevádzku SED Sučany boli zabezpe-
čené: príspevkom MPSVaR SR, VÚC Žilina, príspevkom 
2% z daní a sponzorskými darmi prijatými od fyzic-
kých a právnických osôb. V roku 2020 sme na základe 
zmluvy o nájme prenajímali nebytové priestory týmto 
subjektom: firma PMP Truck, ADOS, lekáreň, praktický 
lekár, pediater, stomatológ a diabetológ. 

Odborné vzdelávanie zamestnancov SED Sučany 
bolo v roku 2020 poznačené pandémiou COVID-19.  
V priebehu roka sme spolupracovali s Implementač-
nou Agentúrou MPSVaR SR a zúčastnili sme sa online 
konferencie organizovanej APSS v SR. 

Všetky stretnutia a rozbehnuté spolupráce boli kvôli 
pandémii COVID-19 pozastavené, niektoré fungovali 
s obmedzeniami alebo sme hľadali iné formy pre ich 
obnovu. 

O uspokojenie duchovných potrieb našich klientov 
sa pravidelne stará evanjelický a.v. zborový farár Daniel 
Beňuch a z rímskokatolíckej cirkvi Pavol Pečko. Ich náv-
števy sa riadili aktuálnymi odporúčaniami v súvislosti  
s epidemiologickou situáciou. Počas zákazu návštev boli 
duchovné potreby uspokojované distribúciou kázní. 

Napriek zložitej dobe sme vďační za spoluprácu s Evan-
jelickou spojenou školou v Martine, jej žiakom a tiež ich 
rodičom, ktorí potešili našich klientov v predvianočnom 
období darčekovou zbierkou. Ďakujeme tiež všetkým 
dobrým ľuďom, ktorí prišli a nezištne nám aj v tomto roku 
pomohli. Poďakovanie patrí aj obecnému zastupiteľstvu 
v Sučanoch za ústretovosť a podporu pri fungovaní SED. 

Sme si vedomí, že Pán Boh v každej chvíli držal a stále 
drží nad nami svoju ochrannú ruku a my si s pokorou 
uvedomujeme, že nič by nebolo možné bez Božieho 
vedenia a požehnania a tak Jemu patrí naše najväčšie 
poďakovanie za všetko, čo sa nám podarilo s nádejou, 
že nás bude v tejto službe viesť i naďalej. 

Mgr. Denisa Dučová
 riaditeľka

Stredisko Evanjelickej diakonie 
Sučany
Partizánska 25
038 52 Sučany

Telefón: 043/ 424 19 01
Mobil: +421 918 616 092 
E-mail: riaditel@sedsucany.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. V zariadení sú poskyto-
vané sociálne služby podľa zákona o sociálnych služ-
bách č. 448/2008 Z. z. a to 57 klientom, z toho 40 klien-
tom v zariadení pre seniorov, 5 klientom v domove 
sociálnych služieb a 12 klientom v dennom stacionári 
pre mladých dospelých so zdravotným znevýhodne-
ním, ktorého činnosť bola ukončená dňom 31. 7. 2020.

Prevádzku zabezpečovalo v priemere 35 zamest-
nancov. Klientom bola poskytovaná celodenná opat-
rovateľská a sociálna starostlivosť. Ošetrovateľská sta-
rostlivosť je zabezpečovaná cez ADOS. Zariadenie 
pravidelne navštevuje praktický lekár, psychiater, geria-
ter 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, ranné stíšenia, stretnutia so Spo-
ločenstvom evanjelických žien.

Klienti majú vypracované individuálne plány, ktoré 
zahŕňajú prvky terapií: biblioterapie, muzikoterapie, 
arteterapie, ergoterapie, arómaterapie, prácu s tera-
peutickými bábikami, kognitívny tréning, mentálnu 
stimuláciu zameranú na pozornosť či pamäť a iné. Sú 
to aj pravidelné ranné cvičenia na posilnenie fyzickej 
kondície, ale aj činnosti zamerané na rozvoj jemnej  
a hrubej motoriky. Práca s imobilnými klientmi je zame-
raná na bazálnu stimuláciu. Klienti denného stacionára 
pravidelne navštevujú divadelné predstavenia, chodia 
na výlety, do kina, galérií a múzea. S pomocou perso-
nálu rozvíjajú činnosti sebaobsluhy a vedenia domác-
nosti. Športové aktivity, ktoré vykonávajú, im pomáhajú 
pri ich ťažkých diagnózach. Rodinným príslušníkom  
a klientom je poskytované sociálne poradenstvo.

Nakoľko v roku 2020 postihol COVID-19 celé Sloven-
sko, tak isto sa to týkalo aj zariadení sociálnych služieb  
a tiež aj SED Trnava. Zariadenie bolo uzatvorené pre 
návštevy klientov, tiež im bol obmedzený pohyb  
z dôvodu ohrozenia ich zdravia, zostávali na svojich 
izbách a hromadné aktivity boli tiež zakázané. Tak sme 
v rámci budovy zariadenia vykonávali väčšinou indi-
viduálne aktivity. Akonáhle bola možnosť a situácia 
to dovoľovala, tak sme s klientmi trávili čas väčšinou 
vonku na terase a v záhrade, čomu sme prispôsobili aj 
ich aktivity. 

Naše poďakovanie patrí všetkým zamestnancom, 
ale v prvom rade Pánu Bohu za Jeho starostlivosť  
a ochranu počas tohto roku.

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 bolo zriadené 
v septembri 2006. Aktívnu činnosť stredisko začalo  
v januári 2012. Hlavnou činnosťou Archy je zapožičia-
vanie kompenzačných pomôcok, ktorú začala v janu-
ári 2012 .

Medzi poskytované sociálne služby Strediska ED 
Archa patrí dobrovoľnícka činnosť, banka kompenzač-
ných pomôcok a poskytovanie základného sociálneho 
poradenstva.

Počas roka sme poskytli službu zapožičaním kom-
penzačných pomôcok 33 klientom. Získali sme ďalší 
antidekubitný matrac, podložnú misu, štvorkolesové 
chodítko. V spolupráci s cirkevným zborom a obecným 
úradom Veličná sa staráme o vynovené okolie budovy 
a rôzne drobné úpravy budovy.

Pandemický rok 2020 ovplyvnil naše dobrovoľnícke 
aktivity, sme však vďační Pánu Bohu za Jeho ochranu 
a starostlivosť. 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.

Pandémia koronavírusu zmenila životy nám všet-
kým. Starší ľudia patria k tým najohrozenejším skupi-
nám v čase šírenia COVIDU-19, preto je veľmi potrebné 
a nevyhnutné zameranie sa na prevenciu a ochranu 
týchto našich starkých. Aj v roku 2020 sme poskytovali 
v dennom stacionári sociálnu službu 12 klientom na 
základe zmluvného vzťahu. Klientom sú poskytované 
služby podľa § 40 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách. 

V jarnom čase a začiatkom leta sme fungovali v pre 
nás zvláštnom režime, bez klientov. Mali sme plány 
na zaujímavé činnosti, ale našou prvoradou úlohou je 
chrániť našich klientov a zbytočne ich nevystavovať 
možným rizikám nákazy. V júni sme opäť otvorili dvere 
nášho zariadenia, kde sme sa zamerali hlavne na infor-
movanie klientov ohľadom prevencie, ochrany pred 
prípadným nakazením sa novým koronavírusom, dodr-
žiavaním hygienických návykov, podávaním informácií, 
na koho by sa mali obrátiť a ako postupovať v prípade 
podozrenia príznakov vírusu. 

Duchovnú silu klienti čerpali zo spoločných modli-
tebných stíšení, venovali sa aj nenáročnej fyzickej čin-
nosti, obľúbeným pamäťovým cvičeniam a jedno-
duchým ručným prácam pri zhotovovaní rúšok pre 
vlastnú potrebu. S príchodom jesene sa opäť v našom 
zariadení vytratil denný ruch. V tomto ťažkom čase, keď 
seniori trávia svoj čas vo svojom domácom prostredí, 
sme ostali v kontakte cez telefón. Sociálnu službu im 
poskytujeme terénnou formou, kde im pri krátkych 
osobných návštevách odovzdávame nákupy, lieky, 
obedy. Aj v tejto ťažkej a zložitej dobe sme nezanevreli 
na ľudí, ktorí potrebujú pomoc pri zapožičaní kompen-
začných pomôcok a vychádzame im v ústrety tým, že 
pomôcky i naďalej požičiavame.

Aj nám naši klienti chýbajú a veríme, že sa opäť 
do nášho zariadenia vráti radosť a smiech. Veríme, že 
nás Pán Boh bude i naďalej ochraňovať, posilňovať  
a požehnávať v našej práci.

 PaeDr. 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 jednotlivcov v zariadení. 

Keďže v roku 2020 nás zasiahla pandémia, naše akti-
vity boli ovplyvnené protipandemickými opatreniami. 
Z dôvodu opatrení a obmedzení sme boli nútení zrušiť 
podujatia, ktoré boli naplánované na celý rok. 

V priestoroch sa mohli uskutočniť iba nasledovné 
cirkevné akcie: seminár SEŽ ECAV, vzdelávanie duchov-
ných Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR 
 a vzdelávanie kaplánov ECAV. Z iných organizácií naše 
služby a priestory využili len účastníci seminára SLEA 
výcvik pre psychológov a účastníci seminára Ústavu 
hudobnej vedy SAV – Medzinárodná muzikologická 
konferencia.

Počas uvoľnenia niektorých opatrení sme poskyto-
vali ubytovanie len pre jednotlivcov za prísnych hygie-
nických podmienok. Dvom pracovníčkam sme museli 
z dôvodu pandémie zrušiť dohodu o pracovnej čin-
nosti k 1. aprílu 2020.

V zariadení Domu seniorov sa nachádza kuchyňa, 
v nej sa celoročne pripravovala strava pre obyvateľov 
Domu seniorov a každý deň sme poskytovali obedy  
a večere zamestnancom zariadenia. Pre deti do cirkev-
nej materskej školy sa v kuchynke rozdeľovali obedy  
a pripravovali doplnkové jedlá počas dní, keď boli deti 
v škôlke. 

Stavba Domu seniorov AGAPÉ II. pokračovala v roku 
2020 intenzívnym spôsobom. Vďaka veľkému Božiemu 
požehnaniu a spolupráci mnohých sa realizácia stavby 
uskutočnila za dva roky od začatia stavby. Bratislav-
ský samosprávny kraj na základe žiadosti NO Diaco-
nia Svätý Jur zaradil Dom seniorov AGAPE II, Felcánova 
105/21 do siete sociálnych zariadení od 1. septembra 
2020. Odvtedy vzniklo právo prevádzkovať Dom senio-
rov AGAPÉ II. s ubytovacou kapacitou 25 miest.

Ďakujeme Pánu Bohu za Jeho pomoc a požehna-
nie našej služby, ktorú sme konali počas roka, i všetkým 
našim pracovníčkam za ich obetavú prácu.

Anna Filová
riaditeľka

Školiace stredisko AGAPÉ
Prostredná 37
900 21 Svätý Jur

Telefón: 02/ 449 713 38
Mobil: +421 948 297 711
E-mail: agapecentrum@hotmail.com
IBAN: SK74 0900 0000 0001 8007 1120
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Školiace Stredisko Evanjelickej diakonie

Školiace stredisko Evanjelickej diakonie Bratislava 
začalo so svojou činnosťou v júni 2019. V roku 2020 
pokračovalo vo svojej činnosti s cieľom pripravovať  
a zabezpečovať vzdelávacie aktivity za účelom zdoko-
nalenia, preškolenia alebo rekvalifikovania v danej pra-
covnej oblasti, poskytnutia a zrealizovania vzdeláva-
cích aktivít v cudzojazyčnom prostredí, poradenstva 
pre oblasť odbornosti a potreby ďalšieho vzdelávania.

Poskytli sme poradenstvo v zavádzaní a udržiavaní 
podmienok kvality 8 zariadeniam verejných i neverej-
ných poskytovateľov sociálnych služieb. Snažili sme 
sa sprostredkovať čo najužšie a najefektívnejšie zosú-
ladenie naplnenia litery zákona a špecifík jednotli-
vých druhov služieb. Na základe požiadavky riaditeľov  
niektorých zariadení sme preškolili štandardami kva-
lity 170 zamestnancov v 3 zariadeniach. V tejto oblasti 
vzhľadom na obmedzenia vyplývajúce z opatrení  
v rámci COVID-19 nám ostal záväzok preškoliť zamest-
nancov ešte v 2 zariadeniach. V 1 zariadení bola reali-
zovaná a vypracovaná vstupná analýza pre nastolenie 
procesu implementácie štandardov kvality.

Spolupráca so zariadeniami bola realizovaná osobne, 
ale v tomto roku, vzhľadom na obmedzenia vyplýva-
júce z pandémie COVID-19 aj prostredníctvom množ-
stva hodín videochatov.

Ako reakciu na situáciu a potreby, ktoré vyplynuli  
z dôsledkov pandemických opatrení a tiež ako nástroj 
prevencie, sme pripravili pre našich seniorov (no nie len 
tých), v tomto náročnom čase pracovné listy pre tré-
novanie pamäti. Pracovné listy boli rozdelené do nie-
koľkých častí a distribuované do niekoľkých cirkevných 
zborov, obcí a miest.

V tomto roku sa úspešne dovŕšila aj príprava potrebná 
k akreditácii kurzu „Inštruktor sociálnej rehabilitácie“ na 
Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny SR. Získaná 
akreditácia bola udelená na 3 roky a v prvom kvartáli 
roka bol realizovaný prvý kurz „Inštruktor sociálnej reha-
bilitácie“ pre 20 frekventantov.

Mgr. Zuzana Funteková
lektor ŠSED

Školiace Stredisko Evanjelickej 
diakonie
Palisády 46
811 06 Bratislava
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 Súhrnný prehľad zamestnancov, klientov a poskyto-
vaných služieb v rámci ED ECAV za rok 2020

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

Názov sociálnej služby podľa 
zákona č. 448/08 Z. z.

Počet klientov  
k 31.12.2020

Celkový počet klientov, 
ktorým boli poskytnuté 

služby za rok 2020

Domov sociálnych služieb 6 7

Zariadenie pre seniorov 177 249

Špecializované zariadenie 23 32

Zariadenie opatrovateľskej služby 30 52

Denný stacionár 51 54

Útulok 38 57

Domov detí 40 62

Škola Červenica 25 25

Detské opatrovateľské centrum 12 20

Spolu 402 558

Poskytované služby na základe živnosti alebo iná forma poskytovaných služieb:

Druh služby Celkový počet klientov, ktorým boli 
poskytnuté služby za rok 2020

Prepravná služba 13

Požičiavanie kompenzačných pomôcok 118

Jedáleň 15

Spolu 146

Prehľad počtu zamestnancov ED ECAV v roku 2020:

Forma Počet

Na plný pracovný pomer 219

Skrátený pracovný pomer 24

Na dohodu 28

Na základe živnosti 5

Dobrovoľníci 26

Materská dovolenka 7

Spolu 309
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Poďakovanie
• Pri našej činnosti v roku 2020 sme prijímali odbornú, finančnú i materiálnu podporu od:
 Diakonie Katastrophenhilfe Deutschland
 Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Württemberg e.V., BRD 
 Diakonisches Werk Evangelischer Kirchen in Mitteldeutschland e.V., BRD,
• Okrem toho sme v roku 2020 spolupracovali aj so zahraničnými organizáciami:
 AIDRom Ecumenical Association of the Churches from Romania
 Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische Jugendsozialarbeit e.V. Stuttgart, BRD
 Centar za socijalni rad Kovačica, Srbija
 Diakonie ČCE, Česká republika 
 Diakonie Katastrophenhilfe Österreich
 Diakonie Schwäbisch Hall Deutschland
 Diakonisches Werk der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens e.V. BRD
 EURODIACONIA, Belgicko
 Evangelische Diakonieschwesternschaft Herrenberg e.V. BRD
 Evanjelický cirkevný zbor a. v. v Slovenskom Komlóši
 Landesjugendfarramt Dresden, BR
 Saints Peter and Paul Lutheran Church v Riverside, v štáte Illinios, v USA
 Slezská diakonie, Česká republika
 Slovenský cirkevný zbor Nadlak
 Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Kulpíne, Srbsko 
 a partneri Stredísk Evanjelickej diakonie.
• Medzi najvýznamnejších vnútroštátnych podporovateľov a spolupracujúce organizácie Evan-

jelickej diakonie v roku 2020 patrili:
 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR
 Dm drogerie markt 
 Hlavné mesto Bratislava
 International Women´s Club of Bratislava
 Iuventa – Slovenský inštitút mládeže, Národná agentúra programu EÚ Erasmus+, Európsky zbor solidarity
 Ministerstvo kultúry SR 
 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 Ministerstvo obrany SR
 Ministerstvo vnútra SR
 Nadácia Orange
 Platforma RISC
 Platforma rozvojových organizácií Slovenska – Ambrela 
 Potravinová banka Slovenska 
 Rozhlas a televízia Slovenska
 SANIMAT s.r.o.
 Slovenská katolícka charita
 Slovenský Červený kríž
 Tesco Stores SR a.s.
 Ústredie EPS v OS SR a OZ SR
 Viva Musica! agency s.r.o
 VÚC Žilina, Trnava, Prešov, Trenčín, Banská Bystrica, Nitra, Bratislava

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 diakoniou a 
taktiež dobrovoľným spolupracovníkom Evanjelickej diakonie za nezištnú pomoc.

Srdečne všetkým ďakujeme!
JUDr. Mgr. Ing. Ján Gasper, MBA, LL.M

poverený vedením ED ECAV na Slovensku
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1. vlna pomoc Nemecko

Medzinárodné stretnutie v Štutgarte

Akútna pomoc pre SED a CZ ECAV

Reprezentačná 
vzorka 1. vlna projekt 
Nemecko

Jednorazové rukavice Kathrin v SED Bratislava Nemeckí dobrovoľníci

S partnerom Pétur 
Thornsteinsson

Projekt Tablet od srdca

Nemecká delegácia z Diakonie Württemberg

2. vlna pomoc Nemecko

Koľko lásky sa zmestí do krabice  
od topánok

Dobrovoľníci z Ukrajiny s našimi 
seniormi

Výročné stretnutie Eurodiaconie

Zapojenie  
do testovania
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