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Slovo na úvod
Dobroreč duša moja, Hospodinu a nezabúdaj na žiadne Jeho dob-

rodenia!      
                 Žalm 103,2

Prejav vďačnosti voči Hospodinovi sa zrkadlí v osobnom ži-
vote jednotlivca, ale často aj v živote a práci spoločenstva, rodi-
ny, ako aj organizácie. Keď takto bilancujeme ďalší ročný úsek 
existencie Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku (ďalej 
ED), napĺňa naše srdcia vďačnosťou voči nášmu Pánovi, hrdos-
ťou, že Mu patríme, a otvára naše ústa, podobne ako žalmistove, 
ku chvále Jeho mena. 

1/. Situácia v sociálnej oblasti
Uplynulý rok 2010 bol pre ED obtiažny. Mnohé Strediská 

ED prežívali kritické obdobie v súvislosti s ekonomickou si-
tuáciou, ktorú zavinil už druhý rok platnosti Zákona 448/2008 
o sociálnych službách. Zákon, diskriminujúci nielen tzv. ne-
verejných poskytovateľov sociálnych služieb (medzi ne boli 
zaradené aj Strediská ED), ktorým neboli umožnené rovna-
ké podmienky na podnikanie ako verejným poskytovateľom 
a ktorí nemohli rozhodnúť ani o zaplnení svojich uvoľnených 
miest. Zvlášť však boli znevýhodnení aj samotní poberatelia 
služieb, ktorým nebol umožnený slobodný výber typu zariade-
nia, čo zvlášť pociťovali klienti, hľadajúci možnosť prežiť jeseň 
svojho života v sociálnom zariadení, ktoré im poskytuje okrem 
kvalitných sociálnych služieb aj požadované duchovné prostre-
die. Keďže príspevky na prevádzku našich zariadení boli zvlášť 
v r. 2009 o mnoho nižšie, ako v tzv. štátnych zariadeniach, pre-
vádzkovatelia i klienti (rodinní príslušníci) museli doplácať na 
ich prevádzkové náklady a niektorí z klientov neboli schopní 
zvýšené náklady hradiť. 

Tak nie je možné sa čudovať, že sa hlavne neverejní poskyto-
vatelia združili do Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb 
(ASSP) a že podporili sťažnosť na Ústavný súd SR vo veci dis-
kriminačného uplatňovania uvedeného zákona. Ústavný súd 
túto sťažnosť uznal, hoci až tesne pred parlamentnými voľbami 
a tak odstránenie hlavných nedostatkov zákona pripadlo až na 
novú vládu. Preto ED v r. 2010 nepristúpila k rozšíreniu vlast-
nej siete a sústredila sa na udržanie existujúcej. Sústredený tlak 
neverejných poskytovateľov priniesol aj mierne jednorázové 
zlepšenie financovania v priebehu roku 2010.  

Doznievajúca kríza ekonomiky a ňou podmienený nárast 
chudoby zasiahla aj činnosť ED. 

Ing. Ján Huba
riaditeľ ED
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2/. Personálna oblasť.    
Počet zamestnancov Ústredia evanjelickej diakonie (ÚED) sa v priebehu roka 2010 mierne 

znížil. Na ÚED pracovalo cca 6,5 interných zamestnancov/rok, na externé formy pracovali prie-
merne 3 zamestnanci/rok. 

Na konci r. 2010 zamestnávala ED 191 pracovníkov na plný úväzok, 23 na čiastočný úväzok, 
24 pracovníkov na externé formy, 11 pracovníkov na živnosť, 8 pracovníčiek bolo na MD, spolu 
prepočítané na plné úväzky okrem externých foriem cca 230 zamestnancov. Vypomáhalo cca 
50 dobrovoľníkov. 

V strediskách ED sú poskytované sociálne služby 380 klientom, za r. 2010 boli poskytnuté 
celkom 450 klientom.

3/. Diakonická činnosť v rámci siete stredísk ED a na úrovni zborovej diakonie.      
Sieť ED v roku 2010 pozostávala z 18 stredísk, z toho sú: vo výstavbe - 1, v projektovej prí-

prave - 2, alebo v príprave prevádzky - 1 SED. Okrem toho je pripravená jedna aktivita, ktorá 
je doposiaľ prevádzkované bez právnej subjektivity (ako projekt). Popri prevádzkových aktivi-
tách zariadení ED sú vo viacerých strediskách smerované investičné činnosti na rozvoj kapacít 
zariadení a zlepšenie kvality života klientov (z toho v 2 SED za podpory EU projektov). Okrem 
toho musela ED riešiť otázky vyplývajúce zo zmien Zákona o sociálnych službách č. 448/2008. 

Ústredie ED sa zaoberalo aj konzultačnou a poradenskou činnosťou, vzdelávaním, propa-
gáciou a publikačnou činnosťou. Touto činnosťou napomáhalo okrem vlastných stredísk aj 
diakonickým aktivitám zborových diakonií, CZ a občianskym partnerom spolupracujúcim 
s ECAV, ako aj v ekumenickej oblasti. Tieto aktivity zabezpečovalo vo vlastných priestoroch, 
počas návštev v CZ, počas rôznych cirkevných podujatí a prostredníctvom vlastného časopisu 
a publikácií ED.     

4/. Ostatná činnosť Evanjelickej diakonie.      
Okrem uvedených diakonických činností ED, vykonávajú odborné referáty Ústredia činnosť 

v rámci rozmanitých programov a projektov. V roku 2010 to boli hlavne:
 • Humanitná pomoc pre Afganistan, Keňu a Slovensko (povodne),
 • Mládežnícke centrum (projekt KROK) - prevádzka od 1.1.2010,
 • Publikačná činnosť ED knihy a odborný časopis Diakonia.sk,  
 • Odborné a jazykové vzdelávanie zamestnancov ED - projekt SoDeT,
 • Medzinárodná sociálna práca mladých ľudí - projekt Letné aktivity,
 • Medzinár. workshop pre ženy venovaný téme domáceho násilia - projekt Daphné,
 • Klinická pastorálna starostlivosť - program KPS v Národnom onkologickom ústave, 
 • Spolupráca s krajanmi - Slovákmi v Európe - na báze diakonie.

ED sa zapája aj do činnosti v rôznych inštitúciach a odborných grémiach štátu, hlavne v: 
- SOCIO Fórum, 
- Asociácii poskytovateľov sociálnych služieb (ASSP) a  
- Platforme mimovládnych rozvojových organizácií. 
Riaditeľ ED je členom Rady vlády pre seniorov a Rady vlády pre osoby so zdravotným po-

stihnutím, zástupca riaditeľa ED je členom predsedníctva ASSP. 

5/. Záver. 
Evanjelická diakonia oslávi v r. 2011 dvadsiate výročie svojej činnosti. Popri svojej diako-

nickej a sociálnej činnosti si musíme uvedomiť, že bez Božej ochrany, pomoci, a požehnania  
by sme neboli schopní dosiahnuť uvedené výsledky. Ďakujeme tiež, že nás Pán podporoval aj 
prostredníctvom finančnej i odbornej pomoci našich partnerov z Diakonického diela Evanje-
lickej cirkvi z Württembergu a z Türingen (teraz Stredné Nemecko). 

Dobroreč duša moja Hospodinu!

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

celku v ekonomickej, technickej a právnej oblasti.

Príjmy ED ECAV v roku 2010 predstavovali 566.466 € 
a výdaje 351.933 €. Suma 246.170 € predstavovala náklady na 
zabezpečenie prevádzky ED ECAV (z toho odpisy 32.846 €) 
a 105.762 € bolo vynaložených na projektovú a programovú čin-
nosť ED ECAV. Najväčšími finančnými výdajmi v roku 2010 
bola tuzemská projektová a grantová činnosť a pôžičky stredis-
kám ED. V priebehu roka sa nám podarilo získať materiálnu 
humanitárnu pomoc v sume 310.912 €. 

V roku 2010 príjmy ústredia ED ECAV po započítaní ne-
peňažnej materiálovej humanitárnej pomoci presiahli výdaje 
o 214.533 €. 

Príjmy ED ECAV na Slovensku 
    v celých € v %

1.  Prevádzková dotácia MK SR         208.657,- 36,8
2.  Zahranièné dary a projekty                            510,-   0,1
3.  Milodary a dary             5,605,-   1,0
4. Ofery CZ            2.484,- 0,4
5. Zbierky 1.550,-  0,3
6. Tuzemské projekty a granty           16.728,-   3,0
7. Vlastná èinnosś ED ECAV     3.420,-   0,6
8. Mládežnícke centrum KROK   1.280,-   0,2
9. 2% z dane v roku 2010   6.185,-   1,1
10. Nepeòažná materiálová humanitárna pomoc 310.912,- 54,9
11. Iné a úroky 9.135,- 1,6
 
PRÍJMY SPOLU                                            566.466,-      100,0

Výdaje ED 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 57.695,- 16,4
4. Odvody do fondov - zamestnanci          19.712,-   5,6
5. Nákupy          13.700,-   3,9
6. Služby        113.516,- 32,3
7. Ostatné náklady          41.547,-             11,8
8. Výdavky na projekt. a program. èinnosś ED ECAV na Slovensku     105.763,-             30,1

Výdaje ED ECAV na Slovensku na projektovú a programovú èinnosś

1. Pomoc strediskám - príspevky               2.168,-   0,6
2. Pomoc strediskám - pôžièky             34.000,-   9,7
2. Èinnosś referátov ÚED            5.086,-   1,4
3. Projekty a grantová èinnosś - zahranièné              400,-   0,1
4. Projekty a grantová èinnosś - tuzemské          34.481,-   9,8
5. Investície                9.282,-   2,6
6. Humanitárne aktivity pomoc jednotlivcom                 1.385,-      0,4
7. Propagácia ED ECAV a èasopis Diakonia.sk            6.124,-   1,7
8. Mládežnícke centrum KROK  9.171,-   2,6
9. 2% z dane prijaté v roku 2009            3.514,-    1,1
10. Iné             152,-   0,1
11. Náklady na zabezpeèenie prevádzky ED ECAV na Slovensku        246.170,- 69,9

VÝDAJE SPOLU                                                351.933,-      100,0

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

ťanskej i občianskej verejnosti. Napomáhať k nadväzo-
vaniu a udržiavaniu pozitívnych vzťahov s donormi.

ED využíva na poskytovanie informácií o cieľoch svo-
jej práce a aktivitách všetky dostupné typy médií, hlavne 
časopis Diakonia.sk. V roku 2010 sme vydali dve dvojčís-
la v rozsahu 24 plnofarebných strán formátu A4. Ďalej to 
boli príspevky do časopisov EPST, Evanjelický východ 
a internetové stránky ED a ECAV na Slovensku. ED sme 
predstavili aj v kultúrno-spoločenskom časopise Slová-
kov a Čechov v Rumunsku Naše Snahy. Prostredníctvom 
týchto médií posúvame informácie do prostredia, z ktoré-
ho vychádzame. Na druhej strane je tu verejnosť (odborná 
aj laická), v ktorej a pre ktorú poskytujeme služby. Pre ich 
informovanosť sa používajú verejné média - tlačové agen-
túry TASR, SITA, Slovenský rozhlas, rádio 7, Slovenská 
televízia, časopis Týždeň, rôzne denníky a internetová 
stránka spoločnosti ChangeNet, ktorá sa špecializuje na 
Tretí sektor.

Referát bol nápomocný, resp. priamo organizoval aj 
mediálne kampane. S realizovaných kampaní boli naj-
významnejšie: Sociálne vylúčenie  v strednej a východnej 
Európe – Výzvy pre diakoniu a občiansku spoločnosť, II. 
Evanjelické dni Žilina, Dištriktuálne dni Liptovský Mi-
kuláš, Deň dobrovoľníctva v KROK-u, Deň boja proti chu-
dobe, Slovensko-nemecký workshop so ženami o ženách, 
Nedeľa diakonie, vianočné balíčky Koľko lásky sa zmestí 
do krabice od topánok...Nadlak, Silvestrovská kapustnica, 
ľuďom bez prístrešia v posledný deň roka.

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

Referát spolupracoval a napomáhal v rozsahu svojej pô-
sobnosti aj na práci s darcami, príprave a distribúcii propa-
gačných a publikačných materiálov ED. 

PhDr. 
Janka Gasperová

Referát PR a Fundraising
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Poslanie referátu
Zabezpečovať pomoc postihnutým ľuďom v mimoriadnych životných situáciách, 

ktoré sa vymykajú z bežného rámca spoločenských, sociálnych a zdravotných uda-
lostí.

Referát osobitnej pomoci

Aktivity na Slovensku 
V letných mesiacoch postihli Slovensko rozsiahle po-

vodne. ECAV v spolupráci s ED vyhlásili vnútrocirkev-
nú finančnú zbierku. Financie boli poskytnuté pre CZ 
a ich členom na zmiernenie škôd. ED okrem finančnej 
pomoci poskytla dezinfekčné, čistiace prostriedky, dis-
tribuovala obuv, šatstvo, posteľnú bielizeň a inú nepotra-
vinovú pomoc.V rámci programu pomoc jednotlivcom sa 
o pomoc uchádzali žiadatelia, ktorým sme poskytli pora-
denstvo a  jednorazové príspevky vo výške 1000 €. Re-
ferát koordinuje zapožičiavanie kompenzačných a zdra-
votníckych pomôcok. Sklady sú v Bratislave, Sučanoch 
a Vranove n. T. 

Aktivity v zahraničí 
V januári bola organizovaná zbierka ECAV a ED na 

pomoc postihnutým zemetrasením na Haiti. Z výnosu 
zbierky vo výške 37 185,40 Eur bolo financované zakú-
penie liekov, zdravotníckych pomôcok a potravín pre 
ľudí postihnutých prírodnou katastrofou. Referát vy-
pracoval dva zahraničné projekty, pre pomoc v Srbsku 
a Afganistane. Prostriedky na realizáciu projektov z fi-
nančných zdrojov Slovak Aid a EÚ neboli schválené. ED 
z vlastných zdrojov podporila projekty na pomoc deťom 
a rodinám v Keni prostredníctvom partnerov v úhrnnej 
sume 2400 Eur. V decembri ED doručilo 155 vianoč-
ných balíčkov deťom krajanov v CZ Nadlak. Balíčky 
plné školských pomôcok, knižiek, oblečenia a hračiek 
pripravili CZ ECAV Podlužany, Modra, Horné Saliby 
 a Bratislava-Rača. 

 Vypracovali: PhDr. Janka Gasperová
                    Mgr. Radoslav Gajdoš
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Poslanie referátu
Zabezpečovať poradenský servis a pomoc pri riešení 

problémov Stredísk ED ECAV a v príprave projektov 
sociálnych, zdravotníckych a školských služieb.

Rok 2010 bol v znamení lobbingu a boja za zmenu 
zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Práca sa 
sústreďovala na zmenu paragrafov,  ktoré sa týkali dis-
kriminácie občanov a neverejných poskytovateľov so-
ciálnych služieb. Zapojili sme sa do pripomienkového 
konania novely zákona, aj do petícií za „Zrovnoprávnenie 
poskytovateľov sociálnych služieb a uplatnenie práv občana 
na výbere poskytovateľa sociálnych služieb.“ Sústredili sme 
sa na aplikáciu zákona do praxe a to na kvalifikáciu per-
sonálu a kvalitu poskytovaných služieb. Pripravili sme 
informačný seminár k príprave individuálnych rozvojových 
plánov klienta.  

Rokovali sme s odbormi sociálnych vecí jednotlivých 
VÚC pre zabezpečenie finančných príspevkov na pre-
vádzku SED. Boli vypracované sociálne projekty na roz-
šírenie poskytovania sociálnych služieb pre SED Vranov 
n. T. a SED Komárno, ktoré sa rozširovali o denný staci-
onár. ÚED zabezpečovalo odbornú garanciu trom  SED 
ECAV.

V septembri sme zorganizovali pre zamestnancov SED 
a ÚED pracovnú cestu do  diakonických zariadení v Ru-
munsku a Maďarsku, v oblastiach obývaných slovenskou 
komunitou. Cieľom bolo výmena skúseností  a nadvia-
zanie spolupráce. Vyvrcholením pobytu bola prvá Evan-
jelická diakonická konferencia v Slov. Komlóši v Maď. za 
účasti partnerov z celého Maďarska, Srbska, Rumunska 
a Slovenska.

Na prelome roka sme nezabudli ani na Bratislavských 
bezdomovcov a rozdávali sme im už tradičnú Silvestrov-
skú kapustnicu v nízkoprahovom centre DEPAUL.  

Bc. Szilvia Buzalová

Referát služieb
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Poslanie referátu 
Pripravovať a zabezpečovať vzdelávacie aktivity zamest-

nancov a spolupracovníkov ED ECAV na Slovensku.

Začiatkom roka bol úspešne uzavretý pilotný modul 
vzdelávania v projekte Medzinárodnej akadémie pre 
diakoniu a sociálnu akciu v priestore strednej a východ-
nej Európy INTERDIAC, na ktorom ED spolupraco-
vala. Túto akadémiu úspešne absolvovalo 11 študentov, 
z toho jedna študentka vyslaná ED ECAV na Slovensku. 
Slávnostné vyhodnotenie študijných výsledkov a odo-
vzdanie diplomov bolo spojené s medzinárodnou konfe-
renciou v Bratislave na aktuálnu tému roka 2010 Sociálne 
vylúčenie; Cirkev, diakonia a občianska spoločnosť v akcii.

V marci dostala ED Rozhodnutie o schválení projektu 
SoDeT podaného v rámci OP Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia v auguste 2009. Výška nenávratného finančného 
príspevku bola uznaná vo výške 95% celkových nákla-
dov projektu, je zameraný na vzdelávanie v oblastiach 
sociálnej pomoci a starostlivosti, cudzích jazykov a hlav-
ne diakonickej perspektívy a špecifík diakonickej služby 
prostredníctvom e-learningu.  

Pokračovanie konferencií platformy V4 Eurodiaconie 
sa tohto roku konala v Maďarsku. Hlavnou témou boli 
Inovácie v diakonickej práci štátov V4 a ich okolia. Za ED sa 
zúčastnili riaditeľ, vedúca referátu služieb a vedúca refe-
rátu vzdelávania. Výsledkom bolo poukázanie na otvore-
nie nových možností spolupráce. 

Koncom roku bola činnosť referátu zameraná na vypra-
covanie materiálov a podkladov pre EFSC. ED dostala 
pozvanie od Európskej federácie pre deti z ulice na stret-
nutie a študijnú návštevu do Londýna. Výsledkom bolo 
prizvanie do medzinárodného projektu ESCAPE, ktorý 
bol schválený a podporený v rámci programu Daphne 
III v Bruseli. Projekt sa uskutoční v dobe od 01/2011-
12/2012. Koordinátorom projektu je EFSC, náklady sú 
747 730, 39 €. 

 Mgr. Daniela 
Majerčáková

Referát vzdelávania
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Zuzana Kolárovská

Poslanie referátu 
Pomáhať pri vytváraní Zborovej diakonie (ďalej 

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

ZbD v roku 2010 kontaktovala a navštívila v júni dva 
CZ ECAV, jednu filiálku a SED Sučany. Prednášky boli 
pre dospelých a  mládež. Na stretnutí SEŽ DN seniorátu 
v dcérocirkvi Vlčany, bola prednesená diakonická pred-
náška „Ako otvárať dvere do domácností tých, ktorí ich 
neotvárajú? Skutočne ich pred návštevami zatvárajú?“ 
Informatívnou prednáškou o význame a rozbiehaní ZbD 
v CZ bolo poslúžené duchovným východoslovenským se-
niorátom Reformovanej kresťanskej cirkvi. 

Prínosom bola účasť na aktivitách v zahraničí v Neudie-
tendorfe, Stuttgarte, Herrenbergu.

Pre projekt ED bol pripravený historický materiál o za-
čiatkoch ED po rok 1999. 

Z ústredia Krajinskej Württembergskej ev. cirkvi a jej 
Diakonického diela zo Stuttgartu nás navštívili predseda 
predstavenstva Diakonického diela, súčasne Vrchný cir-
kevný radca Dieter Kaufmann, vedúci pre ekum. vzťahy 
Johannes Flothow, ekonóm cirkvi Martin Kastrub. S nimi 
sme navštívili EBF UK, Agapé Svätý Jur, SED Sučany 
a Horné Saliby, CZ Rankovce, ŠEIŠ pre hluchoslepé deti 
v Červenici, biskupa ZD Milana Krivdu s manželkou.

Vzácna bola viacnásobná návšteva a pomoc Detlefa 
Harlanda z cirkvi Mitteldeutschland.

Poslanie referátu
Zapájať sa do ekumenického dialógu na slovensku a v zahraničí. Aktívne sa zú-

častňovať na procese budovania spoločnej kresťanskej Európy. Aktívne udržiavať 
a budovať partnerské vzťahy v zahraničí.

Referát zborovej diakonie

Referát zahraničných a ekumenických vzťahov

Referát nebol personálne obsadený. Úlohy referátu 
vyplývajúce z jeho náplne boli podľa potreby suplované 
činnosťou iných referátov, resp. riaditeľom ED.

Okrem spolupráce v rámci Trojpartnerstva (Württem-
berg, Thüringen) a Višegrádskej platformy Eurodiako-
nie sme rozvíjali aj bilaterálne kontakty.
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Poslanie referátu
Pripravovať a zabezpečovať mladým ľuďom možnosť 

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

V máji sa dvaja dobrovoľníci zúčastnili v Drážďanoch 
festivalu EVA. V júni sa konali 14. Európske športové 
dni, ktorých sa zúčastnili piati mládežníci s podporou 
Evanjelickej diakonie. 

Na Letné aktivity 2010 odcestovalo 14 dobrovoľníkov, 
všetci pomáhali v spolkovej krajine Thüringen v termíne od 
25.6.2010 do 18.8.2010. Pracovali v zariadeniach DW (škôlka, 
domov dôchodcov a sociálnych služieb, chránená dielňa). 

Tento rok sme ďalej spolupracovali s mládežníckou or-
ganizáciou Sasko (Krajinský mládežnícky ev. farský úrad 
Drážďany), ktorých sme pozvali 15.1.2010 na otvorenie 
centra Krok. V auguste 2010 sme prezentovali referát 
a centrum Krok na Dištriktuálnych dňoch VD v Lipt. Mi-
kuláši. V jeseni sme zorganizovali s nemeckým mládež-
níckym partnerom workshop so ženami o ženách na tému 
„Domáce násilie“. Výsledkom workshopu bola výstava ob-
razov, ktorá bola nainštalovaná v centre Krok. Podporené 
boli projekty z Nadácie pre deti Slovenska, projekt z Ma-
gistrátu hl. mesta Bratislava, s partnerom z Drážďan projekt 
Daphne a celoslovenský projekt Deň dobrovoľníctva.

Hlavnou náplňou referátu bolo od začiatku roka spus-
tiť a prevádzkovať bezplatné centrum pre deti a mládež 
Krok na Penenskej 25 v Bratislave. Funguje ako projekt 
ED ECAV. Stretávajú sa tu deti a mládež od 6 do 18 ro-
kov v pracovných dňoch od 13.30 do 17.00. V priemere 
ho navštevuje denne 18 detí. Do centra chodili počas ce-
lého roka pomáhať aj dobrovoľníci. V lete bol otvorený 
v júli ako dochádzkový tábor. V septembri sme sa zapoji-
li do celoslovenskej akcie Deň dobrovoľníctva. Október 
až december prebiehal projekt podporený Magistrátom 
hl. mesta. V adventnom období sme zorganizovali deťom 
Mikuláša. Pri kostoloch v Bratislave sme poriadali v pred-
vianočnom období bazár výrobkov detí. Vedúcim pracov-
níkom Kroku bol počas celého roka pracovník Referátu 
medzinárodnej sociálnej práce mladých ľudí ED. Prvý 
polrok to bola Jana Kitová, následne Elena Jančušková. 

Mgr. Elena 
Jančušková

Referát medzinárodnej sociálnej práce mladých ľudí
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Poslanie programu: 
Poslaním Klinickej pastorálnej starostlivosti (KPS) 

je duchovné sprevádzanie chorých a umierajúcich 
v nemocniciach a ich príbuzných.

Po dohode vedenia ECAV a ED bola touto službou 
poverená Evanjelická Diakonia a od februára 2009 s do-
hodnutým rozsahom činnosti podľa zmluvy nadviazala 
na predchádzajúcu prácu v Národnom onkologickom 
ústave Miriam Prášilová. S nemocnicou bola rovnako od-
súhlasená Dohoda o podmienkach činnosti.

Najmä na paliatívnom oddelení, pri ťažko chorých/zo-
mierajúcich a ich príbuzných bola poskytovaná duchov-
ná starostlivosť a podpora. Okrem toho pre evanjelikov 
bolo na požiadanie prislúženená spoveď a Večera Pánova 
a podľa dohody s pacientmi aj Služby Božie v nemocnič-
nej kaplnke. Opätovne bola nadviazaná interdisciplinár-
na spolupráca s psychologičkou a s niektorými lekármi 
a zdravotníkmi.

Boli tiež žiadané skúsenosti z pastorálnej služby pri 
chorých a zomierajúcich, prednášky pre viacero seminá-
rov v ECAV, ako: pastorálna konferencia farárov, stret-
nutie kaplánov, seniorálne stretnutia žien (Liptovsko-
oravský, Rimavský seniorát), študentov na internáte 
v BA, ako aj na Biblickej škole v Martine. O duchovných 
potrebách pacientov zazneli prednášky pre niekoľko 
seminárov zdravotných sestier (Onkologický Ústav Sv. 
Alžbety v Bratislave, hospicový seminár v Bardejove).

K vzdelávaniu v duchovnej starostlivosti prispela 
účasť na Európskom kongrese paliatívnej starostlivosti 
vo Viedni, ako aj účasť na konferencii Spoločnosti pre 
interkulturálnu pastorálnu starostlivosť a poradenstvo 
(SIPCC) s témou „Rozdiely ako príležitosti“ v Haife, 
v Izraeli. Zo zahraničnej a ekumenickej spolupráce sa 
podarili aktívne udržať pracovné vzťahy s pastoračnými 
asistentkami, farármi a farárkami, pôsobiacimi v nemoc-
niciach v Českej republike.

Odborná spolupráca v oblasti školenia o duchovných 
potrebách ťažko chorých a v oblasti dobrovoľníctva v ne-
mocniciach pokračovala spolupráca s Dobrovoľníckou 
skupinou Vŕba. Z tejto spolupráce v júni 2009 vzišla kni-
ha: „Sprevádzanie chorých a zomierajúcich“.

Mgr. Miriam Prášilová

Klinická pastorálna starostlivosť
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Strediská

Deti a mládež

SED Banská Bystrica – Domov detí – Profesionálna rodinná starostlivosť
Evanjelická spojená škola internátna pre hluchoslepé deti Červenica
SED Púchov – Detské opatrovateľské centrum
SED Svetlo – Tábory pre deti zo sociálne slabých rodín
SED Veľký Slavkov – Dom na polceste – útulok pre mladých dospelých

Seniori

SED Hontianske Moravce –  Zariadenie pre seniorov/ Domov sociálnych služieb
SED Horná Mičiná - Domov sociálnych služieb
SED Horné Saliby - Domov sociálnych služieb
SED Komárno – Denný stacionár/ Terénna opatrovateľská služba
SED Košeca - Zariadenie pre seniorov / Domov sociálnych služieb
SED Kšinná – Zariadenie pre seniorov / Domov sociálnych služieb
SED Trnava - Zariadenie pre seniorov / Domov sociálnych služieb (DSS)/ DSS s denným pobytom/ 
Chránená dielňa
SED Slatina nad Bebravou - Domov sociálnych služieb s denným pobytom
SED Sučany - Zariadenie pre seniorov / Domov sociálnych služieb/ Špecializovanée zariadenie
SED Vranov nad Topľou - Domov sociálnych služieb s denným pobytom/ Denný stacionár

SED Babiná
SED Veličná

Ubytovanie a školiace aktivity

AGAPÉ Svätý Jur – Ubytovacie a školiace stredisko 
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SED Banská Bystrica
Stredisko Evanjelickej Diakonie Banská Bystrica 

Domov detí je zariadenie na vykonávanie opatrení 
sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately na 
základe rozhodnutia Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR. Domov detí je detský domov, 
v ktorom sa dočasne môže poskytovať starostlivosť 
deťom a mladým dospelým na základe právoplatné-
ho rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostli-
vosti, predbežného opatrenia a o uložení výchovné-
ho opatrenia. Deťom a mladým dospelým poskytu-
jeme starostlivosť v profesionálnych rodinách, ktoré 
zabezpečujú starostlivosť vo svojom vlastnom do-
mácom prostredí . Profesionálni rodičia sú zamest-
nanci Domova detí. 

V priebehu uplynulého roka sme poskytovali sta-
rostlivosť spolu 28 deťom a mladým dospelým vo 
veku 1 – 24 rokov. K 31.12.2010 sme poskytovali 
starostlivosť 26 klientom v 11 profesionálnych ro-
dinách. Profesionálne rodiny bývajú v Banskobys-
trickom, Bratislavskom, Nitrianskom, Prešovskom, 
Trenčianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji.  

V priebehu roka sme prijali 2 klientov – súro-
dencov /dvojičky/ vo veku 5 rokov. Ukončili sme 
poskytovanie starostlivosti 2 klientom. Z toho 
1 klientka skončila výkon ústavnej starostlivosti 
z dôvodu dosiahnutia plnoletosti a 2. klientka ukon-
čila ústavnú starostlivosť skončením prípravy na bu-
dúce povolanie vo veku 20 rokov, osamostatnila sa 
a zamestnala sa v odbore, ktorý vyštudovala. Z 26 
klientov: 2 nenavštevujú školské zariadenie, 6 navšte-
vujú materskú škôlku, 9 navštevujú základnú školu, 
3 navštevujú strednú školu (2-strednú odbornú ško-
lu, 1- stredné odborné učilište ), 6 vysokú školu. 

Počas prázdnin sa deti a mladí dospelí zúčastnili 
letných táborov, rekreačných a liečebných pobytov. 
Jedna naša klientka sa zúčastnila dobrovoľníckeho 
pobytu v Nemecku v zariadení nemeckej Evan-
jelickej diakonie a jeden klient bol počas letných 
prázdnin na brigáde v Nemecku. Profesionálne ro-
diny boli s deťmi na dovolenke pri mori (Chorvát-
sko, Bulharsko, Rhodos) - spolu 6 klientov. Zamest-
nanci sa zúčastnili školení a seminárov. Organizovali 
sme rekreačný pobyt pre profesionálne rodiny a deti 
v Poronine, Poľsko. Zorganizovali sme oslavy z prí-
ležitosti 15.výročia založenia Domova detí.

Mgr. Janka Putišová - Trvalová
riaditeľka

 

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
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Evanjelická spojená škola 
internátna pre hluchoslepé deti Červenica 

V roku 2010 bol úspešne ukončený proces spojenia 
všetkých troch špeciálnych škôl v Červenici a dňom 
01.09.2010 bola rozhodnutím Ministerstva školstva 
SR z 18. marca 2010, číslo: CD-2009-28642/45481-
64:916 zaradená do siete škôl a školských zariadení 
SR Evanjelická spojená škola internátna, Červenica 
114, Tuhrina s organizačnými zložkami:
1. Evanjelická špeciálna materská škola internátna, 
2. Evanjelická špeciálna základná škola pre hlucho-

slepých internátna, 
3. Evanjelická praktická škola internátna. 

Súčasťou školy sú aj školský internát a školská jedáleň.
V školskom roku 2010/11 evidujeme v EŠMŠI 

5 žiakov, v EŠZŠI 12 žiakov a v EPŠI 6 žiakov. Vyučo-
vací proces sa realizuje podľa Štátneho vzdelávacieho 
programu. Vyučovací proces a nepretržitú prevádzku 
zabezpečovalo: 6 učiteľov, 4 vychovávatelia, 8 pomoc-
ných vychovávateľov, 3 asistenti učiteľa, 1 upratovač-
ka, 1 vedúci kuchyne, 2 kuchári, 1 údržbár, 2 pracovní-
ci ekonomicko-hospodárskeho úseku. Celkový počet 
zamestnancov ku 31.12.2010 bolo 31 zamestnancov. 

Žiaci absolvujú hodiny canisterapie, hipoterapie, 
návštevy Planetária, Zoo, výlety do okresného mesta, 
pravidelne sa organizujú rôzne spoločenské aktivity – 
karneval, deň detí, oslavy narodenín žiakov, Mikuláš, 
tradíciou je vianočné posedenie. V rámci Dňa učite-
ľov sa pedagogickí pracovníci v marci 2010 zúčastnili 
slávnostných Služieb Božích v L. Mikuláši. Pri tej istej 
príležitosti zorganizovala škola slávnostné posedenie 
pre všetkých zamestnancov školy v Herľanoch. 

Duchovný život sa realizuje v spolupráci so zboro-
vým farárom v Opinej br. Mgr. Radoslavom Gregom. 
Každý deň začínajú zamestnanci a žiaci spoločným 
modlitebným stíšením. Tento rok sme začali s novou 
činnosťou, ktorá by sa mala stať tradíciou, a to sú spo-
ločné Služby Božie v Ev. chráme v Opinej, ktoré by sa 
mali konať 3 x počas šk. roka, pri príležitosti začiatku, 
konca školského roka a pred vianočnými sviatkami. 

Propagácia školy sa realizovala aj prostredníctvom 
médií: Slovenská televízia v reláciách Orientácie, 
Televízny klub nepočujúcich. Mgr. Iveta Krajčiro-
vičová sa zúčastnila vedeckej konferencie o hlucho-
slepote. K prezentácii školy prispieva aj prijímanie 
mnohých návštev, ktoré počas roka prichádzajú do 
školy so záujmom o našu prácu.

 PaedDr. Miloš Kollár, PhD.
riaditeľ školy

Evanjelická spojená škola 
internátna
Èervenica 114
082 07

Tel./ fax: 051/ 779 02 15
E-mail: essi.cervenica@gmail.com
È. úètu: 35-30534-572/ 0200
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SED Púchov
 Prevádzku sme začali 3. októbra 2005. Poskytli 

sme starostlivosť viac ako 70 deťom.  
Prijímame deti bez rozdielu vierovyznania ich 

rodičov. V zariadení najprv podávame informácie 
o službách a potom prichádzajú deti na adaptáciu. 
V prvých dňoch pobytu je možné až nutné, aby mamič-
ka zostala s dieťaťom. Postupne sa čas pre dieťa predl-
žuje, až môže zostať na celý deň. V súčasnosti máme 
rezervované miesta pre deti až od septembra 2011. Deti 
k nám privážajú rodičia aj z okolitých okresov.

 Úlohou Opatrovateľského centra je poskytovať 
deťom odbornú starostlivosť nielen o zdravie, ale 
aj o všestranný vývin, rozvoj individuálnych schop-
ností, rešpektovanie ich aktivít, harmonický rozvoj 
telesných a duševných schopností. V rámci výchov-
ných chvíľok sa zameriavame na telesnú, hudobnú, 
pracovnú, rozumovú a výtvarnú výchovu. Jednotlivé 
dni v týždni majú svoje presne určené zameranie.

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

Každú stredu vyučuje miestna evanjelická fa-
rárka náboženskú výchovu s ohľadom na vek detí. 
Našou najväčšou snahou je vytvorenie príjemného 
rodinného prostredia, ktoré má deťom čo najviac 
pripomínať ich domáce prostredie. Uprednostňuje-
me individuálny prístup k deťom, prispôsobujeme 
sa ich potrebám a zvyklostiam. Denný poriadok sa 
prispôsobuje nielen deťom, ale aj rodičom, ktorým 
sa snažíme vychádzať v ústrety. 

V roku 2009 bola zrealizovaná rekonštrukcia priesto-
rov SED. Toto miesto vyhovuje všetkým hygienic-
kým normám. Deti majú k dispozícii na prechádzky 
celý uzatvorený cirkevný areál, obľubujú záhradu 
s upraveným trávnikom, drevené detské preliezky.

Najdôležitejšou udalosťou v roku 2010 bolo 5 vý-
ročie založenia SED. V októbri sme privítali hostí 
z vedenia ED, i mnoho priateľov nášho strediska. 

V našom stredisku pracujú dve zdravotné sestry, 
ktoré sú veľmi milé, pracovité a ochotné vyjsť rodi-
čom v ústrety. 

Naše snahy sú dobre sa starať o deti, poskyto-
vať kvalitné služby a predovšetkým slúžiť. Našou 
úprimnou snahou je i naďalej intenzívne spolupra-
covať s miestnym cirkevným zborom. 

 Mgr. Elena Behrová   
správkyňa SED     

Stredisko Evanjelickej 
DIAKONIE V. Roya so sídlom 
v Púchove
Royova 4
Púchov
02 001

Tel.: 0903/ 027 238
È. úètu: 0362735514/0900
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SED SVETLO
SED Svetlo ako dobrovoľnícka diakonická orga-

nizácia podľa plánu činnosti v roku 2010 realizovalo 
práce.

    Zorganizovalo  21. ročník zdravotno-biblické-
ho tábora, na ktorom sa zúčastnilo celkove 68 detí, 
s vedúcimi 82 účastníkov. Program bol vyplnený 
lekciami z Biblie, športovými súťažami a podobne. 
Počas prázdnin prebehli  v našom zariadení aj ďalšie 
tábory z iných zborov našej cirkvi, konkrétne z Obi-
šoviec, Badína, Štrby, Richvaldu, i z Reformovanej 
cirkvi zo Sečoviec. Celkove prešlo počas leta týmto 
diakonickým zariadením  okolo 350 detí.

    V rámci návštevnej služby 2 sestry pomáhajú 
starším (návštevy, povzbudenie slovom, podanie in-
jekcie či zmeranie krvného tlaku a pod.). Služba sa 
robí na filiach v Opinej a v Kecerovskom Lipovci 
počas celého roka. 

V rámci spolupráce so Spojenou základnou ško-
lou v Červenici sme realizovali:

a/ V spolupráci SED Svetlo, Spojená špeciálna 
základná škola,  CZ Opiná ako aj s BU VD ECAV 
bol vypracovaný a  podaný projekt na rekonštruk-
ciu podkrovia diakonického zariadenia v Červenici 
z fondov EU. SED Svetlo zabezpečilo a zaplatilo 
projekt rekonštrukcie /cca 3000 €/.

b/ Kompletne sa vymenilo zariadenie  čističky za 
iný, moderný a podstatne výkonnejší systém. 

c/ Spoločným úsilím SED Svetlo a školy bola bri-
gádnicky vybudovaná kameňom vykladaná prístu-
pová cestu do garáže. 

    V rámci spolupráce s DD vo Vyšnej a Nižnej 
Kamenici v našom tábore sme mali z DD celkove 
6 detí. 

    Spoluprácou SED SVETLO, CZ ECAV Opiná 
a remeselníkom pánom Tiborom Čorbom – Tibo-
rex pôsobí dobrovoľnícka tvorivá dielňa za účelom 
výroby drevených suvenírov, spomienkových pred-
metov. V roku 2010 dielňa aktívnym spôsobom pre-
zentačne prispela najmä pri celocirkevnom stretnutí 
evanjelikov v Žiline a tiež tvorivými dielňami pre 
verejnosť pri Dňoch Východného dištriktu Evanje-
lickej cirkvi v Liptovskom Mikuláši.

 MUDr. Imrich Lukáč, CSc.
správca SED

Stredisko Evanjelickej 
Diakonie SVETLO
Èervenica 114
082 07

Tel./ fax: 055/6990488
E-mail: ilukac@post.sk
È. úètu: 0082129720/0900



19

SED Veľký Slavkov

Stredisko Evanjelickej 
DIAKONIE ,,útulok Dom na 
polceste“
Tatranská 71
Ve¾ký Slavkov
059 91

Tel.: 0903 630 953
E-mail: info@domnapolceste.sk
È. úètu: 4001993196/7500

SED vznikol v roku 2004 a nadviazal na sociálnu 
prácu Gurkovcov a Spoločenstva evanjelickej mlá-
deže. Sociálny odbor VÚC Prešov v roku 2005 zare-
gistroval SED Veľký Slavkov ako útulok s kapacitou 
16 klientov.

Stredisko poskytuje sociálne služby na základe 
zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, hlavne 
mladým mužom, ktorí sú odchovancami detských 
domovov. V Dome na polceste takýmto ľuďom po-
skytujeme priestor a čas (najviac 4 roky), kde sa 
môžu naučiť samostatne žiť. Sekundárnym spôso-
bom sa venujeme aj ľuďom, ktorí sa vo svojom živo-
te dostali do krízovej situácie (bezdomovci, asociáli, 
ľudia, ktorí dlhší čas žijú v kríze, narkomani) a po-
máhame im v ich návrate do normálneho života. 

V roku 2010 pracovali v SED 5 zamestnanci, 
1 SZČO ako projektový manažér, 3 SZČO ako ve-
dúci pracovných terapií, 1 na dohodu ako adminis-
tratívny pracovník a 6 dobrovoľníci.

Dôležitou aktivitou v r. 2010 bolo získať dosta-
tok financií na pokračovanie a dokončenie rekon-
štrukcie ubytovne, čo sa podarilo. Ďalším dôležitým 
momentom bolo stabilizovať stavebnú činnosť SED 
a činnosť malej pracovnej prevádzky na výrobu 
chladiarenských boxov do osobných áut značky Ve-
babox. Prevádzku sme otvorili v apríli 2009 v spo-
lupráci s holandskou firmou Vebabox a jej sloven-
ským zastúpením firmou Orion Nova s.r.o. Obidve 
pracovné prevádzky sa vydarili. Nachádza v nich 
tréning pracovných zručností spolu 15 chalanov, 
sú stabilné a konkurencie schopné na Slovenskom 
trhu práce. Tento krok ukázal, že s chlapcami sme 
schopní, čo do kvality práce, konkurovať bežným 
stavebným firmám.

Realizovali sme tiež päť projektov, ktoré podpo-
rili Nadácia Pontis,  Nadácia pre Deti Slovenska, 
T-Com -Slovensko, Nadácia SPP a Komunitná na-
dácia Bratislava.

Počas roka sme zabezpečovali duchovnú starost-
livosť o všetkých klientov zariadenia, cez biblické 
skupinky zamerané na duchovný rast chlapcov a ne-
deľné spoločenstvá, ktoré sa konajú každú nedeľu. 
Ich hlavným cieľom je priniesť mladým chalanom, 
o ktorých sa staráme živého Krista. Do oblasti du-
chovnej starostlivosti zaraďujeme aj účasť našich 
klientov na Konferencii SEM vo Veľkom Slavkove 
a na hudobnom festivale SEMFEST v Záriečí.    

   
 Mgr. Stanislav Gurka

riaditeľ



20

SED Hontianske Moravce
Vznik SED Hontianske Moravce sa datuje v roku 

1996 a svoju činnosť prevádzkuje od roku 2003 kedy 
bolo slávnostne vysvätené. Od tejto doby prešlo toto 
zariadenie rôznymi zmenami a poskytované služby 
sa menili, na základe potreby v súlade so zmenou 
zákona.

V súčasnosti poskytuje sociálne služby podľa zá-
kona 448/2008 a to služby domova sociálnych slu-
žieb s kapacitou 25 klientov a služby zariadenia pre 
seniorov s kapacitou 9 klientov.

V roku 2010 boli poskytované služby celkom 
pre 35 klientov a ku koncu roka bolo v zariadení 
umiestnených 31 klientov. Ich priemerný vek bol 
78 rokov.

Sociálne služby a činnosť zariadenia zabezpečova-
lo 16 zamestnancov, ktorí sa starali o plnohodnotný 
život všetkých obyvateľov. Zdravotná starostlivosť 
bola zabezpečovaná počas celého roka prostredníc-
tvom našej zdravotnej sestry a obvodného lekára 
pravidelnou návštevou priamo v zariadení. Na zá-
klade jeho doporučení boli klientom zabezpečené 
odborné vyšetrenia ako aj potrebný doprovod. Na 
pomoc pre nemobilných klientov sa zakúpili 2 polo-
hovateľné postele a iné zdravotné pomôcky.

Po duchovnej stránke sú obyvatelia SED H. Mo-
ravce uspokojovaní na základe dobrej spolupráce 
s evanjelickým cirkevným zborom v H. Moravciach 
prostredníctvom zborového brata farára. Katolíckych 
veriacich pravidelne navštevuje katolícky kňaz.
Činnosť SED H. Moravce spočívala aj v organi-

zovaní spoločných podujatí najmä v spolupráci so 
Základnou školou s materskou školou v H. Morav-
ciach a so Špeciálnou základnou školou v H. Morav-
ciach. Išlo hlavne o prípravu posedení a spoločných 
programov pri príležitosti Dňa matiek, mesiaca úcty 
k starším a podobných akcií. V neposlednom rade 
bola na veľmi dobrej úrovni aj spolupráca s Obec-
ným úradom, ktorý sa snažil vždy pomôcť pri riešení 
technických problémov.

Snahou práce zamestnancov SED H. Moravce 
bolo a je pomáhať klientom, aby im pobyt v tomto 
zariadení plne nahrádzal rodinné prostredie.

                                                                                                     
Jana Brunauerová                                                                                                    

riaditeľka 

Stredisko Evanjelickej 
DIAKONIE Domov - penzión 
pre dôchodcov Hontianske 
Moravce
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 Mičiná
Stredisko Evanjelickej diakonie DSS Bét Šalom 

so sídlom v Hornej Mičinej bolo oficiálne zaregis-
trované na VÚC v Banskej Bystrici dňa 01.12.2007. 

Domov sociálnych služieb s denným pobytom sa 
nám aj napriek veľkej snahe nepodarilo uviesť do 
prevádzky. Dôvodom bola nepriaznivá ekonomická 
situácia občanov, ktorí sú odkázaní na profesionál-
nu pomoc. Na základe telefonických rozhovorov 
s potencionálnymi klientami sme dospeli k záveru, 
že v našom regióne je dopyt len po sociálnej službe 
s celoročným pobytom. 

Po dôkladnom zvážení našich možností priestoro-
vých a finančných sme hľadali spôsob ako prenaja-
té priestory efektívne využiť. Oslovili sme vedenie 
obce v Hornej Mičinej, ako prenajímateľa priesto-
rov, a oboznámili ich s našim úmyslom zriadiť do-
mov na polceste . 

Zrealizovali sme niekoľko stretnutí, na ktorých 
sme sa snažili vysvetliť tak starostovi, ako aj po-
slancom obecného zastupiteľstva potrebu zmeniť 
druh poskytovanej sociálnej služby a teda aj charak-
ter zariadenia. Stretli sme sa len s nepochopením 
a odmietavým postojom. Po konzultácii s vedením 
Evanjelickej diakonie v Bratislave sme sa rozhodli 
počkať na výsledok komunálnych volieb. Nakoľko 
vo vedení obce nenastali zmeny ani po voľbách, náš 
zámer nie je možné realizovať ani v súčasnosti. 

Naša činnosť v roku 2010 teda bola obmedzená 
len na pomoc seniorom žijúcim v domácom prostre-
dí na území našej obce a dvoch susedných. Pre svoj 
nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej 
osoby, pri zabezpečovaní nevyhnutných životných 
úkonov.

Jedným z nich je dovoz teplej stravy, ktorý zabez-
pečuje brat farár Mgr. Daniel Duraj. 

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

Mgr. Edita Palečková 
 správkyňa SED

Stredisko 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
     SED Horné Saliby uviedlo do prevádzky svoje 

zariadenie Domova dôchodcov v júni 1996.
Celková  kapacita  zariadenia je pre 18 klientov. 

Klienti môžu bývať v jedno- a dvojlôžkových izbách. 
O klientov sa stará 14 zamestnancov. SED Horné 
Saliby poskytuje sociálnu službu v zmysle Zákona 
o sociálnych službách č 448/2008 Z.z. § 38.

Klientelu tvoria klienti s najvyšším stupňom od-
kázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.

U každého klienta sa vypracováva individuálny 
rozvojový plán, ktorý rešpektuje individualitu kaž-
dého klienta. V rámci integrácie klientov spolupra-
cujeme so Základnými školami, Maticou Sloven-
skou, miestnym Cirkevným zborom.

Organizujeme rôzne kultúrne podujatia a výlety do 
blízkeho okolia. V rámci prevencie a podpory zdravia 
sa konali pre klientov zdravotné, odborné prednášky, 
ktorých sa zúčastnili aj zamestnanci zariadenia.

Súčasťou je aj duchovná starostlivosť o klientov, ale aj 
zamestnancov zariadenia. Pri rôznych príležitostiach sa 
konajú slávnostné Služby Božie a Večera Pánova.

Zdravotná starostlivosť klientov je zabezpečená 
obvodnou lekárkou. Podľa potreby je zabezpečený 
doprovod klientov na odborné vyšetrenie. Klientom 
aplikujeme svetelnú terapiu a tiež liečbu ozónom 
ako prevenciu respiračných chorôb a zníženie aler-
gií. Na požiadanie klientov zabezpečujeme aj ka-
dernícke služby, pedikúru a masáže tela. 

Pre lepšie plnenie nášho poslania sa pracovníci 
zariadenia zúčastňujú rôznych školení, prednášok, 
odborných seminárov. Za účelom zvýšenia odbor-
nej úrovne a kvality poskytovanej sociálnej služby 
pokračuje program supervízie.

V r. 2010 bolo začaté a dokončené oplotenie areá-
lu zariadenia, ktorým je zabezpečená väčšia bezpeč-
nosť klientov.

Okrem poskytovaných sociálnych služieb v na-
šom zariadení zabezpečujeme:
– prepravnú službu pre klientov nášho zariadenia, 

pre obyvateľov obce z Horných Salíb a pre obyva-
teľov a organizácie z blízkych obcí

– organizovanie spoločného stravovania pre dô-
chodcov z obce Horné Saliby

– organizovanie pohostinskej činnosti a závodného 
stravovania 

Naším cieľom je viesť a správne motivovať klientov 
k zmysluplnému využívaniu voľného času.
 

Alžbeta Kontárová
   riaditeľka 

Stredisko Evanjelickej 
DIAKONIE Horné Saliby 
Domov sociálnych služieb
Horné Saliby 505
925 03

Tel.: 031/7852342
Fax: 031/7852378
E-mail: sed.horne.saliby@stonline.sk
È. úètu: 24094304/0900
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SED Komárno
SED Komárno zriadila Evanjelická diakonia 

ECAV na Slovensku dňa16.11.2007. Cieľom stredis-
ka bolo zabezpečiť služby v duchu kresťanskej lásky 
k blížnemu, duchovnú, duševnú a telesnú pomoc 
tým, ktorí túto službu a pomoc potrebujú.

Terénnu opatrovateľskú službu vykonávali opat-
rovateľky, formou dobrovoľníckej služby. Prevzalo 
aj terénnu opatrovateľskú službu organizácie DA-
MARIS-ECAV n.o.

Stredisko vedie správkyňa, činnosť sociálnej služ-
by po stránke administratívnej a organizačnej za-
bezpečovala 1 zamestnankyňa na polovičný pracov-
ný úväzok. Od 22.12.2010 máme ekonómku na plný 
pracovný úväzok, ktorú sme získali  v spolupráci 
s Úradom PSVaR pri zriadení chráneného praco-
viska. Mali sme 2 dobrovoľníkov, ktorí vykonávali 
návštevnú službu a zabezpečovali duchovnú služ-
bu, útechu klientom v teréne ako aj v priestoroch 
strediska. 

Prostredníctvom Úradu PSVaR sme získali po-
mocných robotníkov, ktorí v priebehu roka po-
máhali pri rekonštrukčných a stavebných prácach 
v priestoroch určených pre „Zariadenie pre senio-
rov s denným pobytom“.

Bola dokončená izolácia stien proti vlhkosti, pre-
stavba miestností, vybudované priečky. Boli vyma-
ľované sociálne miestnosti, chodby. Mestské zastu-
piteľstvo nám na jeseň schválilo prostriedky na vý-
stavbu bezbariérového chodníka, čo sa nám podarilo 
do konca roku 2010. Podľa pokynov hygienika sme  
vymaľovali a pripravili miestnosť pre pomocných 
pracovníkov. Od januára 2011 sme uzatvorili prvú 
zmluvu na pobyt v dennom stacionári.

Organizovali sme stretnutia starších občanov, 
posedenia z príležitosti sviatkov, jubileí, návštevy 
Domovov dôchodcov v Komárne a v Domove pre  
zdravotne postihnutých v Novej Stráži. Spolupra-
cujeme s Úniou slabozrakých a nevidiacich. Boli 
sme nápomocní pri prebiehaní zbierky pre oblasti 
postihnuté povodňami.

Veríme, že v roku 2011 získame postupne ďal-
ších klientov pre zariadenie pre seniorov s denným 
pobytom, ktoré má slúžiť na riešenie sociálno-zdra-
votných problémov starších občanov, poskytovať 
primerané sociálne služby  občanom dôchodkového 
veku, ktorí z rôznych dôvodov takúto formu pomoci 
vyžadujú

MUDr. Viera Hargašová
                                                  správkyňa SED

Stredisko Evanjelickej 
diakonie Komárno
Františkánov 15
Komárno
945 01

Tel.: 0948/099398
E-mail: sedkomarno@centrum.sk
È. úètu: 4007924829/7500
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SED Košeca
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE v Košeci 

bolo založené dňa 6. septembra 1996. Vzniklo za 
účelom poskytovania charitatívnych a podporných 
služieb v regióne s akcentom na sociálnu starostli-
vosť o starších ľudí. 

Vzhľadom na finančnú situáciu bola výstavba roz-
delená na tri etapy: prvá etapa (prízemie budovy) 
bola odovzdané do užívania v r. 2003. V roku 2005 
sme započali s prácami na II. etapu (podkrovná 
časť strediska), ktorá bola odovzdaná do prevádz-
ky 18.12.2005. Od 21.12.2010 sa kapacita zariade-
nia zvýšila o ďalších 20 miest čo spolu predstavuje 
65 miest v prevažne jednoposteľových izbách. 
S prerozdelením kapacity na 30 miest DSS a ZpS 
35 miest. 

Celkovo sme v roku 2010 poskytovali služby 63 
klientom, z toho 45 ženám. 45 klientov prevažne 
alebo úplne bezvládnych, celoročný priemer bol 45 
klientov. Kapacita zariadenia bola v priebehu roka 
naplno využitá a obsadená. Priemerný vek našich 
obyvateľov bol 79 rokov. 

V priemere sme zamestnávali 24 zamestnancov 
na plný pracovný úväzok. Na dohodu sme zamest-
návali v priemere 2 pracovníkov, okrem toho nám 
v priebehu roka vypomáhali 2 dobrovoľníci, ktorí 
prichádzali do zariadenia podľa potreby. 

V roku 2011 plánujeme kompletnú rekonštrukcia 
bloku „A“ a „B“ na základe úspešného projektu 
z Eurofondov vo výške 508.000,- Eur, vybudova-
nie čističky odpadových vôd v spolupráci s obcou 
Košeca, zriadenie telocvične s rehabilitáciou, miest-
nosti pre tvorivé dielne a pracovnú terapiu klientov 
a internetovú miestnosť pre klientov a zamestnan-
cov SED Košeca.

Ing. Marcel Breče 
riaditeľ

Stredisko Evanjelickej 
DIAKONIE Košeca
Košeca 898
018 64

Tel.: 042/ 444 152 8
Fax: 042/ 444 152 9
E-mail: info@diakoniakoseca.sk
È. úètu: 3021845372/0200
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SED Kšinná
      Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb 

je zariadenie rodinného typu. Pôvodne bol  určený 
ako zborový dom CZ ECAV v Kšinnej. Vedenie ED 
za sponzorskej pomoci K. Medveckej zabezpečilo 
projekt prestavby na Domov dôchodcov. TSK od 
1. júla  2010 vydal rozhodnutie o zmene kapacity 
v prevádzkovaní lôžok a to: ZPS – 13 klientov, DSS 
– 5 klientov. Za pomoci Ústredia ED sme získali 
peniaze z projektovej činnosti na schodolez vo výš-
ke 15 tis. EUR, cca 8 tis. EUR uhradí DD Kšin-
ná. Schodolez bol namontovaný v decembri firmou 
SPIG Zvolen. Je pomocníkom na premiestňovanie 
imobilných klientov. Uľahčuje prácu zdravotnému 
personálu podobne aj elektrické polohovacie poste-
le, ktoré vďaka úspešnosti projektu nášho zariade-
nia sme si zabezpečili v r. 2009.       

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

tov v dvoch jednoposteľových, v šiestich dvojpos-
teľových a v jednej štvorposteľovej izbe. Medzi  
klientmi sú nielen telesne, ale aj duševne postihnu-
tí. Priemerný vek klientov je 81 rokov, 2 najstaršie  
klientky mali  95, najmladšia 66 rokov.      

Budova sa nachádza uprostred cirkevného areá-
lu, väčšina klientov sa intenzívne zúčastňuje aktivít  
CZ. O klientov sa stará 13-členný pracovný kolek-
tív, 2 dobrovoľníci. Prevádzka v domove je nepretr-
žitá s celodennou stravou, opatrovateľskou, zdravot-
nou a duchovnou starostlivosťou. Zabezpečujeme aj 
nadštandardné služby: pedikúra, manikúra, masáže, 
kadernícke služby. Zabezpečujeme stravu pre 7 ob-
čanov zo Kšinnej. Počas roka bola poskytnutá zdra-
votná pomoc 6 obyvateľom zo  Kšinnej.
Činnosť a perspektíva SED:
Naši zamestnanci sa zúčastnili v priebehu roka 

rôznych školení, odborných seminárov, konferen-
cií, kurzov a porád. Pre klientov domova bola za-
bezpečená rozmanitá činnosť: napr. jubileá našich 
klientov – spoločné posedenie, fašiangový program, 
program detí z MŠ  Kšinná a ZŠ Uhrovec, detskej 
besiedky cirkevného zboru, Jánske ohne spoje-
né s kultúrnym programom, stretnutie jubilantov 
v KD Kšinná, posedenie pri heligónke, zastupova-
nie klientky na súde, vybavovanie rôznych osob-
ných záležitosti pre klientov. Spoločné predvianoč-
né posedenie klientov a zamestnancov.

Ing. Jozef Hadvig 
  riaditeľ 

Stredisko Evanjelickej 
DIAKONIE Domov dôchodcov 
a  Domov sociálnych služieb 
Kšinná
956  41  Kšinná  70
 
Tel.: 038/7608185-6                                                                           
E - mail : ddksinna@pbi.sk 
È. úètu: 20007381/6500
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SED Trnava
SED Trnava oslávilo 2. mája 2010 štvrté výro-

čie otvorenia. V zariadení boli počas roka poskyt-
nuté sociálne služby spolu 41 klientom – z toho 
36 klientom v DSS a 5 klientom v domove dôchod-
cov. Klientelu tvorilo 28 žien a 13 mužov. Najmladší 
klient je 67 ročná žena, najstarší klient má 95 ro-
kov, 6 klientov má nad 90 rokov. Počas roku 2010 
sme zaznamenali 8 úmrtí. DSS s denným pobytom 
navštevovalo v priemere 5 mladých dospelých zdra-
votne postihnutých klientov. 

Prevádzku DD a DSS zabezpečovalo v priemere 
35 zamestnancov. V chránených dielňach pracuje 
9 zamestnancov. 

DD a DSS poskytoval plnohodnotné, komplexné 
služby a tiež donášku obedov do domácností klien-
tov. Klientom bola poskytovaná celodenná odborná 
zdravotná i sociálna starostlivosť. V rámci sociálnej 
práce sme realizovali ergoterapiu, biblioterapiu, 
fyzioterapiu, kultúrnu činnosť. Uskutočňovali sa 
nedeľné Služby Božie a dvakrát do týždňa ranné 
zamyslenia pod vedením br. farárov Mgr. Rastisla-
va Hargaša a Mgr. Kristiána Kosteckého a jedenkrát 
týždenne biblická hodina s br.farárom Kosteckým. 
Jedenkrát do mesiaca sa v DD a DSS stretávali člen-
ky Spoločenstva Evanjelických žien na spoločnom 
posedení s klientami.

Zdravotná starostlivosť bola poskytovaná návšte-
vami praktického lekára priamo v zariadení, spre-
vádzaním klientov na odborné lekárske vyšetrenia, 
očkovaním proti chrípke, zabezpečovaním liekov 
a zdravotníckych pomôcok pre klientov.

Klienti a zamestnanci využívajú služby maséra. 
Rehabilitáciu poskytujú aj študenti, fyzioterapeuti 
zo zdravotníckej školy v Trnave. SED Trnava pre 
klientov pripravilo viacero kultúrnych, spoločen-
ských podujatí, konali sa pravidelné stretnutia pri 
káve, čaji, narodeninové posedenia s jubilantmi 
a pod.

V roku 2010 boli naďalej prevádzkované dve chrá-
nenej dielne – Kníhkupectvo „Dobré srdce“ a Ča-
jovňa – klubovňa „U PRIATEĽOV“. 

Cieľom DD a DSS je urobiť všetko pre to, aby 
našim najväčším uznaním boli spokojní klienti. 
Klienti, ktorí v pokoji, láske a našej opatere kráčajú 
s istotou k svojmu Nebeskému otcovi... 

 Bc. Ružena Srdošová
riaditeľka

Stredisko Evanjelickej 
DIAKONIE so sídlom v Trnave
Kalinèiakova 45
Trnava
917 01

Tel.: 033/ 5545208
E-mail: ruzenka.srdosova@gmail.com 
È. úètu: 1113756001/5600
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SED Slatina nad Bebravou
Stredisko Evanjelickej diakonie „Prameň“ Slati-

na nad Bebravou vzniklo v auguste 2006.  Po uvoľ-
není priestorov zborového domu, v ktorých dovtedy 
sídlila materská škola a po spoločnom hľadaní rie-
šenia, ako efektívne a účelne využiť túto budovu, 
došlo po dohode s cirkevným zborom a ED ku 
spoločnej myšlienke, vytvoriť priestory pre starých 
a znevýhodnených občanov, ktoré im zlepšia kvali-
tu života a bude im poskytnutá starostlivosť, zaopat-
renie i služby dennej potreby.

Cieľom SED bude zabezpečiť a poskytnúť pre 
starších ľudí aktuálne sociálne služby v ich priro-
dzenom sociálnom prostredí, vrátane ambulantných 
služieb. Medzi navrhované služby patrí: denný sta-
cionár pre seniorov a znevýhodnených občanov. Po-
skytovaná bude zdravotná starostlivosť, zaopatrenie, 
stravovanie, duchovná služba, aktivity na precvičo-
vanie pamäte, výtvarná činnosť, pohybové aktivity, 
spoločenské hry  a iné podľa potreby. Druhou služ-
bou strediska bude terénna opatrovateľská služba, 
ktorá bude zabezpečovať nevyhnutné životné úko-
ny klientov v ich domácnosti.

V roku 2010 sa v rámci plánovaných prác usku-
točnila výmena okien, betonáž podlahy v centrálnej 
miestnosti, zníženie stropov  v sociálnych zariade-
niach,  vymurovanie sociálnych priestorov v miest-
nostiach s lôžkami a zrealizované bolo nové elektro-
inštalačné vedienie v budove.  

Príjmy v roku 2010 tvorili  príjmy z  2% fyzických 
a právnických osôb zo zaplatenej dane a  finančné 
dary jednotlivcov. 

V roku 2011 sú plánované dokončovacie práce 
a uvedenie SED  do prevádzky. 

Mgr. Martina Tlkancová
správkyňa 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 Sučany
SED Sučany vzniklo koncom roku 2003 z iniciatí-

vy Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, na základe 
rozhodnutia využívať budovu bývalého internátu 
MFN na sociálne účely. Rekonštrukciou budovy 
a jej prevádzkou bola poverená Evanjelická diako-
nia. Svoje poslanie začalo napĺňať 3.7.2006, kedy 
boli do zariadenia umiestnení prví klienti. 

V súčasnosti sa o 42 klientov stará 31 členný ko-
lektív zamestnancov. Celková kapacita zariadenia 
je 50 klientov. V budove sa nachádza 6 ambulancií 
lekárov a lekáreň. Už niekoľko rokov spolupracuje-
me s ADOS pod vedením Bc. Aleny Schvartzovej. 
Klientom je poskytovaná 24 hodinová nepretržitá 
starostlivosť. Okrem základnej opatrovateľskej sta-
rostlivosti majú klienti možnosť využívať aj iné služ-
by: kaderník, pedikúra, masér a záujmová činnosť.

Od 1.3.2007 bolo v zariadení vytvorené tzv. uza-
tvorené oddelenie, kde sa staráme o klientov s de-
menciou, najčastejšie Alzheimerovho typu. Títo 
klienti majú vytvorené vhodné podmienky na 
stravovanie, aktivizáciu a ich bezpečnosť. Klienti 
s diagnózou Alzheimerova choroba spadajú súčas-
nosti podľa zákona o sociálnych službách, ktorý na-
dobudol platnosť 1.1.2009 do starostlivosti špeciali-
zovaných zariadení. Patrí k nim i naše zariadenie. 

Pod vedením študentov strednej odbornej školy 
strojárskej v Martine sa realizovali školenia pre seni-
orov pomocou mobilnej učebne s názvom „Skúsme 
to spoločne“. Naši klienti sa snažili „spriateliť“ s po-
čítačom, osvojiť si základné vedomosti a zručnosti 
pri práci s počítačom.  

V dňoch 2-3- júla 2010 sa niektorí zamestnanci 
zúčastnili 400. výročia Žilinskej synody. Na Marián-
skom námestí sme v stánku predstavili činnosť zaria-
denia i prácu niektorých našich klientov. Svojou náv-
števou nás 7.8.2010 poctili aj hostia z Nemecka: Dr. 
Dieter Kaufmann, Martin Kastrup a Johanes Flotov. 
Okrem týchto vzácnych hostí na spoločnom obede 
boli prítomní aj predstavitelia Ústredia evanjelickej 
diakonie a Generálneho biskupského úradu. Návšte-
va priateľov z Cirkevného zboru Hoogeveenu. 

V mene celého kolektívu chcem vyjadriť vďač-
nosť a úctu všetkým priateľom, sponzorom, ktorí 
naše zariadenie podporovali nielen finančne, ale 
predovšetkým konkrétnym skutkom, pomocou. 
Ďakujeme za duchovné zaopatrenie našim su-
čianskym zborovým kňazom Mgr. Jánovi Oslíkovi 
a Mgr. Evke Oslíkovej. 

Lenka Taškárová
                                                   riaditeľka

Stredisko Evanjelickej 
DIAKONIE, Diakonické 
centrum Suèany
Partizánska 25
Suèany
038 52

Tel.: 043/ 4241901
Fax: 043/ 4241900
E-mail: diakoniasucany@mail.t-com.sk
È. úètu: 2629026530/1100
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SED Vranov nad Topľou
V roku 2010 došlo v SED Vranov nad Topľou 

k výraznej organizačnej zmene v zmysle zákona NR 
SR č.448/2008 Z. z o soc. službách. Bol nám zruše-
ný PSK finančný príspevok na prevádzku poskyto-
vania soc. služby ako neverejnému poskytovateľovi 
z dôvodu kategorizácie klientov zo zdravotnou ob-
tiažnosťou. Po preskúmaní sociálnej a zdravotnej 
spôsobilosti boli klienti zaradený do kategórie spôso-
bilosti 2-4. Mesto Vranov nad Topľou žiadosti klien-
tov o umiestnenie v našom zariadení neakceptovalo. 
Z toho dôvodu 10-ti klienti boli ako samoplatci resp. 
zariadenie mohlo existovať s finančných milodarov, 
2% dane a ústretovosti cirkevného zboru ECAV 
vo Vranove nad Topľou. 

Takto naše zariadenie bez prerušenia poskytu-
je služby seniorom ktorý každý deň prichádzajú do 
nášho zariadenia kde im vytvárame a nahrádzame 
rodinne zázemie ktoré im chýba. A tiež im pomáha-
me prekonávať zdravotné problémy. Túto činnosť 
dopĺňame denným rehabilitačným cvičením, stret-
nutiami so zaujímávími ľuďmi a odborníkmi na psy-
chológiu a život seniorov. Zmysluplné denné pobyty 
majú v programe aj duchovné zamyslenia , ručné prá-
ce. Prostriedky z medzinárodného klubu žien sme 
využili na skvalitnenie rehabilitačných cvičení, za-
kúpením masážneho kresla. Bohumilu činnosť naše 
zariadenie vykonáva aj ako Banka kompenzačných 
pomôcok v rámci Šarišsko – Zemplínskeho seniorátu 
– vypožičiavaním polohovateľných postelí, vozíčkov 
pre imobilných a ďalšie zdravotné pomôcky.

Našim príspevkom pre propagáciu bola aj ukážka 
našich prác a výmena skúseností s ďalšími diakonic-
kými zariadeniami na Slovensku počas konania Ži-
linskej Synody. 

Povzbudením do našej práce bola aj služobná cesta 
do Maďarska a Rumunska, ktorú organizovalo Ústre-
die evanjelickej diakonie na Slovensku.
Činnosť SED Vranov n/T. je vykonávaná vďaka 

intenzívnej podpore ÚED, ktorá stredisku posky-
tuje odbornú garanciu, zabezpečilo kompenzačné 
prostriedky pre BKP a zapožičalo osobný automobil 
na terénnu prácu s klientami. 

PaedDr. Jozef Švarbalík
správca SED

 

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

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

seniorov. Za týmto účelom chceme v stredisku postaviť nové zariadenie pre seniorov. V tomto 
štádiu  prebiehajú prípravné práce, ktoré majú zabezpečiť dosiahnutie vytýčeného cieľa.

SED Veličná
Stredisko bolo zariadené v roku 2006 s cieľom poskytovať špecializované sociálne služby.
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AGAPÉ
Hlavnou činnosťou strediska sú ubytovacie 

a stravovacie služby, hlavne v súvislosti so zabez-
pečením vzdelávacích pobytov. Príprava stravy pre 
deti z CMŠ Betlehem a dôchodcov vo Svätom Jure.

Pre deti v Cirkevnej materskej škole Betlehem 
sme počas roka pripravili 5677 obedov, čo je o 1398 
obedov viac ako v minulom roku. Doplnkových je-
dál (desiata a olovrant) sme pripravili 10 889, čo je 
o 4803 jedál viac. Pre dospelých sa pripravilo 11 286 
obedov. Denne to bolo v priemere 51 obedov a do 
domácnosti sme denne rozvážali pre 35 osôb. 

Od septembra 2010 až do konca školského roka 
2011 poskytuje AGAPÉ lektorke z Nemecka – So-
fii Harland ubytovanie a stravu zadarmo, podobne 
ako predošlým nemeckým lektorom, ktorí pôsobili 
v CMŠ Betlehem.

Stavebné práce na Dome seniorov 
Dňa 25. marca 2010 bola dokončená strecha na 

stave v rozlohe 480 m2. Brigádnicky a s pomocou 
pracovníkov z Vrboviec bola urobená montáž bal-
kónov, ich prekrytie strechou ako ochrana proti 
vlhkosti. Okrem toho sa vybudovala drenáž okolo 
základov stavby. Ďalej upravil sa terén a postavili 
sme vstupnú verandu do budovy so zastrešením.

Na pozemku bola inštalovaná trafostanica a prí-
pojka NN pre domov až po hranicu pozemku.

Vlastným organizovaním práce počas leta vykopali 
a vyviezli zeminu, ktorá bola pred stavbou. Taktiež 
bol vybudovaný oporný múr vo vyhĺbenom nádvorí 
z východnej a juhovýchodnej strany budovy. Táto 
práca bola veľmi náročná nakoľko bolo treba urobiť 
ďalšie výkopy a železobetónové práce. Dnes možno 
konštatovať, že stavba je napojená na kanalizáciu, 
na vodu, má zrealizovanú prípojku plynu po budovu 
a rozvod plynu v budove. Celá stavba je uzavretá, 
brigádnicky strážená a poistená proti živelným po-
hromám a vandalizmu. 

Od začiatku prác až do konca 2010 sme preinves-
tovali na stavbe 320 160,12 EUR. Stavbu plánujeme 
dokončiť v roku 2011.    

 
   Anna Filová

riaditeľka

Školiace stredisko AGAPÉ
Prostredná 37
Svätý Jur
900 21

Tel.: 02/44971338
È. úètu: 0180071120/0900
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Poďakovanie
• Pri našej činnosti v r. 2010 sme prijímali odbornú, finančnú i materiálnu podporu Diakonic-

kého diela partnerských cirkví:

  Evangelische Landeskirche in Wűrttemberg, BRD 
  Evangelischer Kirchen in Mitteldeutschland (Thüringen), BRD,
  ktorí podporili vybrané projekty a aktivity Evanjelickej diakonie. 

• Okrem toho sme v r. 2010 spolupracovali aj so zahraničnými organizáciami:

  Evangelische Diakonieschwesternschaft Herrenberg e.V., BRD
  Landesjugendfarramt Dresden, BRD
  BAG EJSA Stuttgart, BRD
  Slezská diakonie, Interdiac Česká republika
  Diakonie ČCE, Česká republika
  Centar za socijalni rad Kovačica, Srbija
  EURODIAKONIA, Belgicko
  Cirkevný zbor Slovenský Komlóš, Maďarsko

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

v r. 2010 patrili:

  MK SR
  VÚC Žilina, Trnava, Prešov, Trenčín, Banská Bystrica, Nitra, Bratislava
  MO SR
  Ústredie EPS v OS SR a OZ SR
  MPSVaR SR
  MZV SR, NPOA 
  International Women´s Club of Bratislava
  Hlavné mesto Bratislava
  Nadácia pre deti Slovenska

• Taktiež ďakujeme  za finančnú i materiálnu podporu vybraných projektov Evanjelickej 
diakonie aj cirkevným zborom, organizáciam, rodinám, ako aj jednotlivým členom ECAV na 
Slovensku, menovite sestre Durcek a bratomVanko, Antal. 

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

Srdečne všetkým ďakujeme!

Ján Huba
       Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
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