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Slovo na úvod
V Teba dúfali naši otcovia, dúfali, a Ty si ich zachra oval.   

     Žalm 22,5

V roku 2010 si budeme pripomína  významné obdobie v his-
tórii Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ktoré naštartovala 
Žilinská synoda. 400 rokov organizovanej existencie ECAV na 
Slovensku je dôkazom toho, že Hospodin neopustí svoje deti, 
aj ke  vždy nedisponujú po tom, bohatstvom, alebo mocou. 
Podmienkou je, aby dúfali v Neho a nespoliehali sa na vlastné 
schopnosti, i nebodaj na iné mocnosti. Naopak, ke  sa naši 
otcovia utiekali k vojenským, i politickým ochrancom, asto to 
viedlo k ich oslabeniu a strate vlastnej identity. 

Aj ke  Evanjelická diakonia nevytvára vlastnú históriu, 
môže sa pou i  zo skúsenosti božieho udu, materskej cirkvi 
a vidie  paralelu v jej skúsenostiach. Aj v uplynulom roku 2008 
je výsledkom tohto procesu, že pri všetkých problémoch – i už 
vyplývali z nedostatku v personálnej, vo finan nej oblasti, ale-
bo pri vonkajšom ohrození, sme mohli stava  hlavne na božích 
zas úbeniach, vernosti nášho Pána a podpore Jeho verných. 
A na týchto istotách chce Evanjelická diakonia budova  aj 
v budúcnosti.

1/. Personálna oblas . 
Stabilizácia kolektívu Ústredia evanjelickej diakonie (ÚED) je našou trvalou úlohou a súvisí 

s vytvorením podmienok, porovnate ných aspo  s priemerom spolo nosti. Na druhej strane 
lokalizácia ÚED v Bratislave umož uje komunikova  s mladými u mi už po as ich štúdia, 
využíva  formy dobrovo níckej a brigádnickej spolupráce na ich zoznámenie s innos ou Evan-
jelickej diakonie a v prípade potreby vhodne dop a  pracovný kolektív Ústredia. 

V priebehu r. 2008 opustili kolektív ÚED Mgr. Jozef Šuchtár (10.2.) a Mgr. Marta Lipovská 
(31.12.), na MD nastúpila Mgr. Danka Marková (12.12). Od 12.5. nastúpila do pracovného po-
meru Mgr. Eva Sokolová, ostatné pracovné miesta boli obsadené za iatkom roku 2009.  

Na konci r. 2008 zamestnávala ED 145 pracovníkov na plný úväzok, 20 na iasto ný úväzok, 
21 pracovníkov na dohody a 2 ako SZ O, 8 pracovní iek bolo na MD a vypomáhalo nieko ko 
desiatok dobrovo níkov. Z toho na Ústredí ED pracovalo 7 zamestnancov na plný pracovný 
pomer a 2 zamestnanci na iasto né úväzky, 7 pracovníkov na dohody a študentskú brigádnickú 
innos .

2/. Diakonická innos  v rámci siete stredísk ED a na úrovni zborových diakonických 
aktivít.     

Po et stredísk, ktoré v priebehu r. 2008 patrili do siete ED sa nezmenil (18 SED), žiados  
o zriadenie alšieho strediska bola odložená na r. 2009. Ústredie sa sústredilo na pomoc stredis-
kám pri príprave na ich uvedenie do prevádzky. Okrem toho bolo potrebné rieši  podmienky 
na zvýšenie kapacity a na transformáciu služieb v strediskách, ktoré už boli v prevádzke, v sú-
lade s legislatívnymi zmenami v sociálnej oblasti. Tieto aktivity boli spojené aj so stavebnými 
prácami (výstavba, resp. rekonštrukcia). Stav na konci roku  je, že všetky SED, ktoré už boli 
v prevádzke, vyhovujú novým podmienkam. Okrem toho sa 2 strediská pripravili na rozbeh 
prevádzky. Napriek zvýšenému úsiliu Ústredia ED v projektovej innosti treba zdôrazni , že je 
stále obtiažnejšie získava  finan né zdroje na investi né aktivity, zvláš  z verejných, ale aj part-
nerských cirkevných zdrojov. Preto má oraz vä ší význam integrovaná innos  na regionálnej 
úrovni medzi ÚED, cirkevnými zbormi, obcami a prípadne aj s inými regionálnymi partnermi. 
Pozitívnym prípadom bola napr. spolupráca s CZ Slatina n./Bebr., alebo spolupráca so súkrom-

Ing. Ján Huba
riadite  ED
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nou organizáciou na otvorení zariadenia v ubietovej. 
Okrem toho Ústredie pomáhalo strediskám ED aj konzulta nou a poradenskou innos ou, 

vzdelávaním, propagáciou a publika nou innos ou. Najvýznamnejšie po iny v tejto oblasti 
je vydávanie vlastného asopisu Diakonia.sk a metodické príru ky Objavi  diakoniu v Biblii 
a dejinách.

Z projektovej a inej innosti zameranej na pomoc vlastným strediskám, pomohla v r. 2008 
ED zvláš  strediskám Kšinná, Su any, H. Saliby, Hont. Moravce, Horná Mi iná, Slatina n./B. 
a Vranov n./T. Nezanedbate ná bola aj materiálna pomoc strediskám, zborovým diakoniám, 
CZ, ob ianskym partnerom na regionálnej úrovni v ECAV, ako aj v ekumenickej oblasti. Takto 
sme zamerali pomoc v prospech chudobných jednotlivcov a marginalizovaných skupín obyva-
te stva na Slovensku (šatstvo, financie a potravinová pomoc v objeme viac, ako 2.5 mil. Sk). 

3/. Ostatná innos  Evanjelickej diakonie.       
Okrem diakonických inností ED, vykonávaných v sieti vlastných sociálnych zariadení a na 

podporu diakonických aktivít cirkevných zborov ECAV, ED vykonáva innos , ktorú zabezpe u-
jú odborné referáty ústredia formou rozmanitých programov a projektov: Sú to predovšetkým:

- Medzinárodná sociálna práca mladých udí (Dobrovo nícky soc. rok, Mládežnícky ... a i.)  
- Humanitná a rozvojová pomoc (projekty v Srbsku-Kova ica, Rumunsku-Nadlac a Keni)
- Klinická pastorálna starostlivos  (vydaná publikácia: o som ako dobrovo ník zažil ...)
- Vzdelávanie (Sv. Jur - Medzinárodná konferencia diakonických organizácií Visegrád. krajín a i.)
 ÚED pracovalo po as r. 2008 cca na 30 projektoch, z ktorých bolo úspešných 22 projektov 

v sume viac, ako 7 mil. Sk (232.360 EUR). Okrem toho ústredie úspešne realizovalo 3 nefinan-
né projekty (SR, Afganistan), na ktoré získalo materiálnu podporu v sume viac, ako 6,5 mil. Sk 

(215.760 EUR).   

Záver 
Evanjelická diakonia ako cirkevná organizácia, pracuje vo svojej innosti už 17 rokov. Túto 

innos  je možné hodnoti  z rôznych uhlov: 
• zo strany zria ovate a (orgánov a lenov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku) - v súlade 

s právnou subjektivitou a Štatútom ED, ktorý vymedzuje jej ciele a rozsah právomocí, 
• zo strany vlastných riadiacich a kontrolných orgánov ED, hodnotiacich výkonné zložky ED 

pod a interných úloh a predpisov,
• zo strany klientov a vlastného personálu, i im zria ovate  a prevádzkovate  poskytujú patri -

né služby a podmienky pre prácu,  
• zo strany štátnych a samosprávnych inštitúcií, ktoré hodnotia innos  ED pod a príslušných 

zákonov a predpisov,
• zo strany necirkevných partnerov, ktorí pod a vlastných skúseností dokážu ohodnoti  kvalitu, 

rast i prínos ED k sociálnej problematike, i vklad pre ekumenickú, alebo neziskovú spolu-
prácu, 

• zo strany cirkevných partnerov doma i v zahrani í, ktorí hodnotia serióznos  ED a jej vklad 
do partnerskej spolupráce.

Táto rozmanitos  poh adov poukazuje nielen na náro nos  sú asnej diakonickej innosti, ale 
aj na to, že nie je možné jednostranné hodnotenie ED bez znalosti súvislostí, zákonov a kom-
plexných požiadaviek, ani snaha o zásadné koncep né zmeny, iniciované zvonku bez serióznej 
analýzy a internej odbornej oponentúry v ED, bez zabezpe enia kontinuity rozvoja celej orga-
nizácie a bez vypracovania jej napojenia na strategický plán rozvoja zria ovate a.    

Sme v a ní, že Pán Ježiš nás aj v uplynulom roku sprevádzal a požehnával tak, ako našich 
predkov a predchodcov v diakonickom diele. Sme radi, že sme smeli - mohli vkro i  do ich stôp 
a nasledova  ich. A že sa smieme spolieha  na Jeho vedenie a ochranu aj vtedy, ke  sú vonkajšie 
podmienky nepriaznivé.

                         Ján Huba, riadite  ED         
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ÚSTREDIE - pod a platného štatútu ED ECAV
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Referát ekonom. - tech. a právneho zabezpe enia
Príjmy ED ECAV v roku 2008 predstavovali 10.841 

tis. Sk. Výdaje inili 10.497 tis. Sk, z toho 6.522 tis. Sk 
predstavovali náklady na zabezpe enie prevádzky ÚED 
ECAV a 3.975 tis. Sk bolo vynaložených na projektovú 
a programovú innos  ED ECAV. Najvä šími výdajmi 
v roku 2008 v rámci projektovej a programovej innosti 
ED ECAV bol 1.409 tis. Sk, ktorý bol vynaložený v rám-
ci tuzemskej Projektovej a programovej innosti a 1.351 
tis. Sk vynaložených v rámci zahrani nej pomoci. V roku 
2008 príjmy  Ústredia ED ECAV presiahli výdaje o 344 
tis. Sk.

Príjmy ÚED ECAV na Slovensku
  v tis. Sk v %

 1.  Prevádzková dotácia MK SR                               6.522,-        60,2
 2.  Zahranièné dary a projekty                                     622,-          5,7
 3.  Zahranièné projekty                                             1.351,-        12,5
 4.  Milodary a dary                                                       366,-          3,4
 5.  Sponzorstvá                                                             360,-          3,3 
 6.  Ofery CZ                                                                    93,-         0,9
 7.  Zbierky                                                                      80,-          0,7
 8.  Projekty a granty                                                     511,-          4,7
 9.  Vlastná èinnos  ED ECAV                                      353,-          3,3
 10.  Iné a úroky                                                              585,-         5,4

  PRÍJMY SPOLU                                            10.841,-      100,0

Výdaje ÚED ECAV na Slovensku
Výdaje ED ECAV na Slovensku na zabezpeèenie prevádzky

 1.  Požitky duchovných                                                    0,-          0,0
 2.  Odvody do fondov - duchovní                                    0,-          0,0
 3.  Platy zamestnancov                                              1.846,-        17,6
 4.  Odvody do fondov - zamestnanci                         633,-          6,0
 5.  Nákupy                                                                    482,-          4,6
 6.  Služby                                                                  3.363,-         32,0
 7.  Ostatné náklady                                                       197,-          1,9
 8.  Výdavky na projekt. a program. èinnos  ÚED       3.975,-        37,9

VÝDAJE SPOLU                                                10.496,-      100,0

Výdaje ÚED ECAV na Slovensku na projektovú a programovú èinnos

 1.  Pomoc strediskám                                                   385,-          3,7
 2.  Èinnos  referátov ÚED                                           218,-          2,1
 3.  Projekty a grantová èinnos  - zahranièné            1.351,-      12,9
 4.  Projekty a grantová èinnos  - tuzemské               1.409,-        13,4
 5.  Investície                                                                 170,-          1,6
 6.  Humanitárne aktivity a pomoc jednotlivcom          237,-          2,3
 7.  Propagácia ED ECAV a èasopis Diakonia.sk          191,-         1,8
 8.  Iné                                                                              14,-          0,1
 9.  Náklady na zabezpeèenie prevádzky ÚED ECAV na Slovensku 6.522,-        62,1

VÝDAJE SPOLU                                                10.497,-      100,0

Ing. Ján Gasper
vedúci referátu
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Hlavná úloha a nápl  referátu by sa v skratke dala zhr-
nú  do dvoch viet: 1) Poskytnú  širokej odbornej a laickej 
verejnosti v ECAV i mimo nej o možno najširšie spek-
trum informácií o dianí a innosti ED. 2) Podie a  sa v o 
najvä šej miere na získavaní finan ných prostriedkov 
slúžiacich na rozvoj a chod ED.

Špecifikum prostredia, z ktorého vychádzame v kom-
binácii s priestorom, v ktorom ED pôsobí, sa prejavuje aj 
v oblasti marketingu a zvyšuje náro nos  PR a fundrai-
singu.

Hlavnými informa nými médiami pre nás sú asopis 
Diakonia.sk, Ev. posol spod Tatier a internetové stránky 
ECAV na Slovensku a ED ECAV. Prostredníctvom tých-
to médií posúvame informácie do prostredia, z ktorého 
vychádzame. Na druhej strane je tu verejnos  (odborná 
aj laická), v ktorej a pre ktorú poskytujeme služby. Pre 
ich informovanos  sa používajú klasické verejné média 
- tla ové agentúry, rozhlas a televízia.

Pri zabezpe ovaní prezentovania cielených informácií 
sa už druhý rok opierame o svoj vlastný asopis Diakonia.
sk. V roku 2008 sme v rámci III. ro níka vydali dve dvoj-
ísla v rozsahu 16 plnofarebných strán vo formáte A4. 

Referát bol nápomocný, resp. priamo organizoval aj 
mediálne kampane. Ich cie om bolo upozorni , informo-
va  a pritiahnu  udí k našej práci a pod a konkrétneho 
projektu ich aj pod a možností nejakou formou zapoji . 
S realizovaných kampaní uvádzame tie najvýznamnejšie: 
Dajme im šancu vyrás , Humanitárna pomoc pre Afga-
nistan, Viano ný bazár, Zavedenie eura na Slovensku. 

Referát spolupracoval a napomáhal v rozsahu svojej pô-
sobnosti aj pri príprave propaga ných materiálov a pred-
kladaní projektov, ktoré sa tvorili v rámci jednotlivých 
referátov ústredia.

V priebehu r. 2008 postupne preberala funkciu vedú-
cej referátu PhDr. Jana Gasperová.

Ing. Ján Gasper
poverený vedením 

referátu

Referát PR a Fundraising
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15. - 17. 4. 2009 ROP zorganizoval medzin. konferenciu 
s názvom By  za lenený v komunite krajín V4 vo Sv. 
Jure. Zú astnilo sa jej vyše 40 diakonických pracovníkov 
z eska, Ma arska, Po ska a Slovenska s témou sociálnej 
inklúzie seniorov, udí so zdravot. postihnutím, bezdo-
movcov a pod. 

V rámci zmiernenia následkov chudoby, pre praktic-
kú pomoc marginalizovaným skupinám obyvate stva 
zorganizovala ÚED v r. 2008 v spolupráci s CZ ECAV 
a partnerskými organizáciami ECAV a iných cirkví, dis-
tribúciu potravín, konzerv a šatstva v hodnote viac, ako 
2 mil. Sk. 

V rámci Pomoci jednotlivcom sme poskytli poraden-
stvo, ako aj inú pomoc 3 osobám v mimoriadnej životnej 
situácii. 

Referát koordinuje zapoži iavanie kompenza ných po-
môcok. Regionálne sklady pomôcok sú v Bratislave, Su-
anoch a Vranove n./T. Odtia  sa zapoži iavajú na opat-

rovanie postihnutých a chorých v domácnostiach. V roku 
2008 boli sklady v aka nemeckým partnerom doplnené 
84 polohovate nými lôžkami a alšími pomôckami.

Pomoc krajanom v Rumunsku pokra oval aj v roku 2008. 
V marci na podnet ÚED odovzdali predstavitelia Matice 
Slovenskej vecný dar v hodnote cca 200 tisíc SK ob a-
nom Nadlaku. V decembri ED doru ilo 62 viano ných 
balí kov de om krajanov v CZ Butín s fíliami Rešica 
a Bokša. Balí ky pripravili CZ Modra a CZ Modra - Krá-
ová a obsahovali školské a hygienické potreby, knihy, 

oble enie a hra ky.
V Kova ici-Srbsku pokra oval rozvojový projekt Te-

rénna opatrovate ská služba - odpove  na potreby se-
niorov, ktorý grantovo podporuje MZV SR (2006 -2009). 
Táto inovatívna služba sa rozšírila aj do obcí Debe a a 
a Padina. 

Na humanitárnych projektoch v africkej Keni spolu-
pracuje ÚED s Nadáciou Integra. Pre siroty v nairob-
skom slume Kawangware vyniesla vnútrocirkevná zbier-
ka 50.000 Sk.

Najchudobnejším a ute encom pripravili humanit. po-
moc Ústredie ekum. pastora nej služby v OS a ÚED, 
spolo ne zabezpe ili náro ný transport a distribúciu oša-
tenia v hodnote viac, ako 3 mil. Sk do afgánskej provin-
cie Baghlan.

Mgr. Marta Lipovská
vedúca referátu

Referát osobitnej pomoci
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Referát služieb v roku 2008 kládol dôraz na odbor-
nú prípravu pri zvyšovaní kvality poskytovaných slu-
žieb a metodické vedenie Stredísk Evanjelickej dia-
konie (SED). Pre riadite ov SED bolo organizovaných 
nieko ko pracovných stretnutí, v rámci ktorých bolo 
pripravené aj odborné vzdelávanie. SED pripravili se-
bahodnotenie kvality poskytovaných služieb a SWOT 
analýzu.

Na alej bolo zabezpe ované informovanie SED o ak-
tuálnych zmenách v legislatíve. Boli sme v kontakte s jed-
notlivými odbormi sociálnych služieb pri Samosprávnych 
krajoch a s MPSVaR SR pri riešení sporných otázok. Boli 
sme prizvaní do pripomienkového konania nového záko-
na o Sociálnych službách. Poskytli sme organiza né po-
radenstvo v oblasti sprevádzkovania sociálnych služieb 
a poskytovali sme sociálne poradenstvo na umiestnenie 
do zariadenia sociálnych služieb a pri h adaní vhodné-
ho, najmä dlhodobého riešenia vzniknutých sociálnych 
problémov. Odbornú garanciu v 2 zariadeniach SED za-
bezpe uje Ústredie ED.

SED Vranov nad Top ou sa podarilo zaregistrova  na 
Prešovskom samosprávnom kraji, odbore sociálnych ve-
cí ako poskytovate a sociálnych služieb pod a zákona 
195/98 Z.z. o sociálnej pomoci a spusti  prevádzku. 

V d och 30. 6. - 5. 7. 2008 ÚED zorganizovalo letný re-
kondi ný pobyt v Smoleniciach pre deti z profesionálnych 
náhradných rodín a pre deti zamestnancov ED a SED.

Na prelome roka pripravilo ÚED v nízkoprahovom 
útulku de Paul už tradi nú silvestrovskú kapustnicu pre 
bratislavských bezdomovcov. 

ÚED spolu so SED prezentovali svoju prácu a posky-
tované služby:

•  27. - 29. 6. 08 na Stretnutí kres anov v Bratislave,
•  17. 10. 08 na Ve trhu sociálnych inštitúcií, 
•  19. 11. 08 na šestnástom ro níku charitatívneho 

bazáru, organizovaného Medzinárodným ženským 
klubom (IWC) Bratislava. Vý ažok bol venovaný 
SED Vranov n. Top ou.

Szilvia Buzalová
vedúca referátu

Referát služieb
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V r. 2008 nebola pozícia vedúceho referátu obsadená. Sestra Zuzana Kolárovská 
pracovala len na iasto ný úväzok. Poradenskú pomoc cirkevným zborom ECAV 
pri rozvoji diakonickej innosti v rámci referátu zborovej diakonie však poskytovali 
aj ostatní pracovníci ÚED. 

Zuzana Kolárovská pracovala aj na projekte - Diakonia v evanjelických školách. 
V r. 2008 ED vydala Metodickú príru ku Objavi  diakoniu v dejinách - II. diel. Obi-
dva diely bolo potrebné spropagova  a uvádza  do praxe. V súvislosti s chystanými os-
novami bude treba aj v nasledujúcom roku vykona  podporné kroky, aby boli vydané 
publikácie pri tom využité. 

Ján Huba a Zuzana Kolárovská sa stretli v záujme plnenia obidvoch týchto cie ov so 
zástupcami cirkevných zborov v rámci seniorálnych pastorálnych konferencií (úvodný 
príhovor riadite a ED).

Okrem cirkevných zborov, kde pracujú strediská ED, navštívili zamestnanci ÚED 
9 cirkevných zborov ECAV a 12 seniorálnych pastorálnych stretnutí.

Referát zborovej diakonie
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V roku 2008 sme v rámci referátu organizovali tri dob-
rovo nícke programy pre mladých udí: 

Dobrovo nícky sociálny rok v Nemecku. 
V uplynulom roku sme pre tento program nenašli vhod-

ného kanditáta. Zorganizovali sme však seminár v Svätom 
Jure, na ktorom sa stretli 17 dobrovo níci, ktorí sa zú ast-
nili tohto programu v predchádzajúcich rokoch. Cie om 
seminára bola motivácia mladých, ktorí už majú dobrovo -
nícke skúsenosti, k zborovej diakonickej službe.

Letné aktivity v Nemecku.
Trinásti dobrovo níci pôsobili po as letných prázdnin 

v diakonických zariadeniach v Nemecku v oblasti Dráž-
an. Niektorí pracovali s de mi a mládežou, iní v domo-

voch dôchodcov so starými a chorými u mi. Pre mladých 
udí bola zaujímavá aj práca v chránených diel ach. 

Európska dobrovo nícka služba. 

V roku 2008 sme prijali dvoch dobrovo níkov z Ne-
mecka. Jedna pracuje v materskej škôlke vo Svätom Jure 
a druhý v Stredisku evanjelickej diakonie v Trnave.

Okrem toho sme sa zú astnili na konferenciách zame-
raných na problematiku dobrovo níctva a tiež prvého 
ro níka odovzdávania ceny „Dobrovo ník roku 2008.“ 
Pokra ovali sme v prácach na príprave projektu Mládež-
níckeho centra pre deti a mládež v Bratislave, na ktorom 
spolupracujeme s mladými u mi zo Saska.

Mgr. Dana Marková
vedúca referátu

Referát medzinárodnej práce mladých udí
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Referát nebol personálne obsadený.

Referát osobitnej pomoci v spolupráci s referátom služieb zabezpe oval realizáciu 
rozvojového projektu na pomoc Srbsku v Kova ici. 

Medzinárodné styky a spoluprácu s diakonickými partnermi zabezpe ovali: riadite  
ED a vedúce referátov osobitnej pomoci a medzinárodnej sociálnej práce mladých. 

Ostatné aktivity, najmä administrovanie náležitostí zahrani ných projektov zabez-
pe ovali riadite  ED a vedúci referátu ekonomicko-technického a právneho zabezpe-
enia. 

Okrem spolupráce v rámci Trojpartnerstva (Württemberg, Thüringen) a Višegrád-
skej platformy Eurodiakonie sme rozvíjali aj bilaterálne kontakty. 

Riadite  ED predsedal Diakonickej komisii Ekumenickej rady cirkví v SR.

Referát zahrani ných a ekumenických vz ahov
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Strediská

AGAPÉ Svätý Jur - školiace stredisko
SED Banská Bystrica - Domov detí
SED Hontianske Moravce - Domov - Penzión pre dôchodcov
SED Horná Mi iná
SED Horné Saliby - Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb
SED Komárno
SED Košeca - Domov dôchodcov
SED Kšinná - Domov dôchodcov
SED Púchov - detské opatrovate ské centrum - Cirkevné jasle
SED Slatina nad Bebravou - Domov sociálnych služieb - ,, Prame “
SED Su any - Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb
SED SVETLO
SED Trnava - Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb
SED Ve ký Slavkov - Dom na polceste - Útulok pre bezdomovcov
SED Vranov nad Top ou
Evanjelická špeciálna základná škola internátna pre hluchoslepé deti v ervenici
SED Babiná
SED Veli ná
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AGAPÉ
Hlavnou innos ou strediska sú ubytovacie a stra-

vovacie služby, hlavne v súvislosti so zabezpe e-
ním vzdelávacích pobytov. Tie boli rozdelené na 
„aktivity ECAV“ a „iné“ – pre domáce i zahrani né 
subjekty. 

Medzi hos ami z ECAV na Slovensku to boli za-
hrani né cirkevné a diakonické delegácie, vzdeláva-
cie pobyty študentov evanjelických škôl a ekume-
nické stretnutia a vnútornomisijné aktivity ECAV. 
Okrem toho boli poskytnuté služby a priestory 
slovenským národnostným a záujmovým organizá-
ciam a jednotlivcom, najmä miestneho cirkevného 
zboru.

Okrem detí v Cirkevnej materskej škole Betle-
hem sa po as roka varili obedy, aj pre starých a iných 
udí z mesta. Pre deti sa pripravilo 3 486 obedov 

a 6 747 doplnkových jedál (desiata, olovrant). Pre 
dospelých sa pripravilo 9 465 obedov. Nako ko zá-
ujem o stravovanie oproti minulému roku sa zvýšil, 
nárast po tu obedov pre dospelých bol o 1 006. Den-
ne sa do domácností rozvážali obedy pre 35 osôb. 

Po as školského roku dobrovo ní ke z Nemec-
ka, ktorá pracovala ako lektorka v materskej škole, 
zabezpe ovalo stredisko pod a dohody ubytovanie 
a stravu zdarma. Dobrovo ní ku zabezpe ila Evanje-
lická diakonia.

Personálna situácia sa v roku 2008 nezmenila. Na 
pracovnú zmluvu boli zamestnané 3 pracovní ky 
a 3 pracovní ky na dohodu o VP, resp. o P .

Stredisko dosiahlo v r. 2008 hospodárenie s klad-
ným rozdielom medzi výnosmi a nákladmi v sume 
403 767,32 Sk. 

AGAPÉ sa snaží o vybudovanie a zriadenie Domu 
seniorov vo Svätom Jure a pokra uje alej v prípra-
ve tohto projektu: mesto Svätý Jur – stavebný úrad 
mu doru il v auguste 2008 právoplatné Územné 
rozhodnutie, na základe ktorého AGAPÉ požiadalo 
o vydanie stavebného povolenia na predmetnú stav-
bu. V decembri 2008 sa konalo vodoprávne konanie. 
Sú predpoklady, že za iatkom r. 2009 bude vydané 
povolenie na vodnú stavbu a právoplatné stavebné 
povolenie.

Anna Filová
 riadite ka 

Školiace stredisko AGAPÉ
Prostredná 37
Svätý Jur
900 21

Tel.: 02/44971338
È. úètu: 0180071120/0900

VS_diakonia-4.indd   15 25. 5. 2009   13:39:13



16

SED Banská Bystrica
Stredisko ED Banská Bystrica - Domov detí je 

organizácia na vykonávanie opatrení sociálnopráv-
nej ochrany detí a sociálnej kurately na základe roz-
hodnutia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodi-
ny SR. Domov detí je detský domov, v ktorom sa 
do asne môže poskytova  starostlivos  de om a mla-
dým dospelým na základe právoplatného rozhodnu-
tia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbež-
ného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia. 
De om a mladým dospelým poskytujeme starostli-
vos  v profesionálnych rodinách, ktoré zabezpe ujú 
starostlivos  vo vlastnom domácom prostredí. Profe-
sion. rodi ia sú zamestnanci Domova detí. V r. 2008 
sme poskytovali starostlivos  spolu 24 de om a mla-
dým dospelým vo veku 1 – 22 rokov v 10 prof. ro-
dinách. Profesionálne rodiny bývajú v BB, BA, NT, 
PO, TN, TT a ZA kraji. Máme 16 zamestnancov, 
z toho 13 profesionálnych rodi ov. V r. 2008 sme 
prijali 1 profesionálneho rodi a, 2 zamestnankyne 
nastúpili na materskú dovolenku.

V priebehu roka sme prijali 3 klientov vo veku 1, 
7 a 8 rokov. Ukon ili sme poskytovanie starostlivos-
ti 3 klientom. Dve deti boli zverené do pestúnskej 
starostlivosti. 1 klient ukon il ústavnú starostlivos  
skon ením prípravy na budúce povolanie. V aka 
evanjelickému CZ Eisfeld sme finan ne prispeli 
prof. rodinám na letné dovolenky (Chorvátsko, SR). 
Po as prázdnin sa deti zú astnili letných táborov, 
1 klientka dobrovo níckeho pobytu v SRN a 1 kra-
jinkárskeho kurzu v Chorvátsku.

V r. 2008 sme organizovali aj vzdelávanie zamest-
nancov. V aka finan nej podpore Martin Luther 
Bund, CZ Eisfeld a darcov 2 % sme zorganizovali 
pre prof. rodiny víkendový pobyt v Krá ovej Leho-
te. Získali sme Ocenenie MPSVaR SR: „ Z detské-
ho domova do rodiny” za rok 2008. 2 klientky sa 
zapojili do výtvarného projektu „ Pre o som na sve-
te rada”.V kategórii detské domovy jedna získala 
1. miesto. Obidve boli úspešné aj vo výtvarnej sú a-
ži „Keby som bol umelcom.”

Po as roka nás poctili návštevou aj partneri z CZ 
Eisfeld a Detlef Harland s priate mi. Udržiavame 
písomný kontakt s p. Rainerom Stahlom z MLB.

Mgr. Jana Putišová - Trvalová
 riadite ka 

Stredisko Evanjelickej 
DIAKONIE Banská Bystrica 
Domov detí
Horná ul. è. 21
974 01 Banská Bystrica

Tel.: 048/415 30 55
Fax: 048/415 30 56
E-mail: domovdeti@mail.t-com.sk
È. úètu: 1145349312/0200

VS_diakonia-4.indd   16 25. 5. 2009   13:39:13



17

SED Hontianske Moravce
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE v Hontian-

skych Moravciach vzniklo v roku 1996, kedy sa za alo 
s výstavbou domova dôchodcov. Budova zariade-
nia bola dokon ená koncom roka 2002 a za iatkom 
roka 2003, a to 25. 1. 2003 bola slávnostne vysvätená 
a uvedená do prevádzky. Po as šiestich rokov exis-
tencie sme prešli viacerými zmenami. 

V roku 2004 sme rozšírili poskytované služby do-
mova – penziónu o služby domova dôchodcov. Od 
januára 2008 SED Domov-penzión pre dochôdcov 
Hontianske Moravce poskytuje služby domova so-
ciálnych služieb a to na základe zákona . 195/1998 
Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších pred-
pisov. Celková kapacita zariadenia je 34 miest, z o-
ho v DPD je 5 miest, v DD je 14 miest a v DSS je 
15 miest.

Celkovo sme v roku 2008 poskytovali služby pre 34 
klientov. Po as roka sa 5 pris ahovali a 3 sa vrátili do 
rodinného prostredia. Priemerný po et klientov za 
rok 2008 bol v DSS 19,16 klienta a v DD 6,96 klien-
ta na de  prevádzky. K 31. 12. 2008 bolo v SED 
DPD 29 klientov. Z celkového po tu bolo 8 mužov 
a 21 žien. Priemerný vek bol v roku 2008 - 77 rokov. 
Ku koncu roka 2008 pracovalo v SED DPD 12 pra-
covní ok v nasledovnom zložení: riadite ka, sociál-
na pracovní ka, zdravotná sestra, 5 opatrovateliek, 
2 kuchárky, 2 upratova ky. Na dohodu pracoval 
údržbár – kuri . 

Po as roka 2008 SED DPD úzko spolupracova-
lo s obcou Hontianske Moravce, Základnou školou 
s Materskou školou Hont. Moravce, ako aj s alší-
mi organizáciami v obci aj mimo nej. SED DPD sa 
od svojho vzniku snaží o smerovanie svojej innosti 
tak, aby všetci klienti našli u nás svoj druhý domov. 
Vykonávajú sa rôzne innosti a akcie pre klientov 
a taktiež pre všetkých, ktorí majú o naše akcie záu-
jem. V duchovnej oblasti SED DPD spolupracuje 
s CZ Hontianske Moravce.

Svojou innos ou sa chce stredisko zapoji  do cel-
ku Evanjelických zariadení, ktoré u om pomáha-
jú plnohodnotne ži  aj v dôchodkovom veku a by  
im nápomocné pri prekonávaní ažkostí, ktoré im 
prináša vek, choroba alebo opustenos . Cie om je 
poskytnú  duchovnú oporu a povzbudenie, ktoré 
každý lovek potrebuje a tiež o najviac skvalitni  
poskytované služby pre svojich obyvate ov.

 Ing. Zuzana Chrienová
riadite ka

Domov - Penzión 
pre dôchodcov
Kostolná 292
Hontianske Moravce
962 71

Tel./fax: 045/558 399 8-99
E-mail: sedriaditelka@stonline.sk
È. úètu: 0400256662/0900
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SED Horná Mi iná
Stredisko Evanjelickej diakonie Bét Shalom so síd-

lom v Hornej Mi inej, DSS s denným pobytom bolo 
zaregistrované na VÚC v Banskej Bystrici 01. 12.2007. 
V roku 2008 sme pokra ovali v poskytovaní terén-
nej opatrovate skej služby. V priemere pätnástim 
ob anom našej obce bolo zabezpe ené stravovanie 
formou donášky obedov, ako aj poskytnutá pomoc 
v domácnosti a pri nákupoch. Pri uvedených akti-
vitách sa striedali brat farár, starosta obce a jeden 
dobrovo ník. Pracovníkov na hlavný pracovný po-
mer sme nezamestnávali.

Domov sociálnych služieb s denným pobytom sa 
nám v tomto roku nepodarilo uvies  do prevádzky. 
Hlavným dôvodom boli nedostatky v priestoroch, 
ako aj v materiálnom vybavení, ktoré sme postup-
ne, svojpomocne odstra ovali. V mesiaci december 
2008 došlo k zmene správkyne. Touto cestou by 
sme chceli po akova  Mgr. Zuzane Ková ovej za 
vykonanú prácu.

V sú asnosti robíme posledné úpravy a pripra-
vujeme otvorenie zariadenia. Našim cie om je pos-
kytova  kvalitné sociálne služby v zmysle platných 
predpisov. Z toho dôvodu budú pracovné miesta 
obsadené kvalifikovaným personálom, ktorý bude 
poskytova  nie len potrebnú zdravotnú starostlivos , 
ale aj pracovnú terapiu a iné innosti, ktoré zlepšia 
kvalitu života ob anov odkázaných na našu pomoc.

Veríme, že v roku 2009 úspešne zahájime pre-
vádzku nášho malého zariadenia a postúpime ,,krô-
ik“ aj pri vybavovaní a príprave projektu na domov 

sociálnych služieb s celoro ným pobytom.

Mgr. Edita Pale ková
správky a SED

Stredisko Evanjelickej 
diakonie Horná Mièiná
Bét Shalom
Horná Mièiná 79
Banská Bystrica
974 01

Tel./fax: 048/4180924
E-mail: dssmicina@post.sk 
È. úètu: 0304042437/0900
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SED Horné Saliby
 Evanjelická diakonia v roku 1991 odkúpila od obce 

Horné Saliby rozostavanú budovu Domu opatro-
vate skej služby s cie om dostava  ju na Domov dô-
chodcov. Cie  sa podaril splni  za pomoci Württen-
berskej a Durínskej cirkvi, MK SR, MPSVaR SR 
a alších partnerov v júni 1996, kedy bola spustená 
jeho prevádzka. Celková kapacita zariadenia je 20 
klientov. Klienti sú ubytovaní v jedno-, dvoj- a troj-
lôžkových izbách. Od r. 2003 sú v zariadení posky-
tované služby Domova dôchodcov a Domova sociál-
nych služieb. O klientov sa stará 14 zamestnancov. 

 Klientelu tvoria prevažne udia s vyššou vekovou 
hranicou. V uplynulom roku mal najmladší klient 
50 rokov a najstaršia klientka až 103 rokov. Klienti 
sú aktivizovaní aj na riešení niektorých problémov 
zariadenia. Takáto spolupráca je vždy osožná a ve-
die ku skvalitneniu služieb pre klientov. Dôležitou 
sú as ou služieb o klientov domova a zamestnancov 
je duchovná starostlivos . Túto zabezpe uje farárka 
miestneho CZ pani Zuzana Slížiková. 

 Zamestnanci sa zú ast ujú na rôznych škole-
niach, prednáškach a odborných seminároch, s cie-
om zvýši  kvalitu poskytovaných služieb. V rámci 

integrácie spolo enstva v zariadení bolo v r. 2008 
pripravených nieko ko akcií a kultúrnych podujatí: 
oslavy narodenín klientov, oslavy 12. výro ia zalo-
ženia SED, Slávnostné služby Božie za ú asti le-
nov miestneho CZ ECAV, ú as  klientov na výsta-
ve pri príležitosti 850. výro ia I. písomnej zmienky 
o obci, výlet klientov, vystúpenie žiakov s kultúr-
nym programom pri rôznych príležitostiach, rozdá-
vanie Viano ných dar ekov pre klientov. 

 V neposlednom rade aj samotní klienti chcú uká-
za  svoje zru nosti, o sa prejaví na výrobkoch, ktoré 
posielame na Viano ný bazár. V budúcom roku by 
sme chceli pokra ova  v prerábaní kúpe ní na bez-
bariérové a tiež chceme ohradi  objekt.

 Snahou celého kolektívu zamestnancov je spokoj-
nos  klientov, aby dni ktoré strávia v našom zariade-
ní, prežili v Božej blízkosti plnohodnotne a zmys-
luplne.

 
Alžbeta Kontárova 

riadite ka

Domov dôchodcov - Domov 
sociálnych služieb
Horné Saliby 505
925 03

Tel.: 031/7852342
Fax: 031/ 7852378
E-mail: sed.horne.saliby@stonline.sk
È. úètu: 24094304/090
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SED Komárno
Stredisko evanjelickej diakonie Komárno je no-

vozaložená organizácia, zriadená v roku 2007 Evan-
jelickou diakoniou ECAV. Nadväzuje na innos  
n. o. DAMARIS. Cie om strediska je zabezpe i  
služby v duchu kres anskej lásky k blížnemu, du-
chovnú, duševnú, a telesnú pomoc tým, ktorí služ-
bu a pomoc potrebujú.

SED Komárno pôsobí a rozvíja svoju innos  na 
území Komárna a okolitých obcí. Poskytuje opat-
rovate skú službu v domácnostiach - za obdobie, 
ktorého sa správa týka sme poskytovali služby 
7 stálym klientom. Stredisko vedie správky a, má-
me dve opatrovate ky - pracovné úväzky bez nároku 
na mzdu. Vypomáhajú aj uchádza i o zamestnanie, 
zamestnaní formou dobrovo níckej služby. V spolu-
práci s miestnym Cirkevným zborom ECAV navšte-
vujeme okolité Domovy dôchodcov.

Prvoradou snahou strediska je zriadenie Domova 
sociálnych služieb pre seniorov s denným pobytom. 
Pripravujeme na registráciu zariadenie ambulant-
ných služieb. Za ali sme s úpravami priestorov, 
ktoré nám poskytol Cirkevný zbor ECAV v Komár-
ne. Po zrekonštruovaní priestorov bude zariadenie 
slúži  na riešenie sociálno - zdravotných problémov 
starších a zdravotne postihnutých ob anov o naj-
bližšie k miestu ich trvalého bydliska. 

V r. 2009 máme záujem poskytova  primerané 
sociálne služby ob anom dôchodkového veku, ktorí 
z rôznych dôvodov takúto formu pomoci vyžadujú 
a rozvinú  diakonicko - sociálnu prácu ambulantný-
mi službami.

 MUDr. Viera Hargašová
 správky a SED

Stredisko Evanjelickej 
diakonie Komárno
Františkánov 15
Komárno
945 01

Tel.: 035/ 771 34 34
È. úètu: 10006-33917130/4900
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SED Košeca
Stredisko evanjelickej diakonie v Košeci bolo za-

ložené d a 6. septembra 1996.

Prvá etapa as  zariadenia, pozostávajúca z príze-
mia budovy a prípravy podkrovnej asti bola odo-
vzdaná do užívania d a 31.10. 2003. Druhá etapa 
výstavby - podkrovná as  zariadenia bola ukon-
ená 18.12. 2005. Kapacita zariadenia v sú asnosti 

predstavuje 45 miest v prevažne jednoposte ových 
izbách so sociálnym zariadením. 

Celkovo sme v roku 2008 poskytovali služby 
55 klientom, z toho 37 ženám a 38 mužom. Vä ši-
na z nich bola prevažne alebo úplne bezvládnych, 
celoro ný priemer bol 44 klientov. Priemerný vek 
našich obyvate ov bol 76,8 roka, priemerná úhrada 
klientov za poskytované služby sa poskytovala od 
5.000,- do 15.000,-Sk (165,99€ - 497,91€).

V priemere sme zamestnávali 19 zamestnancov 
na plný pracovný úväzok. Z toho 12 žien a 7 mužov. 
Na dohodu sme zamestnávali v priemere 4 pracov-
níkov, okrem toho nám po as potreby po as roka 
vypomáhali 2 dobrovo níci, bez nároku na odmenu. 

V priebehu minulého roka sa za ali práce na prí-
stavbe bloku C v SED Košeca. Vznikne tam 15 jed-
nolôžkových izieb so sociálnym zariadením, alej 
kancelárske, skladové a garážové priestory. V pod-
pivni enej asti nájdu miesto sklady. Zabezpe ili 
sme zhotovenie a osadenie novej zvonice nad ka-
plnkou SED s dvomi zvonmi. V rámci areálu zaria-
denia bolo urobené nové oplotenie, zabezpe ila sa 
výsadba okrasných kríkov a drevín. 

SED Košeca sa koncom roka k 1.12.2008 pre-
transformovalo na kombinované zariadenie (DD 
a DSS). Rovnako ako roky predchádzajúce aj v roku 
2008 bolo o naše sociálne zariadenie ve ký záujem, 
o om sved í stála obsadenos  kapacity (45 lôžok). 

Ing. Marcel Bre e
riadite  

Domov dôchodcov - Domov 
sociálnych služieb
Košeca 898
018 64

Tel.: 042/444 152 8
Fax: 042/444 152 9
E-mail: mbrece@yahoo.com
È. úètu: 3021845372/0200
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SED Kšinná
Zariadenie Domova dôchodcov je zariadenie ro-

dinného typu. Verejnosti slúži od januára 1996. V r. 2008 
sme pripravovali transformáciu zariadenia na Do-
mov sociálnych služieb. V letných mesiacoch pre-
biehala rekonštrukcia kuchyne a skladu potravín na 
základe záverov Štátneho zdravotného ústavu Tren-
ín. Transformácia na Domov dôchodcov a Domov 

sociálnych služieb bola ukon ená 15. 12. 2008. 

Poskytované služby, klienti a personál:
V zariadení je aktuálne umiestnených 18 klientov 

v dvoch jednoposte ových, v šiestich dvojposte o-
vých a jednej štvorposte ovej izbe. Medzi klientmi 
sú nielen telesne, ale aj mentálne postihnutí. Prie-
merný vek klientov ku koncu roku bol 79,5 rokov, 
najstaršia klientka má 98 a najmladší klient 49 ro-
kov. Ke že budova sa nachádza uprostred cirkevné-
ho areálu, vä šina klientov sa intenzívne zú ast uje 
aktivít CZ. O klientov sa stará 13- lenný pracovný 
kolektív. Prevádzka v domove je nepretržitá s celo-
dennou stravou, opatrovate skou, zdravotnou a du-
chovnou starostlivos ou. Okrem toho sme zabez-
pe ovali stravu a zdravotnú pomoc pre 5 ob anov 
Kšinnej.

innos  a perspektíva SED:
Naši zamestnanci sa zú astnili v priebehu roka 

rôznych školení, odborných seminárov, konferencií, 
kurzov a porád. Pre klientov domova boli zabezpe-
ené rozmanité aktivity, napr. životné jubileá, fa-

šiangový program, program detí z MŠ, Jánske ohne 
spojené s folklórnym programom, príprava viano -
ného pe iva a dar ekov na Viano né trhy v Bratisla-
ve, beseda s klientmi o prechode na EURO, spolo -
né viano né posedenie personálu a klientov.

O služby v domove je ve ký záujem, ale kapaci-
ta domova je nedostato ná. Za spolupráce Ústredia 
ED a Obecného úradu sa snažíme získa  financie 
z eurofondov na rekonštrukciu zariadenia, nako ko 
z VÚC alebo vlastných zdrojov finan né prostriedky 
nie je možné zabezpe i . Rekonštrukciou miestnej 
školy plánujeme zvýši  kapacita o 18 lôžok a zvýši 
sa aj štandard a kvalita poskytovaných služieb pre 
našich klientov.

Ing. Jozef Hadvig
riadite

Domov dôchodcov - Domov 
sociálnych služieb
Kšinná 70
956 43

Tel./fax: 038/7608185-6
E-mail: ddksinna@stonline.sk
È. úètu: 20007381/6500
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SED Púchov
SED Púchov – Detské opatrovate ské centrum 

V. Roya za alo svoju innos  03.10.2005 v prenaja-
tých priestoroch materskej školy.

V sú asnosti máme zapísaných 12 detí vo veku 12 
– 24 mesiacov a doteraz sme v našom zariadení po-
skytli starostlivos  55 de om.

Do zariadenia prijímame deti bez rozdielu vie-
rovyznania ich rodi ov vo veku od 10 mesiacov do 
3 rokov. Rodi om sú najskôr poskytnuté informácie 
o službách a potom príde die a na adaptáciu. V prvé 
dni pobytu je možnos , aby mami ka zostala s die-
a om. Postupne sa as pre die a predlžuje, až môže 

zosta  na celý de .

Úlohou Detského opatrovate ského centra je pos-
kytova  de om odbornú starostlivos  nielen o zdra-
vie, ale aj o všestranný vývin, rozvoj individuálnych 
schopností, rešpektovanie ich aktivít, harmonický 
rozvoj telesných a duševných schopností.

Najdôležitejšou udalos ou a zárove  splnenie 
plánovaného cie a roku 2008 bolo pres ahovanie sa 
z priestorov materskej školy do priestorov cirkev-
ného zboru, ktorý pre potreby SED poskytol do 
prenájmu tzv. kaplánsky byt. Tento je v sú asnosti 
lenený na: her u, spál u, kuchy u, karanténnu 

miestnos , sociálne zariadenie a predsie .

Deti majú k dispozícii na prechádzky celý uzatvo-
rený cirkevný areál, ob ubujú záhradu s upraveným 
trávnikom a drevené detské preliezky. SED za alo 
svoju službu realizova  v tomto milom a príjemnom 
prostredí od augusta 2008. Teší nás spokojnos  a zá-
ujem rodi ov. Našou najvä šou snahou je vytvore-
nie príjemného zázemia, ktoré má de om o najviac 
pripomína  ich domáce prostredie. Uprednost uje-
me individuálny prístup k de om, prispôsobujeme 
sa ich potrebám a zvyklostiam. Naši zamestnanci: 
2 zdravotné sestry, 1 dobrovo ník (v príp. potreby). 

 Mgr. Elena Behrová
 správky a SED

Detské opatrovate¾ské 
centrum V. Roya
Royova 4
02 001

Tel.: 0903/027 238
È. úètu: 0362735514/0900
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SED Slatina nad Bebravou
História
Stredisko Evanjelickej diakonie „Prame “ Slati-

na nad Bebravou vzniklo v auguste 2006. Po uvo -
není priestorov zborového domu, v ktorých dovtedy 
sídlila materská škola a po spolo nom h adaní rie-
šenia, ako efektívne a ú elne využi  túto budovu, 
došlo na základe dohody medzi cirkevným zborom 
a ED ku spolo nej myšlienke, vytvori  priestory pre 
starých a znevýhodnených ob anov, ktoré im zlep-
šia kvalitu života a bude im poskytnutá starostlivos , 
zaopatrenie i služby dennej potreby.

Poskytované služby
Cie om SED bude zabezpe i  a poskytnú  pre 

starších udí aktuálne sociálne služby v ich priro-
dzenom prostredí, vrátane ambulantných služieb. 
Medzi navrhované služby patrí: denný stacionár 
pre seniorov a znevýhodnených ob anov. Cie om 
je poskytova  zdravotnú starostlivos , zaopatrenie, 
stravovanie, duchovnú službu, aktivity na precvi o-
vanie pamäte, výtvarná innos , pohybové aktivity, 
spolo enské hry a iné aktivity pod a potreby. Dru-
hou službou strediska bude terénna opatrovate ská 
služba, ktorá má by  zabezpe ovanie nevyhnutných 
životných úkonov klientov v ich domácnosti.

innos  a propagácia SED
V roku 2008 sa v rámci prvej etapy plánovaných 

prác realizovala v novembri plynofikácia budovy 
a inštala né práce, ktoré mali by  dokon ené vo feb-
ruári 2009. 

Finan ná situácia
Príjmy v roku 2008 spo ívali vo finan nej pomoci 

zo zahrani ného partnerského fondu HfOE, projek-
tu Tatra banky, z MF SR, 2% fyzických a právnic-
kých osôb zo zaplatenej dane a vo finan ných da-
roch jednotlivcov. 

Plán innosti na nasledujúci rok
Plán inností v roku 2009 sa bude odvíja  od fi-

nan ných prostriedkov. V druhej etape sú napláno-
vané dokon ovacie práce.

Mgr. Martina Tlkancová
správky a SED

Stredisko Evanjelickej 
diakonie - Domov sociálnych 
služieb - ,,Prameò“
Slatina nad Bebravou 53
956 53

Tel.: 038/7663247
E-mail: tlkancova.m@zoznam.sk
È. úètu: 0643251006/5600
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SED Su any
Stredisko Evanjelickej diakonie - Diakonické 

centrum Su any, vzniklo v roku 2003 z iniciatívy 
ECAV na Slovensku, využitím bývalého internátu 
NsP Martin na sociálne ú ely. Diakonické centrum 
bolo d a 10.6.2006 slávnostne posvätené a uvedené 
do prevádzky. 

SED sa stalo majite om budovy v roku 2008 a v 
dvoch nadzemných podlažiach bolo umiestnených 
36 klientov v jedno resp. dvojlôžkových bunkách. 
Vzh adom na Alzhaimerovú diagnózu sa o niektorých 
klientov staráme na uzavretom oddelení. V budo-
ve sa nachádza lekáre  a 5 ambulancií súkromných 
lekárov. Okrem nich sme rozšírili sie  poskytovania 
odbornej psychiatrickej, o nej, diabetologickej i 
kožnej starostlivosti. O sú asných klientov sa stará 
28 lenný kolektív zamestnancov. 

Celý predchádzajúci rok sme v spolupráci s ÚED 
pracovali na príprave projektov pre alšie nadzem-
né podlažia. Z milosti Božej sa za ali rekonštruk né 
práce. Na 3. nadzemnom podlaží sme vybudovali 
úplne nové plynové kúrenie. Na polovici poschodia 
sme vymenili staré drevené okná za nové, plastové. 
Za ali sme aj rekonštrukciu elektroinštala ných roz-
vodov. Dôležité sú tiež práce spojené s demontážou 
starých a montážou nových sociálnych zariadení. 
Bunky, ktoré plánujeme zriadi  na 4. nadzemnom 
podlaží v roku 2009, budú ur ené pre imobilných 
klientov. 

Vedenie SED so svojimi spolupracovníkmi vy-
vinulo v uplynulom roku nemalé úsilie pre skvalit-
nenie poskytovaných služieb. Naša v aka pri usku-
to ovaní cie ov patrí aj pracovníkom Ústredia ED 
v Bratislave a taktiež pracovníkom VÚC Žilina. 
Manželom Oslíkovcom v a íme za duchovnú sta-
rostlivos  o klientov SED a taktiež akujeme vede-
niu OÚ v Su anoch za ich aktívnu pomoc. 

Rok 2009 je rokom zmeny nového zákona o sociál-
nych službách. Pre nás je sú asne výzvou o vydanie 
živého svedectva viery pri riešení nových a náro -
ných úloh. Preto v mene všetkých klientov a pra-
covníkov SED Su any prosíme aj o milostivé Božie 
vedenie a požehnanie do alšej služby.

Lenka Taškárová
riadite ka

Domov dôchodcov 
- Domov sociálnych služieb
Partizánska 25
Suèany
038 52

Tel./fax: 043/4241900
              043/4241901
E-mail: 
diakoniasucany@mail.t-com.sk
È. úètu: 2629026530/1100
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SED SVETLO
V roku 2008 sme realizovali nasledovné úlohy:
A: Zdravotno-biblický tábor pre 40 detí organizo-

valo SVETLO v prvý augustový týžde . Bol to eku-
menický tábor pre deti zo širokého okolia. Ostatné 
tábory po as leta v spolupráci s inými partnermi 
mali cca 400 ú astníkov.

B: Návštevná služba pokra ovala na dvoch na-
šich fíliach a to v Opinej a v Kecerovskom Lipovci. 
Dve sestry navštevovali najstarších spoluob anov 
bez rozdielu vyznania a pomohli pod a potreby 
a možnosti. Je to služba nenápadná, ale ve mi vítaná 
a prospešná. O svojej innosti viedli záznamy v den-
níku.

C: Okruh nadšencov pripravil a spustil prevádz-
ku Centra seniorov Svetlo v Košickej Novej Vsi 
v bývalej základnej škole. Je to stacionár a krátkodo-
bé ubytovanie pre seniorov. Funguje od novembra 
2008, pre priemerne 7 ubytovaných. T. . je kapa-
cita 10-12 klientov, po dokon ení môže dosiahnu  
až 30 lôžok. Vzh adom na zmenu pomerov, nový 
Zákon o sociálnej pomoci a dopady hospodárskej 
krízy na rodiny, zariadenie bojuje o prežitie a h adá 
najvhodnejšiu formu existencie. Zariadenie má 4 
stálych zamestnancov.

D: V rámci spolupráce so školou pre hluchosle-
pé deti sa pred prázdninami uskuto nila brigáda na 
úpravu areálu. Stretnutia zástupcu CZ, SED Svetlo 
a riadite a školy sú pravidelné, koordinujú innos , 
chystajú projekt na úpravu podkrovia. Od decembra 
2008 prebieha aj pomoc na zvýšenie štandardu zdra-
vot. starostlivosti, na báze preventívnych lekárskych 
prehliadok špecialistami- dobrovo níkmi.

E: SED v spolupráci s inými organizáciami na 
územi Košického seniorátu ako: Úto ište n.o., Otco-
vo srdce n.o., s RoS a s niektorými našimi CZ ECAV 
pripravili druhý ro ník Viano nej akcie. Bola to náv-
števa detí v DD v okolí Košíc a rozvoz dar ekov. Je 
to aj pomoc bezdomovcom: týžde  sa podávala teplá 
strava v mestskom útulku v Košiciach, po Viano-
ciach lx týždenne (po ítame s ou do marca) 2009. 
Bola tu spolupráca aj s katolíckou charitou.

 MUDr. Imrich Luká , Csc. 
 správca SED

SED SVETLO
Èervenica 114
082 07

Tel./fax:  055/6990488
E-mail: radoslav.grega@gmai.com
È. úètu: 0082129720/0900
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SED Trnava
Stredisko ED Trnava prevádzkuje kombinované 

zariadenie - Domov dôchodcov a Domov sociálnych 
služieb ( alej len DD a DSS) na Kalin iakovej uli-
ci v Trnave. Okrem pobytových služieb DD a DSS 
v roku 2008 zariadenie poskytovalo aj ambulantné 
služby denného zariadenia DSS a tiež donášku obe-
dov do domácností klientov.

 Klientom zariadenia bola poskytovaná celodenná 
odborná zdravotná i sociálna starostlivos , komplet-
né služby a strava zodpovedajúca ich zdravotnému 
stavu.

 Pre klientov zariadenie pripravilo rôzne sociálne 
programy a príležitostné posedenia. Zamerali sme 
sa na dodržanie ur itých tradícií, ktoré chceme za-
chova  aj v nasledujúcich rokoch. Za ali sme no-
voro ným posedením. Vo februári bola Fašiangová 
veselica, ú inkoval folklórny súbor zo Šulekova. 
Ve kú noc sme si pripomenuli ma ovaním a prípra-
vou ve kono ných ozdôb. V máji sme si pripomenuli 
2. výr. otvorenia DD a DSS D om otvorených dve-
rí a slávnostnou bohoslužbou. Ku d u matiek bol 
program detí MŠ. V rámci odbornej praxe pôsobila 
v našom zariadení študentka EBF UK v Bratislave. 
Uskuto nili sa prednášky kardiológa a psychológa. 
V priestoroch ,,kaviarne“ bola uskuto nená ochut-
návka bylinkových ajov. Realizoval sa projekt Hu-
dobné leto. Ako prví ú inkovali populárni speváci 
Jadranka a Dušan Grú . Koncom augusta vystúpi-
li znovu folklóristi zo Šulekova. V septembri za al 
v zariadení pracova  dobrovo ník z Nemecka, navští-
vili nás hostia z partnerskej cirkvi v SRN a bolo uspo-
riadané Jarmo né posedenie. V poslednom septem-
brovom týždni sa konalo slávnostné uvedenie p. 
Srdošovej do funkcie riadite ky DD a DSS. V zname-
ní Haloweenu sme vyrábali ozdoby z tekvíc, v rám-
ci mesiaca úcty k starším vystúpili opä  deti z MŠ. 
Milým spestrením bola aj návšteva Slovákov z Dol-
nej zeme z Rumunska. December bol samozrejme 
v znamení Vianoc: zú astnili sme sa Viano ného 
bazáru v Bratislave, Viano ných trhov v Trnave, 
pripravili sme Viano ný ve ierok, rozdali dar eky 
a ukon ili rok slávnostnou viano nou ve erou. 

Pravidelne sa konali nede né bohoslužby a dva-
krát týždenne ranné stíšenia.

 Ing. Viera Hercegová 
 správky a SED

Domov dôchodcov 
- Domov sociálnych služieb
Námestie SNP 7
Trnava
917 01

Tel.: 033/551 398 4
È. úètu: 1113756001/5600
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SED Ve ký Slavkov

Dom na polceste
útulok pre bezdomovcov
Tatranská 71
Ve¾ký Slavkov
059 91

Tel.: 052/7796149
E-mail: stanogurka@centrum.sk
È. úètu: 4001993196/7500

Do roku 2004 sa táto práca konala pod hlavi kou 
Spolo enstva evanjelickej mládeže, ke  sa rodina te-
rajšieho riadite a formou dobrovo níctva za ala stara  
o troch núdznych mladých udí z miestnej obce. Po 
nieko kých rokoch v záujme alšieho rozvoja došlo 
k jej inštitucionálnemu za leneniu pod Evanjelickú 
diakoniu a zaradenie do siete zariadení poskytujú-
cich odbornú sociálnu starostlivos  mladým u om 
v rámci VÚC Prešov. Sociálny odbor VÚC v r. 2005, 
zaregistroval SED Ve ký Slavkov ako útulok.

Naše zariadenie poskytuje sociálne služby na zá-
klade zákona . 448/2008 hlavne mladým mužom, 
ktorí sú odchovancami detských domovov. Preto-
že títo udia nevyrastali v prirodzenom rodinnom 
prostredí, po dov šení 18. veku života asto nie 
sú psychicky a sociálne pripravení vies  normálny 
a plnohodnotný život. Bez pomoci ich život spravid-
la kon í na periférii spolo nosti, alebo v azylovom 
dome. Z toho dôvodu im útulok - Dom na polceste 
poskytuje na priemerne 4 roky prostredie, v ktorom 
sa môžu nau i  samostatne ži . 

Sekundárnym spôsobom sa venujeme aj u om, 
ktorí sa vo svojom živote dostali do krízovej situ-
ácie (bezdomovci, asociáli, udia, ktorí dlhší as žijú 
v kríze, narkomani) a pomáhame im v ich návrate do 
normálneho života. 

V r. 2008 pracovali v SED 3 zamestnanci, 4 SZ O 
ako vedúci pracovných terapií, 1 na dohodu a 3 dob-
rovo níci, z toho 2 zahrani ia v rámci dobrovo nícke-
ho sociálneho roku.

Hlavnou aktivitou strediska v r. 2008 bola rekon-
štrukcia objektu Domu na polceste, ktorú sme v a-
ka finan nej podpore z MPSVaR SR a NEFO fondu 
PSK za ali na jese  r. 2007. Okrem odborných prác 
sme celú rekonštrukciu uskuto ovali svojpomocne 
s pravidelným zapájaním našich klientov do pracov-
nej terapie pod odborným vedením vedúcich. Tak-
to boli úspešne zrekonštruované prvé 2 NP. Chlapci 
dnes si dnes osvojili okrem pracovných návykov aj 
zmysel a význam práce pre bežný život. Táto skúse-
nos  je aj pre nás potvrdením smeru sociálnej pomo-
ci sociálne znevýhodneným mladým u om. Okrem 
toho stredisko pracovalo na alších projektoch, kto-
ré pomohli financova  jeho innos .

V aka podpore darcov sa podarilo pre klientov 
zabezpe i  o. i. týždenný letný pobyt v Chorvátsku, 
kde sme okrem oddychu mohli s našimi chlapca-
mi preži  ve a požehnaných chví  pri Božom slove, 
osobných rozhovoroch a na modlitbách. 

 Vlado Ma aš
    projektový menežer
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SED Vranov nad Top ou
Diakonickú innos  za al cirkevný zbor ECAV so 

sídlom vo Vranove nad Top ou ako ú elové zariadenie 
CZ s názvom Diakon Štefan, teda ako zborová diako-
nia. Viacro ná spolupráca na Banke kompenza ných 
pomôcok (BKP) a pri humanitných akciách v regióne 
Šariša viedla CZ k tomu, že prizval k dokon eniu sta-
vebných prác na Dome evanjelickej diakonie a od-
borným prácam na registrácii zariadenia a jeho za le-
nenia do sociálnej siete PVÚC Ústredie Evanjelickej 
diakonie (ÚED). Tieto skúsenosti nakoniec prispeli 
ku vzájomnej dohode transformova  zborovú for-
mu práce na Stredisko evanjelickej diakonie (SED) 
so za lenením do siete Evanjelickej diakonie. 

D a 13. apríla 2008, za ú asti vedúcich pred-
stavite ov ECAV, ED, PSK, mesta a alších, bolo 
slávnostne posvätené a uvedené do prevádzky za-
riadenie SED Vranov n. T. alším významným 
dátumom bol 1. júl 2008, kedy bolo SED Vranov 
n. T. zapísané do registra PSK, ako Domov sociál-
nych služieb s denným pobytom. Zárove  prevzalo 
ÚED odbornú garanciu nad innos ou SED. Od 
1. novembra SED zapo alo prevádzku so 6 klienta-
mi, s ktorými boli uzatvorené zmluvy o poskytovaní 
služieb v zmysle zákona . 195/2008 Z.z. o sociálnej 
pomoci. SED požiadalo PSK o pridelenie finan-
ných príspevkov na innos . 

innos  zariadenia sa zameriava na denné stret-
nutia seniorov. V príjemnej atmosfére, za ú asti 
zdravotných a sociálnych pracovníkov spolo ne 
trávili dni, v ktorých sa venovali duchovným i spo-
lo enským aktivitám. Klientom je zabezpe ovaná 
pravidelná strava (obed) na základe zmluvy s er-
veným krížom a alšia strava a ob erstvenie. 

V rámci zahrani ného partnerstva zabezpe ila 
Evanjelická diakonia vybavenie zariadenia nábytkom 
a kompenza nými pomôckami, ktoré podporili in-
nos  pobo ky BKP. Banka pomáha kompenza nými 
pomôckami nielen núdznym z celého šarišsko-zem-
plinského seniorátu ECAV, ale aj iným záujemcom.

innos  a náklady na prevádzku SED boli za-
bezpe ované milodarmi lenov zboru, z príspevkov 
z 2 % daní, pomoci mesta Vranov n. T., dobrovo -
nými darmi za vypoži iavanie zdravotníckych po-
môcok, ale aj z finan ných prostriedkov sprostred-
kovaných Ústredím ED z projektov – napr. z Me-
dzinárodného ženského klubu /IWC/.

Personálne innos  strediska viedol správca SED 
Jozef Švarbalík, innos  zariadenia zabezpe ovala 
hlavne sestra Mária Ku inská. 

PaeDr. Jozef Švarbalík

Stredisko Evanjelickej 
diakonie Vranov nad Top¾ou
Sídlisko Lúèna 814
Vranov nad Top¾ou
093 01

Tel.: 0917/ 480 007
È. úètu: 0561404507/0900
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Škola ervenica
Evanjelická špeciálna škola vznikla v roku 1992 

na základe projektu Evanjelickej diakonie, ako za-
riadenie pre výchovu a vzdelávanie hluchoslepých 
detí od 3 do 18 rokov.

Medzi základné služby poskytované školou patrí: 
- výchova a vzdelávanie detí v kres anských zása-

dách
-  vzdelávanie na základe individuálneho prístupu
-  úzka spolupráca s alšími odborníkmi
-  kvalitná internátna starostlivos
-  kompenza ná a rehabilita ná innos .

V šk. roku 2008/2009 za alo školskú dochádzku 
12 detí v ŠZŠ. Po zaradení špeciálnej materskej 
školy (ŠMŠ) do siete škôl a škol. zariadení Minister-
stva školstva SR sa stabilizoval po et detí na 4 deti 
v ŠMŠ a 13 detí v ŠZŠ. Takýto stav je aj v sú as-
nosti. O výchovu a vzdelávanie týchto detí, ako aj 
prevádzku školy sa staralo 21 zamestnancov.

Hlavnou úlohou v hodnotenom období bolo zria-
denie ŠMŠ nako ko trojro né deti nemôžu navšte-
vova  základnú školu. V sú asnosti sa ŠMŠ plne 
etablovala v našom školskom zariadení a pred nami 
stojí alší hlavný problém, o so žiakmi, ktorí kon ia 
povinnú školskú dochádzku. Jedným z riešení tohto 
problému je zriadenie praktickej školy, ktorú v sú-
asnosti v spolupráci so zria ovate om VD ECAV 

chceme zaradi  do siete škôl a školských zariade-
ní. Zav šením týchto innosti by mal by  vznik tzv. 
Evanjelickej spojenej školy pre hluchoslepých, kto-
rá bude obsahova  ŠMŠ, ŠZŠ, Praktickú školu, škol. 
internát a školskú jedále . 

PaedDr. Miloš Kollár
riadite  školy

Evanjelická špeciálna 
základná škola internátna 
pre hluchoslepé deti
Èervenica 114
082 07

Tel./fax: 051/ 779 02 15
E-mail: eszsi.cervenica@centrum.sk
È úètu: 35-30534-572/0200
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SED Babiná
Stredisko bolo zriadené v roku 2007 s cie om poskytova  telesnú a duchovnú starostlivos  

seniorov. Za týmto ú elom chceme v stredisku postavi  nové zariadenie pre seniorov. V tomto 
štádiu prebiehajú prípravné práce, ktoré majú zabezpe i  dostiahnutie vytý eného cie a. 

 
Stredisko bolo zriadené v roku 2006 s cie om poskytova  špecializované sociálne služby.

SED Veli ná
Stredisko bolo zriadené v roku 2006 s cie om poskytova  špecializované sociálne služby.
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Po akovanie
• Pri našej innosti v r. 2008 sme priebežne prijímali odbornú, finan nú i materiálnu podporu 

Diakonického diela partnerských cirkví:

  Evangelische Landeskirche in W rttemberg, BRD 
  Evangelischer Kirchen in Mitteldeutschland (Thüringen), BRD,

 ktorí podporili vybrané projekty a aktivity Evanjelickej diakonie. 

• Okrem toho sme spolupracovali aj so zahrani nými organizáciami:

  Evangelische Diakonieschwesternschaft Herrenberg e.V., BRD
  Slezská diakonie, eská republika
  Diakonie CE, eská republika
  Diakonie Sachsen, BRD
  EHO - Ekumenska humanitarna organizacija, Srbija
  Centar za soijalni rad Kova ica, Srbija
  Ministry of Labour, Employment and Social policy, Serbia
  Slovenský ev. luteránsky seniorát v Rumunsku, Nadlak, Rumunsko
  EURODIAKONIA, Belgicko

a partneri stredísk Evanjelickej diakonie.
  
• Medzi najvýznamnejších vnútroštátnych podporovate ov innosti Evanjelickej diakonie v r. 

2008 patrili:

   VÚC Žilina, Trnava, Prešov, Tren ín, Banská Bystrica
  MO SR
  Ústredie EPS v OS SR a OZ SR
  MPSVaR SR
  MZV, Slovak Aid 
  Iuventa
  International Women´s Club of Bratislava

• Taktiež akujeme za finan nú i materiálnu podporu vybraných projektov Evanjelickej dia-
konie aj cirkevným zborom, organizáciam, ako aj jednotlivým lenom ECAV na Slovensku. 

• V neposlednom rade patrí naše po akovanie všetkým evanjelickým farárkam a farárom, ktorí 
duchovne zaopatrujú klientov a personál v našich zariadeniach, predstavite om ECAV na 
Slovensku za ústretovos  pri zabezpe ovaní spolupráce medzi ECAV a Evanjelickou diako-
niou a taktiež dobrovo ným spolupracovníkom Evanjelickej diakonie za nezištnú pomoc.

  
  Srde ne všetkým akujeme!

Ján Huba
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
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