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Oslavovať jubileum? 
„Dobrorečte Hospodinovi  všetky jeho diela, na všetkých 
miestach Jeho panovania!“ Žalm 103, 22

Majú kresťania oslavovať jubileá? Zvlášť, keď sa netýkajú 
konkrétnej osoby, ale diela – budovy, zariadenia, či organi-
zácie?  Verš zo známeho Dávidovho žalmu nás upozorňu-
je, že aj dielo môže svedčiť o Božej dobrote, Jeho pomoci a 
požehnaní. Zvlášť dielo, ktoré sa vo svojom názve hlási ku 
Jeho cirkvi a spája praktickú službu s duchovnou, ako je to 
aj u činnosti Evanjelickej diakonie (ED). Preto nielenže si 
môžeme pripomínať Božiu milosť, ale naopak: sme povin-
ní nezabúdať na diela Hospodinove a svojou pripomienkou, 
resp. oslavou Mu tak preukazovať svoju vďačnosť.   

15 rokov Božej pomoci stojí za dobrorečenie. Veď 30. no-
vembra 1991, keď na zasadnutí Generálneho presbyterstva 
bolo prijaté uznesenie o založení ED, bola pred súčasníkmi 
len „zelená lúka“. Chýbali prevádzkové priestory, financie, 
ako aj odborne pripravený personál. Zelenou lúkou bola len 
dôvera, že verný je Pán, ktorý nezanechá, ani neopustí svoje 
deti. On sa, napriek rôznym prekážkam, postaral o všetko, čo 
bolo potrebné pre rozvoj ED. Budovy, ktoré ED zakúpila, ale-
bo ktoré poskytli na jej činnosť cirkevné zbory ECAV (ďalej 
CZ),  bolo však potrebné pripraviť na prevádzku. Financie na 
výstavbu, či rekonštrukciu získala ED od zahraničných cir-
kevných partnerov, od štátnych a samosprávnych organizácií, 

ale aj od jednotlivých sponzorov a drobných darcov. Najťaž-
šou úlohou však bol vhodný personál, ktorý by bol odborne 
pripravený a pritom ochotný sa stotožniť s cieľmi ED. Preto 
paralelne s výstavbou zariadení musela zabezpečiť vzdeláva-
nie personálu svojich stredísk. Okrem toho ED pripravovala 
aj spolupracovníkov CZ, ktorí sa špecializovali na diako-
nickú činnosť v rozsahu vlastnej pôsobnosti – väčšinou pod 
hlavičkou zborových diakonií. Príprava personálu bude aj 
v budúcnosti patriť k ťažiskovým cieľom diakonie. 

Za 15 rokov činnnosti ED založila 17 svojich organizač-
ných jednotiek – stredísk. Jedno medzitým ukončilo činnosť, 
jedno prešlo pod pôsobnosť cirkevného zboru, tri na svoju 
cestu ešte len vykročili. Všetky ostatné už slúžia ľuďom, na 
ich pomoc odkázaným: seniorom, deťom i zdravotne postih-
nutým. Za všetky spomeniem jedno – EŠZŠI pre hluchoslepé 
deti v Červenici, ktoré patrí k špičkovým zariadeniam svojho 
druhu aj v medzinárodnom meradle.

Dostávate do rúk nové číslo nášho časopisu. Venovali sme v 
ňom priestor tým, čo stáli pri začiatkoch ED - prvej riaditeľke 
ED Z. Kolárovskej, faráovi v. v. J. Grexovi a diakonise sestre 
Barbare. Chceme aj ním vyjadriť svoju vďačnosť všetkým, čo na 
Evanjelickú diakoniu myslia. Všetkým,  čo ju podporujú nielen 
dobrým slovom, ale aj hmotným, finančným ako aj sponzorským 
darom. Bez nich by sme mnohé aktivity nezrealizovali. Ďalej 
sme vďační všetkým partnerom doma i v zahraničí, dobrovoľ-
níkom, zamestnancom. K tejto vďake a k dobrorečeniu chceme 
prizvať aj Vás ... Ján Huba, riaditeľ ED
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Ale snažím sa...
Fil. 3,12-14.

Výročie je príležitosťou na spomínanie.  Kde sme začínali, 
ako sme pokračovali, kde sa nám darilo, kde sme robili chyby, 
ako sme si ich uvedomovali a ako ich naprávali?!  Pozývam 
dnes k spomienkam na počiatky našej diakonie tak, ako sa 
vynárajú v mojich očiach. 

Na začiatku to bola skôr eufória, ako cieľavedomé progra-
my. V cirkvi sme si uvedomili veľkosť priestoru, ktorý nám 
Pán Boh daroval. Boli sme nadšení. Otvárali sa nám veľké 
možnosti. Chceli sme všetko!  Rozvíjať programy misie, ob-
noviť cirkevné zbory, získavať mladých. Jednou z činnosti, 
ktorá sa priamo natískala na program dňa bola sociálna služ-
ba cirkvi  - diakonia. Najprv sme obrátili pozornosť tam, kde 
táto činnosť bola násilne prerušená po roku 1948. Na bývalé 
sirotince v Modre, Liptovskom Mikuláš, na evanjelickú ne-
mocnicu v Bratislave, na službu diakonís.  Biskup P. Uhorskai 
hľadal človeka, ktorý by sa venoval novým začiatkom. Naši-
el ho v osobe Zuzany Kolárovskej, ktorá sa pustila do diela 
diakonie s veľkým nadšením, nasadením, ale predovšetkým 
s veľkou odvahou viery a dôvery v nášho Pána.

Ja som sa dostal k službe diakonie skrze jednu starú budo-
vu, ktorá sa nachádzala na území ľubietovského CZ.  Bývalé 
učňovské stredisko z roku 1932, neskôr detská ozdravovňa 
sa  teraz  nachádzala v dezolátnom stave. V rušných prevrato-
vých dňoch som sa ocitol v rade MNV, ako jej člen a tu som 
zistil, že budova je na predaj.  Ako člen VMV ECAV  som ju 
chcel najprv získať pre celocirkevnú prácu s mládežou. Nebol 
záujem. Odkázali ma však na Diakoniu. Zuzana Kolárovská 
bola budovou a prostredím nadšená. A už som bol „v tom“. 
V projektoch, plánoch, snívaní o budúcnosti a v ústrednej rade 
evanjelickej diakonie. Boli to úžasné chvíle, plné modlitieb 
a takmer horúčkovitej činnosti. Chceli sme to i ono. Vznikla 
skratka: DDĽ – Domov detí v Ľubietovej.  Hľadali sme mož-
nosti, vymýšľali projekty, vyhľadávali ľudí. 

Jedným z hlavných problémov sa ukázali byť práve ľudia. 
Ochotní, horliví, pripravení. Spomínam si, ako sa v jednej z 
bratislavských zdravotných škôl vytvorila trieda pre prípravu 
evanjelických dievčat na službu diakonís. Nebola moc úspeš-
ná a napokon zanikla pre nezáujem aj napriek veľkej horlivos-
ti zainteresovaných.  My sme pre DDĽ  medzi prvými objavili 
Janka Z., nadšeného mládežníka, plného viery a elánu. Ako 
my všetci aj on bol ochotný, horlivý, ale neskúsený a nepri-
pravený. Napriek tomu sme budovali. Prekonávali odpor, 
nezáujem, neochotu mnohých. Projekt DDĽ sme od začiatku 
vnímali ako Božie dielo a ja ho tak vnímam podnes.  Dielo 
napredovalo takmer neuveriteľne. Z ničoho rástlo dielo Božie. 
Všetci, ktorí sme boli pritom, sme vnímali mocnú ruku Božiu. 
Ona konala divné veci. Keď na tie časy spomínam, som ne-
smierne vďačný  Pánu Bohu, že som bol pritom, že som mo-
hol priložiť ruky aj um k dielu. Hoci neskúsený, nepripravený, 
iba dôverujúci, že náš Boh nás povedie a požehná svoje dielo. 
S pokorou poznávam, že i ja som robil mnoho chýb, ale náš 
Pán ma vždy znovu dvíhal, odpúšťal, posilňoval, povolával 
a posielal ďalej. Vďaka Mu za to! 

Spomínam si tiež, ako sme po úspešnej rekonštrukcii zni-
čenej budovy konkurzom hľadali riaditeľa, ktorý by DDĽ vie-
dol. Záujem bol dosť malý a zistili sme, že nemáme odborne 
pripravených a takejto službe oddaných ľudí. Podobne sme 
pochodili pri hľadaní prvých náhradných rodičov. Zrazu sme 
zistili, že máme pripravené byty,  je aj dosť detí, čo čakajú na 
nových rodičov, ale tí sa nehlásili. Prvým sa stal spomínaný 
Janko Z. s manželkou Ivetkou. Spoločne sme hľadali ďalších. 

Neboli. Znovu a znovu sme skladali ruky k modlitbám. Na-
pokon  nám Pán Boh daroval ďalších:  Juraj Kr. s manželkou 
Máriou, Štefan K. s manželkou Slávkou.  Všetko mladí, na 
túto službu nijakým zvláštnym výcvikom nepripravení. Ale 
plní odvahy viery, ochoty, lásky.  Každá rodina dostala prvé 
deti. Obavy sme prekonávali dôverou. Pravidelne sme sa stre-
távali pri Božom Slove, plní pokory sme riešili problémy.  Raz 
neboli peniaze, inokedy zlyhal vodovod, zadrhávali sa vzťa-
hy, mladí rodičia museli zvládať telesne i duševne postihnuté 
deti.  Veľmi som sa potešil, keď som nedávno v rozhlase počul 
rozprávať jedného z odchovancov DDĽ Ladislava, ktorý dnes 
je sám vychovávateľom, veriacim a zbožným mladým člove-
kom. To už vidíme prvé výsledky Božieho diela v Diakonii.

Problémom boli samozrejme aj financie. Vždy som obdivo-
val sestru Zuzanu Kolárovskú, ako to robí, že peniaze napo-
kon vždy boli. Z Nemecka, Holandska, Rakúska a všetkých 
možných i nemožných strán. Podnes ju za túto jej službu ob-
divujem a som jej vďačný. Jeden z divov a zázrakov  Božích  
stál v jedno ráno na našom farskom dvore: nový mikrobus 
za takmer 50 tis. DM z Nemecka.  Zrazu  sme boli my, do-
teraz chudobní, majiteľmi auta  za milión.  Tak sme začínali 
a pokračovali. Financie, ľudia, ich vyhľadávanie, príprava, 
problémy a ich riešenie. Chyby, detské choroby. A predsa – 
DDĽ podnes žije a funguje napriek všetkým zmenám,  trans-
formáciám, napriek tomu, že už párkrát sme sa domievali, že 
sme na konci. A vždy tu bol nový začiatok. A tak sme sa učili 
žiť z Božej milosti deň za dňom, dôverovať mocnej Božej ruke 
a slúžiť v pokore a láske. 

Bol som pri tom a dnes vďačne spomínam. Chodieval som 
aj na zasadnutia ústrednej rady Diakonie. Tam som vnímal 
úžasnú skutočnosť, že v rámci Diakonie vznikali ďalšie die-
la, predovšetkým Domovy dôchodcov. Vnímal som tie-
to diela ako Božiu milosť, vnímal som aj mnohé problémy 
a starostí, ale napokon sa tieto projekty sa stali skutočnos-
ťou. S údivom som si uvedomoval, koľko náš Pán vzbudil 
ochotných ľudí, koľko skrze nich nápadov, plánov, projek-
tov. Koľko odvahy viery pri prekonávaní takmer nerieši-
teľných ťažkostí! Tam som vnímal aj mnohé ďalšie plány 
a projekty pre službu diakonie v cirkevných zboroch, z kto-
rých sa mnohé stali skutočnosťou. Služba diakonie pokračuje, 
našla si nových ľudí, verných a ochotných. Rastie odbornosť, 
pripravenosť, rozmýšľa sa o nových projektoch a o rozšírení 
sociálnej práce v cirkvi.  Zároveň som vnímal a uvedomoval 
som si, aká je služba diakonie nesmierne dôležitá a potrebná 
v dnešnej spoločnosti. Ľudia už nedôverujú slovám; slovo 
bolo zdevalvované, znehodnotené. Ale dychtivo čakajú skut-
ky lásky. Nezištné, úprimné, každodenné skutky lásky. 

Nič nebolo dokonalé, nič nebolo perfektné. Činnosť služby 
diakonie bola od začiatku poznačená množstvom chýb, nedostat-
kov, ľudských zlyhaní. A predsa je tu a žije. S apoštolom môže-
me vyznávať: Nie žeby som už bol dosiahol, ale snažím sa ... 
A pri spomínaní na minulosť nám prichodí čítať apoštolove slová 
aj ďalej: ... snažím sa za tým, čo je predo mnou; cieľ mám vždy 
pred očami ... Naše spomínanie nie je a nemá byť len spomien-
kami na minulosť. Skôr by sa malo premeniť na spomínanie na 
budúcnosť.  Z minulosti si vyberajme to, čo povzbudzuje, uda-
losti, pri ktorých sme zjavne videli prítomnosť mocnej ruky Bo-
žej.  Z chýb sa poučme a potom zabudnime. Ja sa domnievam, 
že kresťanova viera je predovšetkým spomínanie na budúcnosť.  
Nedávno som čítal slová odstupujúceho dištriktuálneho dozor-
cu B. Beňucha: ... zabudnime už na minulosť a rozmýšľajme 
o budúcnosti!  Stotožňujem sa s ním. Isteže, aj minulosť máme 
poznať, máme z nej čerpať, ale naším motorom majú ostať spomi-
enky na budúcnosť „v Kristu“.              Jozef Grexa, ev.  farár v. v.
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Ale ak budeš hľadať Boha a Všemocného budeš prosiť 
o milosť, ak si čistý a úprimný, tak teraz povstane kvôli 
tebe a znovu zriadi príbytok tvojej spravodlivosti. Ak aj 
tvoj počiatok bude chatrný, tvoja budúcnosť bude veľká. 
Jób 8,5-7 - tieto slová nám boli mottom, lebo sme začí-
nali z ničoho. Ak aj tvoj počiatok bude chatrný, uka-
zuje sa pravdivosť aj ďalších slov: tvoja budúcnosť 
bude veľká. 

Pätnásť rokov! (Pätnásťročná?)
Všimnite si svojho pätnásťročného syna, alebo dcéru, vnu-

ka, alebo vnučku. Že už nie sú v tom veku? Iste Vám nebude 
ťažké si spomenúť, že v tom veku už boli rozhodnutí pre svoje 
budúce povolanie. Šli za cieľom, ktorý sa im zdal byť prime-
raný darom, ktoré dostali od Pána Boha a schopnostiam, ktoré 
z nich vyplývali.

Všimnite si niektorú pätnásťročnú organizáciu. Nemusí byť 
nezisková. Ale pri skromnosti by som bola rada, keby to bola 
Evanjelická diakonia. Poznáte, koľko a aké strediská zriadila, 
sú Vám známe jej mnohostranné aktivity. Vedúci vedia, čo 
chcú a sledujú tento cieľ.

Ale viete ako sme začínali?
Vôbec nepreháňam, keď zopakujem to, čo som pri začiat-

koch, najmä pri zahraničných návštevách často opakovala: 
„Začíname z mínus nula! Nemáme žiadne skúsenosti iba 
želania a túžby, aby naša cirkev mala službu, ktorú zveril 
kresťanom a aby ju pripravoval a viedol náš Pán Boh.“ Nikto 
z vedenia ECAV (vtedy SECAV) nám totiž na rozbiehanie 
nedal ani korunu. Nevytvoril žiaden fond. Nepreplácal žiadnu 
zahraničnú cestu. Keďže som rozbiehala prácu žien v ECAV 
a najmä v cirkevných zboroch Veľkej Bratislavy bola vyni-
kajúca skupina (stretávali sme sa pri výborných prednáškach 
v prvú nedeľu v mesiaci až do sto žien), mnohé zbierky z tých-
to stretávaní boli určované pre rozbiehajúcu sa Evanjelickú 
diakoniu. Nielen s odstupom času, ale už aj vtedy bolo jasné, 
že Pán Boh týmto milým sestrám položil na ♥ aj diakoniu. 
Všetky kancelárske a priestorové potreby na korešpondenciu 
a stretávanie „výboru“ dobrovoľníkov sa javili súkromnou zá-
ležitosťou na fare v Rači a jej cirkevného zboru. Hľadali sme 
objekty, v ktorých by vznikajúca Evanjelická diakonia nad-
viazala na činnosť  Spolku Slovenskej evanjelickej diakonie 
v Liptovskom Mikuláši pre: 

• starostlivosť o deti - siroty, 
• starých, nevládnych a osamelých, 
•  študujúcu mládež -  ubytovanie za prijateľné ceny. Záme-

rom bolo, aby sa v komunite budovala evanjelická inteli-
gencia. 

•  takých ľudí, ktorých si nikto nevšímal. Pre tento projekt bola 
veľmi aktívnou spolutvorkyňou a poradkyňou Anna Antu-
šeková, vtedy pracujúca na Odbore špeciálneho školstva na 
MŠMŠ. Navrhla starostlivosť o hluchoslepé deti, o ktoré sa 
nielen v Československu, ale ani v žiadnej krajine bývalého 
východného bloku nikto nestaral.

Poznali sme, že nám tieto ciele vložil do ♥♥♥♥♥ Pán Boh. 
A On daroval aj prvé financie cez vtedajšieho generálneho bis-
kupa Pavla Uhorskaia a predsedu vlády JUDr. Jána Čarnogur-
ského. Rozdelili sme ich na rekonštrukciu štyroch objektov: 

•  pre študujúcu mládež na rekonštrukciu voľných priestorov 
vo Svätom Jure, 

•  na školu pre hluchoslepé deti (vtedy žiadna iná forma sta-
rostlivosti pre takéto deti nebola priechodná) - na rekon-
štrukciu a prístavbu bývalej budovy Evanjelickej školy, 
jednotriedky v Červenici, 

•  na zakúpenú rozostavanú budovu v Horných Salibách, 
s cieľom dokončiť ju na Domov dôchodcov,  

•  na rekonštrukciu zakúpenej budovy pre rodinnú starostli-
vosť o siroty žijúcich rodičov v Ľubietovej. 

Po týchto „zázrakoch“ začala pre pracovníkov (Z. Kolárov-
ská, farárka, v tom čase vedúca prípravy diakonie v ECAV, O. 
Šimová, hospodárka, S. Tichý, civilná služba, M. Švajlenová, 
stavebný dozor, M. Kulík, civilná služba) vo vzniknutej kan-
celárii bez telefónu v priestoroch cirkevného zboru na Legio-

nárskej ulici tvrdá, ale v postupujúcich výsledkoch požehnaná 
Božia škola viery, dôvery, trpezlivosti a očakávania na Pána 
Boha.

On nám daroval na všetky objekty takých dodávateľov, na 
ktorých sme sa mohli úplne spoľahnúť. Nielen s nami vynikaj-
úco spolupracovali, spolu s nami riešili priebežné nové požia-
davky a nejasné miesta v projektoch, ale mali „charitatívne“ 
cenové ponuky a podmienky. Boli ochotní čakať na splácanie 
faktúr tak, ako nám prichádzali darované financie z tuzemska, 
ale najmä zo zahraničia. Pritom sme vnímali i tie najjemnejšie 
odtiene Božích zázrakov, ktoré nás vždy znova povzbudzo-
vali a dávali sily pre ďalšie kroky vpred. Veľmi silno sme si 
uvedomovali, že nie my sme staviteľmi ani zabezpečovateľmi 
financií na stavby, nie my sme boli dôvodom vynikajúcej spo-
lupráce s dodávateľmi, ale bol to Pán Boh, ktorý všetko do-
predu pripravoval. On videl už hotové svoje diela a k tomu si 
používal nás, nedokonalých profesionálov a neprofesionálov. 
On poznal túžby a ochotu našich ♥♥♥♥♥  a konal. A my sme 
poznanie prijali radostným ♥, že to bola Jeho práca a nie naša. 
On nás vyznamenal tým, v čom si nás použil. Jeho vyzname-
nanie bolo najväčšou odmenou a hreje i dnes. 
Ďakujeme Ti, drahý náš Pane a Bože, že sme smeli cez 

úžasné Tvoje konanie pri obnovovaní Evanjelickej diakonie 
poznať Tvoje zázraky. I dnes vieme, že to vôbec nebola sa-
mozrejmosť. Bolo to Tvoje konanie v Tvoj čas, pre ktorý si si 
vyvolil Spoločenstvo ECAV a nás slabých, aby si sa Ty mohol 
osláviť a oslavuješ sa vždy vtedy, keď je poskytnutá pomoc 
Tvojim deťom. Pokorne Ti zato ďakujeme. Amen!

Slávnosť ukončenia služby sestier Barbary a Márie - Luise na 
Slovensku v Materskom domove, Herrenberg, 2006 (zľava: 
farár v. v. W. Gölz, E. Schneider, J. Huba, farár G. Knoll, hl. sestra 
I. Sautner, B. Haug, Z. Kolárovská, M. - L. Rieger, hl. sestra v. v.
G. Haussmann.)



Tri poznania Božej múdrosti, milosti
a požehnania
Červenica, Evanjelická špeciálna škola internát-
na pre hluchoslepé deti. Napriek počiatočným ťažkos-
tiam, Pán Boh mocne pôsobil na všetkých zainteresovaných. 
Vytvorila sa úžasná „partia“ spolupráce medzi investorom, 
dodávateľom a pracovníkmi na stavbe. Hoci Červenica má 
pomerne veľký počet rómskych obyvateľov, môžeme s vďač-
nosťou vyznať, že počas stavby nič nebolo zo staveniska od-
cudzené. Zvedavosť rómskych spoluobčanov bola veľká. Ich 
nočné návštevy zvlášť už okolo hotovej budovy to dosved-
čovali. V deň posviacky prvej, zrekonštruovanej budovy boli 
všetci obyvatelia obce pozvaní, aby si zariadenú školu pozreli 
a ponúkli sa s pripravenými zákuskami. Dojímavý bol špalier, 
ktorý vytvorili práve rómski obyvatelia pre účastníkov Slu-
žieb Božích v Opinej pozdĺž prístupovej cesty k budove. Kaž-
dý mohol svoju zvedavosť v ten deň uspokojiť. To dokazovala 
aj skutočnosť, že sme nikdy nepočuli sťažnosti nespokojnosti, 
alebo odcudzenia. Naopak! Aj spolupráca s niektorými trie-
dami obecnej školy bola vzorná. Nepovažovali sme to za sa-
mozrejmosť. Bol to div v našich očiach. Ďakujeme zaň nášmu 
Pánovi Ježišovi Kristovi.

A atmosféra pri prikrytých stoloch na obede v Herľanoch? 
Tak úžasný súzvuk ♥♥♥♥♥ všetkých prítomných a povzná-
šajúca nálada nemohla byť vytvorená žiadnym iným mode-
rátorom ako Duchom Svätým, ktorý nás spájal Kristovou 
láskou. Keď sa v myšlienkach vraciame k týmto udalostiam, 
ďakujeme Mu z celého ♥!

Horné Saliby, Domov dôchodcov. Spolupráca s do-
dávateľom bola veľmi dobrá. Aj keď rekonštrukcia celej stav-
by bola finančne garantovaná už rok pred ukončením, časť fi-
nancií, plánovaných na Domov dôchodcov,  presunul sponzor 
na výstavbu iného objektu. Práce boli na jeden rok zastavené. 
Samozrejme, že sme všetci boli z toho smutní a rozčarova-
ní. Po ukončení budovy s ročným omeškaním nám Pán Boh 
daroval zvláštne poznanie. Ono nás nielen upokojilo, ale na-
plnilo aj radosťou a vďačnosťou voči Nemu. Poznali sme, že 
„stratený“ čas bol pravým Božím časom na ukončenie stavby 
(Kaz 3.). Keby totiž práce neboli na jeden rok prerušené, ne-
boli by ani budúci pracovníci v Domove dôchodcov vnútorne 
pripravení prihlásiť sa do tejto služby. Ani budúci obyvatelia 
domova ešte neboli vnútorne rozhodnutí pre bývanie v ňom. 
Rok prerušenia prác na stavbe bol teda čas, kedy Pán Boh ešte 
pracoval na ľuďoch. Ďakujeme Mu, že nám toto veľké pozna-
nie zjavil a tým našu ľútosť za „strateným“ časom zmenil na 
radosť a oslavu Jeho mena!

V Ľubietovej sme začali rekonštruovať zakúpenú budovu 
so zámerom zriadiť  Domov detí rodinného typu. Na-
šou myšlienkou a cieľom bolo vybudovať tri priestranné a na 
tento účel upravené  byty, v ktorých budú bývať tri rodiny s 
vlastnými deťmi a s deťmi, ktoré príjmu do svojich rodín (dnes 
sa tomu hovorí náhradná rodinná starostlivosť). Túto našu 
myšlienku môžeme v dnešnom chápaní označiť za pilotný 
projekt v tejto oblasti sociálnej práce. Z toho pramenili aj pro-
blémy, s ktorými sme sa stretávali pri uvádzaní zariadenia do 
prevádzky. Najmä aplikovanie zákonných požiadaviek, vtedy 
platných pre detské domovy na nový typ zariadenia (rodin-
ného typu) sa miestami zdalo ako neprekonateľné. Nakoniec, 
ako dokladuje už viac než 10 ročná história, sa nám aj v spo-
lupráci s vtedajšími predstaviteľmi a zástupcami banskobyst-

rického kraja a MPSVaR podarilo všetky prekážky úspešne 
zdolať. Dnes si môžeme dovoliť konštatovať, že tieto naše prvé 
kroky mali pozitívny prínos pre následný rozvoj práce tohto 
typu na Slovensku. Veríme, že projekt bol v Božích očiach 
správny aj napriek veľkým problémom, ktoré museli rodiny, 
najmä v začiatkoch prekonávať. Ony sa vlastne stali tvorcami 
pravidiel pre ďalšie smerovanie starostlivosti o deti z detských 
domovov v krajine. Ale Boží zázrak sme zažili ešte skôr ako 
k týmto problémom mohlo vôbec dôjsť. Pred ukončením bu-
dovy a bytov v nej sme mali prihlásenú iba jednu rodinu, kto-
rá mala záujem pracovať v Domove detí. Boli sme sklamaní. 
„Pane Bože, stavali sme zbytočne? Či sa v ECAV nenájdu ani 
tri rodiny, ktoré by sa chceli venovať deťom, sirotám živých 
rodičov?“ - pýtali sme sa. Ale stal sa v našich očiach Boží 
zázrak. Chýbajúce dve rodiny sa prihlásili v čase posledných 
prác, kedy byty už boli ukončené. Ďakovali sme zaň Pánu 
Bohu a prijali sme to ako Jeho priznanie sa k naším snahám.
Takéto Božie zázraky, možno pre niekoho samozrejmé, sme 
zažívali vždy vtedy, keď sme potrebovali povzbudenie a zo 
strany tých, ktorí to mohli urobiť, neprichádzalo. Dostávalo 
sa nám však oveľa väčšie a hodnotnejšie od nášho Pána. Lebo 
nie my sme boli staviteľmi, ale On. Nás však vyznamenal tým, 
že si nás používal. Pokorne mu za to ďakujeme.

                                                             Zuzana Kolárovská 
  bývalá riaditeľka Evanjelickej diakonie

Domov dôchodcov Kšinná
To, že Pán Boh svoje dielo nenecháva neukončené ani vte-

dy, keď musí zmeniť pôvodný zámer ľudí, je dôkazom cirkev-
ný zbor Kšinná. Cirkevný zbor nevedel dokončiť stavbu zbo-
rového domu. Riešenie videl v tom, dokončiť ho v spolupráci 
s Evanjelickou diakoniou ako domov dôchodcov. Financie 
však nemal a ani Ústredie Evanjelickej diakonie na to nemalo
plánované financie. Ale znovu sa stal zázrak v našich očiach. 
Pani Klára Medvecká nemohla nájsť v žiadnom štátnom zari-
adení spoločné bývanie so svojou mentálne postihnutou dcé-
rou. Nedovoľovali im to pravidlá, vtedy platné v štátnej sfére. 
Zo stretnutia vedenia Evanjelickej diakonie, cirkevného zbo-
ru v Kšinnej a pani Medveckej, disponujúca financiami po-
stačujúcimi práve na dokončenie budovy domova dôchodcov, 
vznikla dohoda riešiaca problém. Pani Medvecká s dcérou na 
základe dohody získali bezplatný doživotný pobyt v domove. 
Stavebné práce na dokončení domova trvali necelý rok a mat-
ka s dcérou sa mohli nasťahovať do priestorov, ktoré si samé 
vybrali. Spokojná dcéra Danka žije v domove ešte aj dnes.

Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky. - Žid 13,8.
...

Včera! Čo bolo, čo všetko sa udialo včera? - Nezačnite teraz 
prehrabávať v pamäti udalosti včerajšieho dňa. Slovom „vče-
ra“, v duchu Božieho slova myslíme na minulosť. - Čo všetko 
sa teda udialo v minulosti? Veľa vecí sa udialo v našich osob-
ných životoch, v dejinách ľudstva a v dejinách kresťanstva. 
Z pohľadu dejín ľudstva je včerajšok len zrniečkom piesku! 
A predsa má svoju históriu a v nej majú miesto všetci ľudia, 
ktorí sa jej akýmkoľvek spôsobom zúčastňovali. Práve pre je-
den úsek jeho histórie sme sa tu dnes stretli! 

Chceme nazrieť do včerajška, do minulosti. Smieme? Kla-
diem túto otázku preto, lebo Pán Ježiš Kristus komusi pove-
dal: Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nehodí sa pre 
kráľovstvo Božie. - L 9,62. Platí to pre nás aj v tejto súvislosti? 

4
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Nie! Lebo náš pohľad späť nie je pohľadom nostalgie, túžby 
vrátiť sa späť, vrátiť veci tak, ako boli. Je pohľadom, ktorý vidí, 
že kroky, ktoré boli urobené v minulosti sú viditeľné v prítom-
nosti, dnes a majú dosah na budúcnosť. Ak sa vo včerajšku 
chceme pozrieť len na to, čo urobil človek - ľudia, tak urobíme 
práve to, čo nie je správne v Božích očiach. Preto sa pozrime, 
čo urobil Pán Boh včera, v minulosti. Mohli by sme to vidieť 
aj takto:

On sa v jeden deň, na zlomok sekundy, akoby zastavil 
v Kšinnej a povedal: „Tak, a už sa rozhýbte! Čo stojíte a bez-
radne sa pozeráte na rozostavanú budovu? Chceli ste v nej 
niečo mať, ale dnes to už nie je reálne. Ja zajtrajšok vidím 
inak. Núkam vám ho. Chcete ho? Pozrite sa, takto!“ A On bol 
tou hybnou silou, ktorá začala ukladať tie jednotlivé súčiastky 
do novej, dnes ešte stále sa tvoriacej mozaiky. 

Nič by nezmohli tí, ktorí stavbu iniciovali, organizovali, fi-
nančne, či odborne podporovali, projektant ani stavbári. Ani 
všetci tí a vy, ktorí ste sa zúčastňovali na prácach, keby za tým 
nebol Pán Boh vo svojom Synovi Pánovi Ježišovi Kristovi. Ja 
verím, že impulz pre Jeho plán prišiel od Neho a doň zapojil 
všetkých tých, ktorí boli ochotní, práve v tom čase ho aj usku-
točniť. Nie je to vyznamenanie smieť byť používaným pri Bo-
žom konkrétnom pláne v konkrétnom čase? Áno, je! Veľkým 
a nezaslúženým! A preto, že Domov dôchodcov stojí už 10 
rokov, že v ňom našli svoj domov mnohí tí, ktorí potrebujú 
blízkosť a starostlivosť človeka, že sú tu tí, ktorí im spoločen-
stvo a starostlivosť poskytujú, nemožno inak, len sa skloniť 
v hlbokej pokore a bázni pred Ním a ďakovať:  (modlitba)

Pán Ježiš Kristus bol ten istý, spoločenstvo a život tvoriaci 
tu v Kšinnej, ako aj na mnohých iných miestach vo svete. 
A že v tom čase práve tu, a nie, povedzme v Uhrovci, alebo 
Bánovciach, to tiež nie je samozrejmosť. Je to „div v našich 
očiach“ a prejav Jeho veľkej milosti práve ku vám v Kšinnej. 
Jeho milosť sa prejavila v tom, že vám dal úlohu, nevšednú, 
ktorá sa predtým 40 rokov v našej cirkvi nevykonávala. 

A čo s prítomnosťou? Aká je? Poznáte v nej prítomnosť Pána 
Ježiša Krista? Vnímate Ho i to, že je ten istý včera i dnes...?  
Alebo žijete a pracujete sami tak, ako prichádzajú úlohy 
a On, „nech je niekde tu nablízko, ak by sme Ho potrebovali“? 
Počúvate, čo Vám ďalej hovorí, aké nové úlohy má pre vás, 
alebo ste sa stiahli do ulity, spokojní s tým, čo je? Ak sa niekto 
zastaví pri tom, čo má a čím je, vlastne nestojí na mieste, ale 
je spiatočník. A Pán Boh chce, aby sme šli dopredu! On chce 
tvoriť cez vás i nás ďalej. On je ten istý, život tvoriaci Pán! 
Stále hľadá nástroje pre svoje plány..... 

Preto sa pozrime na dnešok z pohľadu včerajška, lebo prí-
tomnosť má začiatky v minulosti. A prítomnosť, dnešok je 
veľmi dôležitý pre zajtrajšok, budúcnosť, lebo ju už dnes, 
v tejto prítomnosti tvoríme. Kladieme jej základy a ukazuje-
me smer.

Ak základy kladiete na Pánovi Ježišovi Kristovi, budú 
dobré a On bude smer nielen ukazovať, ale bude tvoriť celú 
budúcnosť! On je ten istý...  naveky! Jeho postoj sa ku nám 
nemení. To nám dáva istotu už dnes pre zajtrajšok.

A čo chceme my pre budúcnosť a v budúcnosti tejto čas-
nosti? Mnohí, ba všetci sme už iní, ako sme boli pred 10-mi 
rokmi. Aj ďalej sa budeme meniť. Podliehame času a zákoni-
tostiam, ktoré do človeka vložil Pán Boh pri stvorení..... Ale 
pohľad na seba nás nemá deprimovať. Tak, ako sme vstúpili 
do dejín tejto zeme v určitom čase, v určitom čase aj vystu-
pujeme z nich. Nami sa nič nezačalo a nami nič nekončí. My 
sme iba jedným ohnivkom v dlhej reťazi dejín ľudstva a bolo 
by úžasné a veľkým vyznamenaním, keby sme z Božej mi-
losti smeli raz, v Božom čase povedať: Neužitoční služobníci 

sme! Čo sme boli povinní vykonať, vykonali sme. - L 17,10 
a potom aj od Pána Ježiša Krista počuť: vojdi v radosť svojho 
Pána! - Mt 25,21. Preto: dokiaľ máme čas, rozum a sily, čiňme 
dobre všetkým, ktorí nás potrebujú a to, čo potrebujú...

(Úryvky z kázne Z. Kolárovskej pri 10. výročí posviacky 
SED Kšinná - Domova dôchodcov)                                                

 

Niekoľko dojmov a skúseností 
z mojich rokov na Slovensku
SVEDECTVO NEMECKEJ DIAKONISY
1993 Na prvú poznávaciu návštevu do Bratislavy som pri-
šla s diakonisami Marie-Luise a Sigrid na Svätodušné sviatky. 
Niekto ma upozornil, že budúce žiačky na Zdravotníckej škole 
nie sú 18-ročné, ako v mojej škole ošetrovateľstva v Pforzhei-
me, ale medzi 14-18 rokom. Školu, ktorú navštevujú je stred-
nou odbornou a ukončená je maturitou. Úplne iný systém, ako 
v Nemecku. Ale odvážila som sa prísť. Ako dar som dostala 
slovenskú Bibliu a kúpila som si slovník. Doma som si cviči-
la slovenskú výslovnosť s jednou Slovenkou, ktorá je vydatá 
v Nemecku. Nevedela mi vysvetliť, prečo slovo „deti“ vždy 
vyslovujem zle. (Až neskôr som sa od mojej učiteľky sloven-
činy dozvedela, že „de-te-ne-le“ a „di-ti-ni-li” sa musí vždy 
vyslovovať mäkko). S pomocou slovníka som si našla do 2000 
slov, ktoré boli rovnaké, alebo podobné v oboch jazykoch. To 
ma posmelilo. Je samozrejmé, že som chcela hovoriť po slo-
vensky. Od novembra som bola hosťom v dvoch farárskych ro-
dinách, aby som poznala ich všedný deň. Už vtedy som mala 
v ich CZ aj biblické hodiny na tému „Diakonia v Biblii“. Je-
den presbyter mi povedal: „Takto nám to ešte nikto nevysvet-
lil!” To ma zase povzbudilo. Jedna staršia pani mi ukázala 
zošitok, v ktorom mala poznačené mená domácností. Tieto 
navštevovala aj s knižkou modlitieb, ktoré vždy mala po ruke 
pre prípad, že by ich potrebovala. (Doteraz boli „Modlitby 
pri starostlivosti o chorých a starých“ Evanjelickou diakoniou 
vydané trikrát vždy v 5000 náklade!)

1994 Práve som si v blízkosti GBÚ našla parkova-
cie miesto. Starý pán zostal stáť a pozeral sa, ako zaraďu-
jem auto do radu zaparkovaných. Keď som vystúpila, po-
zrel sa raz na poznávaciu značku auta a potom na mňa. 
Po slovensky som sa ho opýtala: „Niečo nie je v poriad-
ku?“ Po nemecky sa ma opýtal: „Vy ste opravdivá sestrič-
ka?“ „Áno“, povedala som s úsmevom. Iba krútil hlavou 
so slovami, že dlho žije v Bratislave, ale takúto sestrič-
ku ešte nikdy nevidel. A potom sa opýtal: „Pracujete 
v Rakúsku?” „Nie! Pracujem v Bratislave a som v evanjelic-
kej cirkvi. Možno poznáte starú Evanjelickú nemocnicu tu 
hneď v blízkosti?!“ „Samozrejme! Kedysi v nej pracovali dia-
konisy, tam mali detský domov a nemocnicu.“ „No vidíte, 
evanjelická cirkev by túto prácu chcela znova oživiť. Ja som 
učiteľka diakonie a pomáham vyškoliť spolupracovníkov 
a spolupracovníčky.“ Zo stretnutia a rozhovoru bol tak pre-
kvapený, že nenašiel ďalšie slová. Iba mi srdečne potriasol 
ruku a poprial mi všetko dobré pre moju prácu. - Záblesk 
nádeje pre „starého Prešporáka“!

Verejno-propagačná práca: V mojom sesterskom kroji 
som bola nápadná. Niekedy sa stretávajúci prekrížili. Ak sa 
v mojej blízkosti objavila televízna kamera, „brali“ ma do 
celého záberu. V ilustrovanom časopise z 13. apríla 1994 
bola uverejnená správa o evanjelickej triede na Strednej 
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zdravotníckej škole a o internátnom živote žiačok s nadpi-
som: Diakonky (malo by byť diakonisy!!!) nie sú mníšky! 
V krajine s katolíckym razením je ťažko vysvetliť, čo sú di-
akonisy.  Ale žiť diakonicky je možné aj bez doživotného 
sľubu! V mojom sesterstve v Herrenbergu sú aj vydaté sestry 
a máme aj niekoľkých bratov. Dnes nás je už len asi 500 a 
skoro všetci sme v ošetrovateľskej službe. 

1995 Moje sesterstvo 
organizuje trikrát ročne 
študijné cesty. Ja poznám 
celé Slovensko, mnohé 
cirkevné zbory s farami a 
jej obyvateľmi a Stredis-
ká evanjelickej diakonie. 
Postavené sú mnohé stĺpy 
pre mosty partnerstva. 
Moje špeciálne dary od 
Pána Boha sú nadväzovať 
a sprostredkovať informá-
cie a kontakty.

Svoje poslanie som 
videla v siatí, ale najprv 
v oraní a príprave pôdy. 
Rozosiala som semiač-
ka a očakávam plody. 
Generálny biskup Pavol 
Uhorskai si prial, aby 
som dievčatá evanjelic-
kej triedy na Strednej 
zdravotníckej škole vy-
chovávala v diakonic-
kom duchu. Keď prvý 
ročník maturoval, boli 
štyri absolventky, ktoré 
chceli pracovať v dia-
konii. Ale neboli žiadne 
miesta a ani možnosť 
spoločného bývania. 

1998 V máji 1998 
bola druhá celosloven-
ská konferencia (s med-
zinárodnou účasťou) 
Evanjelickej diakonie 
v Liptovskom Mikuláši pod názvom „DIAKONISA“. Dojí-
mavým okamihom  bolo, keď diakonisa Marie-Luise Rieger 
vyzvala asi 200 hostí z 22 medzinárodných diakonických za-
riadení a domácich účastníkov z celého Slovenska, aby sme si 
gymnastickými cvičeniami na chvíľku  „uvoľnili“ telo i dušu z 
množstva zaujímavých prednášok a kultúrnych vystúpení.

Spolu s diakonisou Marie Luise Rieger a so Zuzanou Ko-
lárovskou (ktorá v r. 1998 po konferencii v Liptovskom Mi-
kuláši prestala byť riaditeľkou Evanjelickej diakonie a stala sa 
vedúcou Referátu pre Zborovú diakoniu) sme viac, ako 100 
cirkevných zborov navštívili s prednáškami Kurz opatrovania 
v domácnosti - KOD. Ako pomôcku pre opatrovateľov svo-
jich príbuzných v domácnosti sme na vydanie pripravili kni-
hu Staroba a choroba, umenie chápať a vedieť pomáhať, ktorá 
vyšla už v dvoch vydaniach po 2000 kusov.

Diakonia sa ďalej rozmáhala, hoci mi v roku 1996 nebola 
predĺžená zmluva a pobyt na  Slovensku. Vrátila som sa
do Nemecka a svoje skúsenosti som používala v praxi ako 
zborová sestra.

1999 Teraz som sa mohla znova vrátiť na Slovensko ako 
dobrovoľníčka, lebo som šla do dôchodku. 

2002 Vstúpila som do projektu Evanjelickej diakonie
Diakonia v evanjelických školách. Na hodinách
náboženstva som mohla zase rozosievať semiačka
nastupujúcim generáciám o tom, že k viere neoddeli-

teľne patrí diakonické 
myslenie a konanie. 
V rámci tohto projektu 
má byť tiež vydaná kni-
ha - metodika s diako-
nickými biblickými a 
historickými lekciami 
pre učiteľov nábožen-
stva.

Ku biblickému príbe-
hu, v ktorom štyria pri-
atelia priniesli ochrnu-
tého k Pánovi Ježišovi 
Kristovi, aby ho uzdra-
vil, ktosi povedal: „To 
robí sestra Barbara s 
jej štyrmi kolesami na 
aute!“ Áno, aj moje 
autá, ktoré som mala v 
posledných 13 rokoch, 
patrili k mojej diako-
nii. Viackrát na nich 
niečo odoprelo posluš-
nosť, alebo nevydarené 
pokusy o krádež zane-
chali stopy. Boží anjeli 
ma sprevádzali, to som 
často cítila! V každom 
počasí, pri hmlách, v 
snehoch či dažďoch 
som bola na dlhých 
cestách. Slúžila som 
ľuďom v ich potrebách, 
ale aj prevážaním 
rôzneho tovaru. 

2005 Ako dô-
chodkyňa  som späť 

v Nemecku. Moja 93-ročná mamka sa teší, že som zase v jej blíz-
kosti. Štafeta mohla byť odovzdaná. Mladí ľudia pracujú. Diako-
nia žije! Som vďačná za bohaté roky, v ktorých som sa mohla deliť 
s radosťami a problémami s Evanjelickou diakoniou na 
Slovensku. Pán Boh mi pripravil cestu a dal sily. To, čo 
sa podarilo, je Jeho požehnanie a to, čo sa nepodarilo Mu 
odovzdávam tiež. Iste som mnohým spôsobila aj bolesť, 
alebo som ich sklamala. Prosím o odpustenie. Rada zosta-
nem so všetkými v kontakte, napr. prostredníctvom e-mailu: 
haugBB@gmx.de.  

Modlitby za niečo nepodmieňujú prítomnosť modliaceho 
sa. Saint Exupéry v Malom princovi povedal: „Človek má po 
celý život záväzok k tomu, čo sa mu stalo dôverným“. Slo-
vensko a jeho ECAV s diakoniou sa mi stali veľmi dôvernými. 
Chcem vzdať  Bohu česť za všetko, lebo: Veľké veci urobil 
s nami Hospodin, preto sme sa radovali. Žalm 126,3. 

sestra Barbara Haug 
Diakonické sesterstvo Herrenberg
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Prvý rozvojový projekt Evanjelickej
diakonie

Slovenská republika, ako člen EÚ, aktívne prispieva k ce-
losvetovej snahe o odstránenie, resp. zmiernenie chudoby 
a jej dôsledkov. K podpore Miléniových rozvojových cieľov
prijatých v roku 2000 OSN, sa prihlásila aj Evanjelická dia-
konia ECAV na Slovensku. Pracovníčky ED vypracovali pro-
jekt na zmiernenie chudoby seniorov, so zameraním na podpo-
ru rozvoja domácej a komunitnej starostlivosti v Srbsku. 

Srbská republika je jednou z prioritných krajín SR, 
ktorej je venovaná osobitná pozornosť. Z prostried-
kov Fondu Bratislava - Belehrad podporuje Nadácia pre 
podporu občianskych aktivít projekty v oblasti budovania de-
mokratických inštitúcií a trhového prostredia, infraštruktúry  
a ochrany životného prostredia. Projekt ED Domáca opatro-
vateľská služba - odpoveď na potreby seniorov sa zameriava 
na rozvoj sociálnej infraštruktúry a potrvá tri roky. 

Hlavným cieľom je v prvom rade umožniť seniorom 
prístup ku sociálnym službám. Zavedenie terénnej opatro-
vateľskej služby v Kovačici zabezpečuje pravidelnú asis-
tenciu pri vykonávaní nevyhnutných hygienických potrieb, 
pomoc pri domácich prácach a nakupovaní, kontakt so 
sociálnym prostredím (návšteva lekára, kultúrne poduja-
tia a pod.), ale i ošetrovanie. Tým sa zlepší kvalita života 
starších ľudí. Druhou rovinou zámeru je vyškoliť a zamest-
nať na účely opatrovania dlhodobo nezamestnané osoby 
z Kovačice. Našim zámerom je iniciovať zavedenie opatro-
vateľskéj  služby do srbskej legislatívy tak, aby bola finan-
čne zabezpečovaná lokálnou samosprávou i príspevkami 
klientov podľa individuálnych možností.

V septembri tohto roku sa uskutočnil výcvik vybra-
ných opatrovateľov v Leviciach. Slovenský Červený 
kríž, rekvalifikoval ôsmych záujemcov, z ktorých šty-
ria sú od 1. októbra 2006 zamestnaní v Centre pre soci-
álnu ochranu v Kovačici. Opatrovateľky odborne vedie  
A. Farkašová, riaditeľka Centra a ich supervíziu zabezpečuje 
M. Párnická, psychologička partnerskej organizácie Ekume-
nická humanitná organizácia v Novom Sade. 

 Marta Lipovská
vedúca referátu Osobitnej pomoci   

Miléniové rozvojové ciele OSN sú: 

Novinky z Ústredia Evanjelickej 
diakonie
• Evanjelická diakonia aj tento rok vyslala do Nemecka pia-
tich mladých ľudí, ktorí sa rozhodli pracovať jeden rok ako 
dobrovoľníci v zariadeniach sociálnych služieb v Diakonic-
kom diele Württemberg. ED si váži rozhodnutie mladých ľudí 
venovať rok ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc iných a snaží 
sa dobrovoľníkom poskytnúť všestrannú podporu. Aj z tých-
to dôvodov zorganizovala v dňoch 21. - 23. 8. 2006 v Senci 
tzv. výjazdový seminár pred odchodom dobrovoľníkov do 
Nemecka. Seminár mal pomôcť mladým prekonať ich obavy, 
navzájom sa bližšie spoznať a poskytnúť im duchovnú oporu. 
• Na programe ED Letné aktivity sa tohto roku zúčastnilo 22 
mladých ľudí, ktorí strávili leto v nemeckých diakonických 
zariadeniach. Úprimne ďakujeme všetkým dobrovoľníkom za 
službu a veríme, že svoje skúsenosti uplatnia pri práci v cir-
kevných zboroch. 
• V rámci klinickej pastorálnej starostlivosti pripravujeme 
brožúru Čo som ako dobrovoľník zažil pri sprevádzaní cho-
rých a zomierajúcich.  
• Po schválení riaditeľstvom Detskej FN s poliklinikou na 
Kramároch, BA a vyčlenení miestnosti vo vestibule nemocni-
ce sa začala realizácia kaplnky, ktorej správcovstvo pripadne 
ECAV. V priestoroch nemocnice poskytuje duchovnú podpo-
ru nemocničná kaplánka Lýdia Naďová.
• Zamestnankyne ED M. Prášilová a  L. Naďová prednášali
v rámci kurzu pastorálky študentom 5. ročníka EBF UK. 
Študenti sa mali možnosť dozvedieť o  pastorálnom prístupe 
k chorým, či osobne si precvičiť  komunikáciu v ťažkých 
situáciách. 
• Evanjelicka diakonia získala darom väčšie množstvo mäso-
vých konzerv a trvanlivého chleba na účel sociálnej a huma-
nitárnej pomoci, v celkovej hodnote viac, ako 6,5 mil. Sk. Tie-
to potraviny sa rozhodla venovať sociálne najviac ohrozeným 
skupinám obyvateľstva: zvlášť nízkopríjmovým a viacdetným 
rodinám. Potraviny rozdeľovala cez miestne organizácie, 
ktoré sa špecializujú na pomoc týmto cieľovým skupinám, 
v spolupráci so starostami, neziskovými a cirkevnými organi-
záciami a zbormi. 
• Ústredie ED poskytuje svojim strediskám odbornú pomoc aj 
v oblasti projektovej prípravy, stavebných a rekonštrukčných 
prác. Túto činnosť zabezpečuje M. Švajlenová, stavebný do-
zor. Ukončili sme rekonštrukčné práce prvej časti objektu Do-
mova dôchodcov v Sučanoch. V rámci šetrenia nákladov na 
vykurovanie sme zrealizovali nové plynové vykurovanie pre 
DDaDSS  Horné Saliby. Pôvodné riešenie už nebolo vyhovuj-
úce. V bývalej kotolni získal domov po odstránení pôvodného 
zariadenia potrebné skladovacie priestory.

Budúce klientky opatrovateľskej služby v Kovačici

Cieľ 1: Odstrániť extrémnu chudobu a hlad.
Cieľ 2: Dosiahnuť univerzálne základné vzdelanie.
Cieľ 3: Podporiť rodovú rovnosť a posilniť postavenie žien.
Cieľ 4: Znížiť detskú úmrtnosť.
Cieľ 5: Zlepšiť zdravie matiek.
Cieľ 6: Bojovať proti HIV/AIDS, malárii a ďalším chorobám.
Cieľ 7: Zabezpečiť environmentálnu udržateľnosť.
Cieľ 8: Rozvíjať globálne partnerstvo pre rozvoj.



Strediská Evanjelickej diakonie
Stredisko evanjelickej diakonie – Domov detí Ľubietová
Dolná Strieborná2, 974 01 Banská Bystrica,
Tel.: 048 /415 30 56
Fax: 048/ 415 30 55, 
e-mail: domovdetilubietova@stonline.sk
číslo účtu: 11453493128/0200 VÚB Banská Bystrica

Stredisko bolo založené v roku 1992, 
zariadenie poskytuje svoje služby od roku 1995.

Stredisko evanjelickej diakonie SVETLO
082 07 Červenica 114
Tel./fax: 051/7790215
číslo účtu: 104048-519/0900 SLSP Košice
Stredisko bolo založené v roku 1991, 
svoje služby však poskytuje od roku 1990.

Evanjelická špeciálna základná škola internátna pre 
hluchoslepé deti
082 07 Červenica 114, 
Tel./fax: 051/7790 215, 
e-mail: ev@szscervenica.edu.sk
číslo účtu: 35-30534-572/0200 VÚB Prešov

Škola bola založená v roku 1992, 
prvých školákov prijala v roku 1993.

Stredisko evanjelickej diakonie – Domov dôchodcov Kšinná
956 43 Kšinná 70, 
Tel.: 038/7608 185-6,
Fax: 038/7608 184, 
e-mail: ddksinna@stonline.sk
číslo účtu: 20007381/6500 Poštová banka Kšinná

Stredisko bolo založené v roku 1995, 
zariadenie poskytuje svoje služby pre seniorov  od roku 1996.

Stredisko evanjelickej diakonie – 
Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb Horné Saliby
925 03 Horné Saliby 505,
Tel.: 031/7852 342, 
Fax: 031/7852 378,
e-mail: sed.horne.saliby@stonline.sk
číslo účtu: 24094304/0900 SLSP Horné Saliby

Stredisko bolo založené v roku 1995, 
zariadenie poskytuje svoje služby pre seniorov  od roku 1996.

Stredisko evanjelickej diakonie – Domov dôchodcov Košeca
018 64 Košeca 898, 
Tel.: 042/4441 528, 
Fax: 042/4441 529,
číslo účtu: 3021845-372/0200 VÚB Ilava
Stredisko bolo založené v roku 1996, 
zariadenie poskytuje svoje služby pre seniorov  od roku 2004,
do konca r. 2003 stredisko poskytovalo terénnu opatrova-
teľskú službu.  
Stredisko evanjelickej diakonie – 
Domov – Penzión pre dôchodcov Hontianske Moravce
Kostolná 292/28,
962 70 Hont. Moravce, 
Tel./fax: 045/5583 998-999,
e-mail: sedriaditelka@stonline.sk, číslo
účtu: 0400256662/0900 SLSP Dudince

Stredisko bolo založené v roku 1996, 
zariadenie poskytuje svoje služby pre seniorov  od roku 2003.

Stredisko evanjelickej diakonie Sučany
Patrizánska 25, 
038 52 Sučany,
Tel.: 043/4241 901
číslo účtu: 2629026530/1100 Tatra banka Martin

Stredisko bolo založené v roku 2003, 
zariadenie poskytuje svoje služby pre seniorov  od roku 2006.

Stredisko evanjelickej diakonie Trnava
Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb
Kalinčiakova 45,
Trnava 917 00, 
Tel.: 033/5545 208, 
Fax: 033/5545 024
číslo účtu: 1113756001/5600 Prvá komunálna banka Trnava

Stredisko bolo založené v roku 2000, 
zariadenie poskytuje svoje služby pre seniorov  od roku 2006,
do otvorenia zariadenia stredisko poskytovalo terénnu opa-
trovateľskú službu.  

Stredisko evanjelickej diakonie Veľký Slavkov 
– Dom na polceste 
Tatranská 71, 
059 91 Veľký Slavkov, 
Tel.: 052/7796 149, 
Mobil: 0903 630 953, 
e-mail: stanogurka@sem.sk
číslo účtu: 4001993196/7500 ČSOB Poprad

Stredisko bolo založené v roku 2004, 
zariadenie poskytuje služby mladým bezdomovcom od roku 2004.

Stredisko evanjelickej diakonie Púchov
Royova 4, 
020 01 Púchov,
Tel.: 0903 027 238
číslo účtu: 0362735514/0900 SLSP Púchov

Stredisko bolo založené v roku 2005, 
zariadenie poskytuje služby pre deti (1 - 3 rokov) od roku 2005.

Školiace stredisko Agapé vo Svätom Jure
Prostredná 37, 
900 21 Svätý Jur,
Tel. vedúca : 02/4497 1338, 
Tel. kancelária farského úradu : 02/4497 1475, 
Tel. automat: 02/4400 9904

Stredisko bolo založené v roku 1991, svoje služby poskytuje 
od roku 1994.
Od roku 1997 má štatút účelového zariadenia ECAV s práv-
nou subjektivitou.

Stredisko evanjelickej diakonie Slatina nad Bebravou 
(Stredisko bolo založené v 2006, terénne a stacionárne 
sociálne služby)
kontakt: FÚ Slatina nad Bebravou

Stredisko evanjelickej diakonie Horná Mičiná 
(Stredisko bolo založené v 2006, stacionárne sociálne služby)
kontakt: FÚ Horná Mičiná

Stredisko evanjelickej diakonie Veličná 
(Stredisko bolo založené v 2006, práca so sociálne znevý-
hodnenými občanmi)
kontakt: FÚ Veličná
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