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 „Každé poznanie vychádza zo srdca, každé 

vzdelanie  zo  života.“ 

(Christian Friedrich Hebbel)

      Stupeň ľudského poznania, spolu so stupňom 

vzdelania, závisí od každého z nás. Jeden sa učí 

a poznáva celý život, iný nejaví záujem o rozvoj 

svojej osobnosti už od útleho veku. Jednému nesta-

čí doktorát na prestížnej univerzite, iný sotva ukončí 

základné vzdelanie. Jeden sa snaží poznávať svet po 

celý život, inému na jeho poznaní vôbec nezáleží. 

Jeden považuje vzdelanie za svoju celoživotnú púť, 

iný skoná ako analfabet. A tieto rozdielne postoje nie 

sú len výsledkom ekonomických možností jedno-

tlivcov. 

      Možno povedať, že bohatší je ten, ktorý stále 

poznáva a vzdeláva sa, rozvíja svoju myseľ ako aj du-

šu,  obohacuje svoj racionálny ako aj emocionálny 

svet.  

 V bežnom živote sa lepšie darí tým, ktorí sú 

kvalifikovaní v určitom odbore. Aj v dnešných ne-

ľahkých podmienkach si vzdelaní ľudia ľahšie nájdu 

prácu a budú za ňu lepšie finančne ohodnotení ako tí 

menej kvalifikovaní. Ale nielen to. V akejkoľvek 

práci, v akomkoľvek odbore, budú väčším prínosom 

aj pre svojho zamestnávateľa. V prostredí vysokej 

konkurencie na trhu práce, kde sa uplatnia len tí 

najlepší, sa dnes očakáva mimoriadny výkon a vzde-

laný človek je tu vždy a všade vo výhode. Nielen 

v podnikateľskej sfére, ale aj v cirkvi a v diakonii. 

    Aj naša diakonia potrebuje kvalifikovaných 

spolupracovníkov. Aktuálne číslo časopisu je aj 

z tohto dôvodu venované zaujímavým informáciám 

o Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity 

Komenského (EBF UK) v Bratislave. Prináša rozho-

vor s jej dekanom, Ľubomírom Batkom a v ďalšom 

článku prodekan pre vzdelávaciu činnosť, Milan 

Jurík, predstaví jednotlivé študijné odbory. Za tým-

to príspevkom nasleduje anketa študentov EBF UK. 

V čísle tiež priblížime slávnostné dni v Nadlaku, 

v rámci ktorých boli niektorí zamestnanci ED ECAV 

ocenení za úspešnú dlhoročnú partnerskú spoluprá-

cu. Už tradičnými sú príspevky zo života stredísk 

ED  ECAV  na  Slovensku.

Bohatstvo múdrosti
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      Evanjelická bohoslo-

vecká fakulta patrí k naj-

mladším fakultám Univer-

zity Komenského v Brati-

slave, jej vzdelávacia čin-

nosť má bohatú tradíciu 

a dnes je významným aka-

demickým a teologickým 

priestorom, uznávaným aj 

v zahraničí. Oslovili sme 

preto dekana EBF UK doc. 

Mgr. Ľubomíra Batku, Dr. 

theol., aby sme aj našim čitateľom priniesli aktuálny 

profil tejto fakulty. Ľubomír Batka (1974) pôsobí na 

EBF UK od roku 2004, najskôr ako odborný asistent 

na Katedre systematickej teológie a od roku 2011 

v pozícii dekana, v súčasnosti už v druhom voleb-

nom období. Okrem EBF UK študoval aj v zahraničí 

na teologických fakultách v Tübingene, v Oslo, St. 

Paul v USA. Po návrate na Slovensko v roku 2004 

sedem rokov pôsobil ako kaplán a neskôr zborový 

farár vo Sv. Jure. Je ženatý, s manželkou Silke má šesť 

detí – päť dievčat  a  jedného  chlapca.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK nadväzuje 

svojou činnosťou na tradíciu evanjelického teolo-

gického vzdelávania na území Slovenska. Ako sa 

teda  zrodila  súčasná  EBF  UK? 

Práca fakulty sa opiera o takmer 100-ročnú tradíciu 

vysokoškolského evanjelického teologického vzde-

lávania na Slovensku. Počas tohto obdobia sa fakulta 

stala garantom kvality a ideovým centrom cirkvi. 

Na začiatku tejto bohatej tradície stojí Vysoká škola 

teologická Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku v Bra-

tislave, ktorá vznikla v roku 

1919 ako nástupnícka cirkevná 

vzdelávacia inštitúcia po 

Uhorskej teologickej akadé-

mii. V rokoch 1939 – 1990 

pôsobila ako štátna škola 

s názvom Slovenská evanje-

lická bohoslovecká fakulta.

Dňa 1. júla 1990 sa EBF stala súčasťou Univerzity 

Komenského a patrí teda do zväzku najväčšej, 

najstaršej a najlepšej univerzity na Slovensku. Od 

roku 1999 sídli EBF UK v nových moderných pries-

toroch v Bratislave na Bartókovej ulici. V jednom 

komplexe budov je teologický domov, učebné pries-

tory, pracovne pedagógov, knižnica, jedáleň a štu-

dentská klubovňa. Môžeme konštatovať, že v histórii 

Evanjelickej cirkvi na Slovensku sme nikdy nemali 

lepšie a kvalitnejšie možnosti na vzdelávanie teoló-

gov  ako  v  súčasnosti.

Od roku 2011 ste dekanom EBF UK. Domnievam 

sa, že patríte medzi najmladších dekanov v akade-

mickej sfére. S akými pocitmi a víziami ste vstupo-

vali do tejto funkcie? A dnes už s odstupom rokov – 

ako sa menili a vyvíjali vaše zámery rozvoja fa-

kulty?

Chcem poznamenať, že spolu s dvomi prodekanmi, 

Dr. Juríkom a Dr. Dávidom Benkom a predsedom AS 

EBF UK, Dr. Hanusom, sme najmladším vedením 

fakulty na Univerzite Komenského. Určite nám 

nechýbala dávka odvahy, keď sme sa pred 6 rokmi 

vydali na túto cestu. Počas tohto obdobia sa nám 

podarilo viacero dôležitých vecí: prestavili sme 

spôsob hospodárenia, zamerali sa na odmeňovanie  

za výkon, zvýšili podiel podnikateľskej činnosti na 

rozpočte fakulty, urobili úsporné opatrenia. V pos-

lednom roku sa dostavilo ovocie a po dlhom čase 

sme hospodárili s kladným hospodárskym výsled-

kom. Zveľaďujeme priestory, opravujeme budovu, 

skrášľujeme okolie fakulty. Zvýšili sme viditeľnosť 

fakulty na medzinárodnej úrovni. Zaznamenávame 

nárast vo vedeckej činnosti. Významnou novinkou 

je, že sme akreditovali anglickú formu našich progra-

mov v programe evanjelická teológia a PhD. štú-

dium. No vždy je to tak, že ak sa niekde niečo darí, 

zároveň sa objavujú aj nové výzvy. Tou najpálčivej-

šou je dopad demografického poklesu, ktorý sa 

prejavuje  v  klesajúcom  počte  študentov. 

Blíži sa záver akademického roka 2016/17, roka, 

v ktorom si aj EBF UK pripomína 500. výročie 

reformácie. Ako fakulta reflektuje osobnosť 

dr.  Martina  Luthera? 

500. výročie reformácie je pre nás veľkým moti-

vačným faktorom. V dňoch 12.–15. septembra  

Kvalitný priestor 

univerzitného vzdelávania

doc. Mgr. Ľubomír Batka, 
Dr. theol.
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sa uskutoční vedecké interdisciplinárne sympózium 

k 500. výročiu reformácie na Slovensku. Poctou pre 

nás je, že záštitu nad sympóziom prevzal prezident 

Slovenskej republiky Andrej Kiska. Informácie 

o sympóziu sú dostupné na webovej stránke fakulty 

(www.fevth.uniba.sk). Na fakulte kolegovia z Ka-

tedry Novej zmluvy riešia veľký APVV grant, 

ktorý sa venuje prekladu, štúdiu a výkladu Luthe-

rových výkladov Listu Rímskym a Listu Galatským. 

Vydali sme Lutherovu Heidelbergskú dišputu 

(preklad a komentár), pripravujeme reedíciu pre-

kladu Lutherových predhovorov k biblickým kni-

hám od prof. Kátlovského. V septembri bude v pries-

toroch fakulty výstava k dejinám reformácie na 

16 obrazových paneloch, ktorú zastrešuje Múzeum 

kultúry karpatských Nemcov, SNM, na ktorú už te-

raz pozývame. Maliar J. Glozík z Kovačice maľuje 

pre fakultu veľký pamätný obraz s motívmi refor-

mácie. Naši pedagógovia prednášajú na reformačné 

témy na mnohých konferenciách venovaných téme 

reformácie, no predovšetkým na seniorálnych pas-

torálnych konferenciách po celej ECAV. Ak sa niekto 

zaujíma o aktuálne dianie na fakulte, tak môže zís-

kať aktuálne informácie na modernej univerzitnej 

webovej stránke, či na facebooku pod heslom 

Evanjelická  bohoslovecká  fakulta.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK jednou 

z trinástich fakúlt UK. Ako vnímate jej postavenie 

v univerzitnom kontexte? A aká je spolupráca 

s  Rímsko-katolíckou  fakultou  UK?  

To, že sme súčasťou UK v Bratislave je veľká česť 

a veľká výzva súčasne. Prirodzene, sme najmenšou 

fakultou, no sme „klein aber fein!“ (Mohli by sme to 

preložiť ako: „Síce malá, ale zato výborná!“) História 

ukázala, že sme sa stali stabilnou súčasťou UK. 

Dokonca sa odvážim tvrdiť, že súčasné vedenie UK 

si váži skutočnosť, že s dvoma teologickými fakulta-

mi sa UK môže zaradiť do celého radu významných 

univerzít v Nemecku. Rímsko-katolícka fakulta UK 

je nám v mnohých ohľadoch najbližšou fakultou 

a máme výborné vzťahy aj v osobnej rovine. V ja-

nuári sme napríklad organizovali na našej fakulte 

ekumenické bohoslužby spolu so študentmi a peda-

gógmi z RCMBF UK pri príležitosti Modlitebného 

týždňa za jednotu kresťanov. Naše dobré vzťahy aj 

s inými fakultami UK si veľmi vážime. Konkrétnym

príkladom je situácia z minulého roka, keď sme 

rokovali o nových kombináciách pre učiteľov nábo-

ženstva a vytvorili sme nové kombinácie s prírodo-

vedeckou, filozofickou fakultou a Fakultou telesnej 

výchovy a športu UK. Všetky fakulty nám ochotne 

vyšli v ústrety. Pred 25 rokmi by toto bolo nemysli-

teľné. Priestor UK nám otvára možnosti na inter-

disciplinárny dialóg rôznych vedných odborov. 

Pracovníci Inštitútu kontextuálnej teológie, no i pra-

covníci z katedry systematickej teológie pracujú na 

veľkom európskom grante UK v súvislosti s Vedec-

kým parkom UK, čím sa aktívne zapájame do 

diskusie o etických hodnotách, ktoré je potrebné 

chrániť nielen v oblasti vedy, no i v celej spoločnosti.

EBF UK pripravuje aj nový kňazský dorast. Ako 

v tejto oblasti spolupracujete s ECAV na Slovensku 

a ako si študenti môžu vyskúšať farárske povolanie 

v  praxi? 

Činnosť fakulty nie je viazaná len na univerzitné 

prostredie. Rovnako dôležitá je jej spätosť s Evanje-

lickou cirkvou a.v. na Slovensku. V akreditovaných 

študijných programoch sa tradične zameriavame 

predovšetkým na evanjelickú teológiu. Ide o vzde-

lávanie budúcich farárov. Ale pozor, my nie sme 

„farárska škola“. Fakulta a štúdium teológie nie je 

obmedzené len na farársky úrad. Služba v cirkvi má 

mnoho odtieňov! Do cirkvi patrí aj výučba nábo-

ženstva. Na katechétu sa v dnešnej dobe kladú vyso-

Celofakultná prednáška
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ké nároky. Rovnako sa tešíme z možnosti vzdelávať 

ľudí v oblasti sociálnej pomoci a diakonie. Tu spolu-

pracujeme s Fakultou manažmentu UK. V dennej 

i externej forme štúdia sa študent stretne s predmetmi 

teologického, pedagogického i psychologického za-

merania, ale i s predmetmi z oblasti marketingu, 

manažmentu a ekonómie. Študenti s týmto 

zameraním sú obohatením pre našu fakultu. Ich 

motivácia pre štúdium evanjelickej teológie so 

zameraním na sociálnu pomoc, či riadenie sociálnej 

pomoci býva rôzna, tak ako i ich náboženské a du-

chovné pozadie. Sú to práve oni, ktorí nás posúvajú 

dopredu v uvažovaní nad aktuálnymi spoločenskými 

otázkami i otázkami o mieste teológie a cirkvi v spo-

ločnosti. Veľmi sa teším, keď vidím, že absolventi na-

šich programov nájdu uplatnenie priamo v Evan-

jelickej diakonii alebo v oblasti diakonickej práce.

Vy sám patríte k mladšej vedeckej generácii na EBF 

UK. Ako však z pozície dekana a vyučujúceho vní-

mate  súčasnú  mladú  generáciu? 

Mladá generácia je z môjho pohľadu veľmi šikovná, 

zvláda multitasking. Jej pohľad je globálny je schop-

ná preberať mnoho nových impulzov zo sveta. Mladá 

generácia má rada pragmatické riešenia, otvorenosť, 

priamočiarosť. Mladých ľudí frustruje vzťaho-

vačnosť, ustráchanosť, nečestnosť. No niekedy, tak sa 

mi zdá, nemožno od mladých ľudí očakávať ochotu 

„obetovať život z povinnosti“. Oni sú schopní 

a ochotní ho „obetovať“, ale až keď nadobudnú 

presvedčenie, že ide o dobrú a zmysluplnú vec. 

Na pôde EBF UK pôsobí študentský spevokol či 

spolok J. M. Hurbana. Ako sa darí motivovať 

študentov k tejto činnosti? Zapájajú sa študenti aj 

do misijných a duchovných aktivít v cirkevných 

zboroch? 

Paušalizovať je ťažko, ale v zásade je väčšina našich 

študentov zapálených za službu v cirkvi, spolo-

čenskú angažovanosť, či zodpovednosť za konkrétne 

malé služby nad rámec akademických povinností. 

Študentský spolok J. M. Hurbana organizuje každo-

ročný vianočný večierok, grilovačku pre študentov, 

či októbrový Lutherfest. Kandidáti duchovnej služby 

Aj EBF UK ponúka pre študentov výmenné prog-

ramy v zahraničí. Na akých fakultách majú študen-

ti teda možnosť v rámci programu ERASMUS štu-

dovať? 

Zoznam partnerských teologických fakúlt, s ktorý-

mi máme zmluvu o spolupráci sa neustále aktualizu-

je na webe fakulty. Najviac pobytov smeruje na 

evanjelickú teologickú fakultu Karlovej univerzity 

v Prahe. V Nemecku je veľmi obľúbená teologická 

fakulta v Lipsku, resp. v Göttingene, či Halle. Z ta-

kých exotickejších destinácií chcem spomenúť Me-

nighetsfakultet v Oslo, v Nórsku. Chcem vyzdvihnúť 

výnimočnú možnosť spolupráce so Slovenskou 

synodou Sion v USA, ktorá každoročne umožňuje 

naším študentom absolvovať letnú prax v evanje-

lických zboroch v USA. Z času na čas sa otvorí aj 

možnosť získať štipendium na štúdium na niektorej 

evanjelickej teologickej fakulte v USA. Počas viac ako 

dvadsať rokov tejto spolupráce Slovenská synoda 

Ekumenické služby Božie

pomáhajú v cirkevných zboroch na území Bratislavy 

a počas sviatkov študenti pomáhajú v uprázdnených 

zboroch ECAV. Niektorí dobrovoľne pracujú s mlá-

dežou v senioráte, či pri organizovaní cirkevných 

podujatí na pôde fakulty – ako napr. biblická olym-

piáda BAS. Veľa študentov pochádza z aktívnych 

mládeží v našich zboroch a je prirodzené, ak v tejto 

práci pokračujú aj počas štúdia. Viacerí študenti sú 

hudobne nadaní a slúžia ako kantori a cirkevní 

hudobníci. 
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Sion sprostredkovala vyše 130 výmenných pobytov 

a na realizáciu týchto pobytov vyzbierala viac, ako 

milión dolárov. Osobne považujem túto možnosť za 

jedno z najväčších lákadiel na štúdium na EBF UK.  

Napokon chcem poukázať na zaujímavý fakt. 

V súčasnosti je vyše 10 percent našich študentov 

spomedzi Slovákov vo Vojvodine a v Rumunsku. 

Niet inej fakulty na Slovensku, ktorá by mala vyššie 

percento. Vážim si túto skutočnosť, lebo ukazuje na 

náš význam v stredoeurópskom regióne, pretože 

pripravujeme slovenský duchovný a teologický 

dorast  v  najširšom  slova  zmysle.

Evanjelická diakonia ECAV oslávila v uplynulom 

roku 25. výročie. Ako vnímate jej službu a aká je 

konkrétna forma spolupráce s Evanjelickou dia-

koniou  a  vašou  fakultou? 

ED je veľmi dôležitou súčasťou služby ECAV na 

Slovensku. ED vnímame ako strategického partnera. 

Správna rada ED prijala náš návrh na podpis me-

moranda o spolupráci medzi ED a EBF UK v tomto 

roku. Povedal by som, že ak je EBF UK vlajkovou 

loďou nášho evanjelického vzdelávania, tak ED je 

vlajkovou loďou praktickej kresťanskej služby lásky 

našej  evanjelickej  cirkvi.

Čo by ste si želali v roku výročia reformácie? 

Reformácia začala novým pohľadom na pokánie. 

Pokánie je „zmenou zmýšľania“, nie formálnym 

liturgickým úkonom. Pokánie znamená silu trans-

formovať postoje na nové, čisté, budujúce, láskyplné. 

Jubileum reformácie si nemôžeme pripomenúť 

lepšie, ako úprimným pokáním a zmenou zmýšľania.

A slovo na záver? 

Na záver chcem adresovať pozvanie na štúdium na 

našej fakulte. Do 31. júla je možné podávať prihlášky 

na programy prvého a druhého stupňa. Informácie 

sú  dostupné  na  www.fevth.uniba.sk

 Vážené čitateľ-

ky, milí čitatelia! Dňa 

31. októbra 2017 uply-

nie presne 500 rokov 

od zverejnenia – bez-

pochyby svetozná-

mych – Lutherových 

95 výpovedí, ktorých 

rozšírenie za enormne 

krátke obdobie po ce-

lom európskom kontinente bolo umožnené predo-

všetkým vďaka vynálezu kníhtlače. Gutenbergova 

kníhtlač z polovice 15. stor. stelesňovala v Lutherovej 

dobe „modernú“ techniku a sprostredkovala inova-

tívne šírenie myšlienok takou formou, ktorá je sú-

časnému človeku bežne známa pod pojmom mas-

médium. Tradične chápaný zrod reformácie je teda 

úzko prepojený s vymoženosťami vedy a techniky 

svojej  epochy. 

 Na tomto základe mi preto dovoľte využiť 

priestor evanjelického časopisu Diakonia.sk, aby som 

Vás „hromadným oznamovacím spôsobom“ pozval 

na blížiace sa medzinárodné vedecké sympózium 

„500 rokov reformácie na Slovensku“, ktoré bude 

prebiehať na akademickej pôde Evanjelickej boho-

sloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratisla-

ve v dňoch od 12. do 15. septembra 2017. Nad podu-

jatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky 

pán  Andrej  Kiska.

       Sympózium „500 rokov reformácie na Slo-

vensku“ charakterizuje jeho interdisciplinárne za-

meranie, nakoľko je program rozdelený do štyroch 

paralelne prebiehajúcich sekcií, ktorých primárna 

úloha pozostáva z hodnotenia vplyvu reformačných 

myšlienok z perspektívy 1. histórie, 2. filozofie a teo-

lógie, 3. biblickej hermeneutiky a 4. literárno-kultúr-

neho a umelecko-sakrálneho hľadiska. Interdisci-

plinarita sympózia predstavuje záruku pestrosti tém, 

z ktorých si každý účastník môže vybrať podľa 

Eva Bachletová

publicistka a spisovateľka

Foto: archív EBF UK 

 

Sympózium: 

500 rokov reformácie 

na Slovensku (1517-2017)
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vlastného záuj-

mu. Interkonfe-

sionálnym obo-

hatením sym-

pózia vzhľadom 

na  ce lospolo-

čenský fenomén 

reformácie je okrem domácich a zahraničných 

evanjelických teológov aj účasť katolíckych, pra-

voslávnych, husitských, reformovaných, episko-

pálnych a židovských vedeckých pracovníkov.

    Slávnostné otvorenie sympózia za účasti aka-

demických, cirkevných, diplomatických a štátnych 

predstaviteľov sa uskutoční dňa 12. septembra 

o 11:00 hod. v priestoroch EBF UK. Prof. Dr. Robert 

A. Kolb (St. Louis, USA) svojou úvodnou prednáš-

kou o rozšírení správy z Wittenbergu smerom na 

Východ spustí niekoľkodňové vedecké podujatie 

otvorené všetkým záujemcom. Okrem prednášok 

o domácich cirkevných dejinách, v rámci ktorých sa 

bude diskutovať o recepcii Luthera a prívržencoch 

humanistu Erazma na našom území, diele Leonarda 

Stöckela a prenasledovaní uhorských protestantov 

v 17. stor., si účastník bude môcť vypočuť aj príspevky 

týkajúce sa vplyvu nemeckej reformácie v Oriente. 

Sympózium je tvorené vybranými príspevkami 

70 prednášateľov z Českej republiky, Izraela, Kana-

dy, Nemeckej spolkovej republiky, Nórska, Rakúskej 

republiky, Ruskej federácie, Slovenskej republiky 

a  Spojených  štátov  amerických.

    Vážená čitateľka, milý čitateľ! Evanjelická 

bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského Vás 

týmto srdečne pozýva na medzinárodné vedecké 

sympózium pri výnimočnom 500. jubileu reformá-

cie, aby ste sa stali súčasťou akademickej diskusie 

o „Ecclesia semper reformanda“ (neustále sa refor-

mujúcej cirkvi). Keďže slovo reformácia vychádza 

z latinského reformō – pretvoriť, obnoviť, zmeniť, 

je dôležité tento aspekt zohľadniť podľa evanje-

lického chápania nielen na osobnej úrovni, ale aj 

v akademickej dišpute, o ktorú sa napokon snažil aj 

Luther  svojimi  95  výpoveďami.

      

Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol.

vedecko-výskumný pracovník na EBF UK

Foto: Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol.

Biblie kralická

Štúdium na Evanjelickej 

bohosloveckej fakulte dnes 

 Evanjelická bohoslo-

vecká fakulta Univerzity 

Komenského v Bratislave 

nadväzuje svojou činnos-

ťou na vyše štyristoročnú 

tradíciu evanjelického teo-

logického vzdelávania. Jej 

činnosť sa počas celého jej 

pôsobenia spája s Evanje-

lickou cirkvou augsburs-

kého  vyznania.

Kým v minulosti bola fakulta samostatnou vysokou 

školou, v súčasnosti patrí medzi trinásť fakúlt Uni-

verzity Komenského v Bratislave. Pre uchádzačov 

o štúdium všetkých generácií ponúka štúdium 

v troch hlavných oblastiach: v oblasti evanjelickej 

teológie, učiteľstva náboženskej výchovy a evanje-

lickej teológie so zameraním na sociálnu pomoc, 

či riadenie sociálnej pomoci. Naša fakulta tak vycho-

váva budúcich farárov, učiteľov náboženskej vý-

chovy a diakonov – pracovníkov v oblasti diakonie, 

pastorálnej,  sociálnej  práce  a  misie. 

      Najstarším študijným programom je päťročný 

magisterský študijný program evanjelická teológia. 

Študenti evanjelickej teológie po intenzívnej jazy-

kovej príprave na čítanie originálnych textov Starej 

a Novej zmluvy v gréčtine a hebrejčine sa venujú 

štúdiu biblickej teológie, poznaniu cirkevných dejín, 

dejín filozofie, systematickej a praktickej teológii. 

Po úspešnom štúdiu sa môžu uplatniť ako duchovní 

v cirkevných zboroch našej, či iných protestantských 

cirkví, ako učitelia náboženskej výchovy v školách, 

duchovní správcovia v cirkevných školách, pasto-

rálni pracovníci v strediskách Evanjelickej diakonie, 

v  ozbrojených  zložkách,  či  v  nemocniciach. 

    V spolupráci s Pedagogickou a Filozofickou 

fakultou Univerzity Komenského v Bratislave organi-

zujeme štúdium v bakalárskom a magisterskom 

stupni učiteľstva náboženskej výchovy v kombi-

nácii, kde si študenti môžu vybrať kombináciu 

náboženskej výchovy s jazykom (slovenský, an- 

Milan Jurík
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glický, nemecký, maďarský), alebo pedagogikou, 

psychológiou,  dejinami  a  filozofiou.  

 Absolvent učiteľstva získa počas štúdia spôso-

bilosť a kvalifikáciu vyučovať predmety zvolenej 

aprobácie na základných a stredných školách (štát-

nych, cirkevných i súkromných), pôsobiť ako špecia-

lizovaný pracovník štátnej správy pre oblasť výchovy 

a vzdelávania. V našej cirkvi sa naši absolventi 

učiteľstva uplatňujú predovšetkým ako učitelia 

náboženskej výchovy, pracovníci v metodicko-

pedagogických centrách, v misijných spoločnostiach 

či v ďalších organizáciách kresťanských cirkví.

V spolupráci s odborníkmi z Pedagogickej fakulty 

a Fakulty manažmentu Univerzity Komenského 

ponúkame štúdium evanjelickej teológie so za-

meraním na sociálnu pomoc (bakalárske štúdium) 

a evanjelickej teológie so zameraním na riadenie 

sociálnej pomoci (magisterské štúdium). Pedagógmi 

v týchto študijných programoch sú dlhoroční 

pedagógovia v oblasti sociálnej práce, sociálnej 

pedagogiky a psychológie, ale i odborníci z praxe, 

ktorí pôsobili dlhé roky v riadiacich pozíciách orga-

nizácií poskytujúcich sociálne služby a poradenstvo. 

Niektorí z nich sa aj v súčasnosti podieľajú na reforme 

a zlepšovaní poskytovania sociálnych služieb v SR. 

V magisterskom študijnom programe svoje poznatky 

odovzdávajú najlepší odborníci na marketing, ma-

nažment a riadenie z Fakulty manažmentu UK. 

 Absolventi bakalárskeho a magisterského 

študijného programu môžu prevziať zodpovednosť 

za vedenie Strediska evanjelickej diakonie s úlohami 

ambulantnej či opatrovateľskej služby. V rámci sta-

cionárnych služieb sú pripravení na odborný výkon 

a po niekoľkých rokoch praxe aj na vedenie zariade-

ní starostlivosti o deti, starších spoluobčanov a ľudí 

s postihnutiami, ktoré sú zriadené cirkvami, alebo 

inými zriaďovateľmi v rámci siete štátnych a neštát-

nych poskytovateľov sociálnych služieb. Môžu pôso-

biť tiež ako vychovávatelia či animátori voľného 

času.

 Evanjelická bohoslovecká fakulta ponúka 

študijné programy vo všetkých troch stupňoch 

vysokoškolského štúdia, teda aj v príprave na aka-

demickú dráhu na doktorandskom stupni štúdia 

 

(PhD.). Absolventi magisterského štúdia z praxe si 

môžu svoje vzdelanie rozšíriť absolvovaním rigo-

rózneho štúdia a rigoróznej skúšky a získať titul  

ThDr. 

 Význam Evanjelickej bohosloveckej fakulty 

presahuje hranice Slovenskej republiky. Potvrdzujú 

to kontakty so zahraničnými teologickými fakultami 

– v Maďarsku, Českej republike, Poľsku, Nemecku, 

Holandsku, Anglicku, Nórsku, Fínsku v Spojených 

štátoch amerických a ďalších krajinách. Naši študen-

ti študujú na zahraničných partnerských vysokých 

školách, pedagógovia sa zúčastňujú krátkodobých 

i dlhodobých študijných pobytov na renomovaných 

univerzitách. Evanjelická bohoslovecká fakulta je 

v poslednej dobe aj miestom, kam prichádzajú

študovať aj zahraniční študenti, či pedagógovia na 

výmenné a študijné pobyty. Postavenie fakulty ako 

lídra teologického vzdelávania pre slovensky hovo-

riace cirkvi v zahraničí roky potvrdzujú študenti, 

ktorí k nám prichádzajú na teologické štúdium 

zo Srbska, Slovinska, Chorvátska, Rumunska a Čes-

kej  republiky. 

 Fakulta ponúka svojim študentom ubytovanie 

v príjemnom a tichom prostredí Teologického do-

mova Evanjelickej cirkvi pri EBF UK, ktorý je sú-

časťou  areálu  fakulty. 

 Naša práca a poslanie stojí na základoch kres-

ťanskej tradície a Lutherovej reformácie. Snažíme sa 

stavať na hodnotách, ako sú osobná zodpovednosť 

a kritické myslenie. Vstupujeme do otvoreného dia-

lógu na konfesionálnej, religióznej a spoločenskej 

rovine. Na našich študentov kladieme postupne 

vyššie a vyššie nároky, ceníme si pritom ich usilov-

nosť,  pracovitosť  a  cieľavedomosť. 

       Jednou z úloh našej fakulty je pestovať teolo-

gickú reflexiu života Evanjelickej cirkvi a zároveň 

pestovať evanjelickú teológiu pre 21. storočie. Na-

šou ambíciou je byť aj naďalej progresívnou inšti-

túciou, ktorá inšpiruje mladé i zrelé osobnosti pre 

kvalitné teologické štúdium a ponúka miesto pre 

dobrý  život  ľuďom  všetkých  generácií.

Mgr. Milan Jurík, PhD. 

prodekan pre vzdelávaciu činnosť 
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1.  Prečo ste sa rozhodli pre štúdium 

 Vášho študijného programu na EBF UK?

2.  S akými očakávaniami ste prišli na štúdium? 

3.  Čo Vám štúdium na EBF UK ponúka / dáva?  

Simona Kapitáňová, 
5. ročník magisterského štúdia 

Evanjelická teológia

1. K viere som bola vedená od svojho 

detstva, Kristus bol a je vždy pre mňa 

prioritou. Cítila som Božie volanie 

nielen k spoznávaniu Jeho právd, ale aj k službe 

v  cirkvi.

2. Očakávala som najmä hlboké teologické štúdium, 

samozrejme aj kresťanské prostredie, duchovný rast 

a  budovanie  spoločenstva.

3. Štúdium mi ponúka teologický rozhľad – exege-

tické, systematické, či historické vedomosti, ale aj 

mnoho iných znalostí z tohto odboru, ktoré sú pre 

mňa veľmi dôležité, ale aj zaujímavé. V rámci pre-

berania a skúmania týchto predmetov mi štúdium  

poskytuje  aj  duchovný  rast.

Martin Kmec, 
3. ročník magisterského štúdia 

Evanjelická teológia 

1. Pre štúdium som sa rozhodol 

najmä preto, že sa chcem stať fa-

rárom. Chcel by som to robiť plno-

hodnotne  a  s  Božou  pomocou  celý  život. 

2. Čo sa samotného štúdia týka, očakával som, že ma 

pripraví teoreticky. To znamená získanie vedomosti, 

hlbšie pochopenie obsahu našej viery a teologickým 

problémom. 

3. Keď sa obzriem, vidím, že na fakulte máme dobré 

možnosti kultúrneho života, prednášky a rôzne pra-

videlné aj špeciálne duchovné programy. Štúdium 

mi prinieslo kvalitné priateľstvá, zoznámenie sa s iný-

mi názormi, iným prežívaním viery, veľké možnosti 

poznávania  a  hlbší  pohľad  na  vlastnú  vieru. 

 

Z pohľadu študentov ... Miroslava Ferencová, 
1. ročník magisterského štúdia 

Evanjelická teológia 

1. Odjakživa som vedela, že chcem 

pri svojej budúcej práci pracovať 

s ľuďmi. To bolo pre mňa asi zásadné 

kritérium pri výbere školy. Vo veľkej miere na mňa 

vplývala aj stredná škola, keďže som študovala na 

Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove. 

2. Som človek, ktorý sa snaží pristupovať k veciam 

neutrálne, aby som tak predišla sklamaniam. Snažila 

som sa teda byť pripravená na všetko. Avšak, očaká-

vala som, že získam nový, zrelší pohľad na vieru.

3. Štúdium mi ponúka mnoho možností pre osob-

nostný rozvoj, umožňuje vytvoriť si kritický sveto-

názor a inšpiruje k ďalšiemu bádaniu v oblasti teoló-

gie. EBF UK formuje môj charakter a vďaka štúdiu 

môžem získavať aj nový pohľad na vieru. Keďže sme 

pomerne malá fakulta, máme možnosť budovať 

medzi sebou hlbšie vzťahy, čo hodnotím ako veľké 

pozitívum  oproti  ostatným  fakultám. 

Mirela Jaščurová, 

3. ročník bakalárskeho štúdia 

Evanjelická teológia so zameraním 

na sociálnu pomoc 

1. Rozhodnutie študovať na EBF 

prišlo už počas strednej školy. Už tam 

som vnímala, že práca s ľuďmi mi je bližšia. Štúdium 

Písma, zvestovať a prinášať Krista do života iných 

ľudí, ktorí to z rôznych dôvodov nemajú ľahké, 

bolo  pre  mňa  ďalším  dôvodom.

2. Čo sa týka študijného programu, moje predstavy 

sa naplnili. Chýba mi však viac praxe v sociálnych za-

riadeniach, alebo viac sa venovať pastorálnej čin-

nosti, keďže nie je jednoduché rozprávať sa s ľuďmi 

s  rôznymi  životnými  situáciami.

3. Štúdium na EBF mi ponúklo hlbšie poznanie 

Písma a aplikáciu do života tých, ktorí sú odkázaní 

na  našu  pomoc. 



Marián Czambel, 
2. ročník bakalárskeho štúdia 

Evanjelická teológia so zameraním 

na sociálnu pomoc  

1. Po strednej škole som dva roky 

pracoval v domove dôchodcov v My-

jave. Počas tohto obdobia som sa pripravoval na 

konzervatórium. Avšak v práci s ľuďmi som pocítil 

viac svoje miesto, preto som sa rozhodol pre teo-

logické štúdium so zameraním na sociálnu pomoc.

2. Priznám sa, že som konkrétne očakávania nemal. 

Chcel som ísť za svojím „vocatio interna” a práve štú-

dium na EBF bolo pre mňa najlepšou alternatívou.

3. Štúdium mi dalo a dáva najmä väčší rozhľad v teo-

lógii a teologickými argumentami ma posilňuje v mo-

jej vnútornej túžbe slúžiť núdznym blížnym. Študij-

ných možností, napr. štúdium v zahraničí či voľno-

časových a duchovných aktivít máme v ponuke ve-

ľa, čo sa snažím v čo najväčšej miere aj využívať.

Júlia Marušicová, 
1. ročník magisterského štúdia 

Učiteľstvo náboženskej výchovy 

a nemeckého jazyka

1. Pre štúdium som sa rozhodla pre-

to, lebo vnímam ako moje povolanie 

stať sa učiteľkou. Môžem tiež povedať, že to mám 

v krvi - moja babička bola celý život učiteľkou. 

Nemčinu som mala rada ako jedna z mála už od 

základnej školy. Babička bola tá, ktorá má vždy viedla 

k viere, táto kombinácia sa mi veľmi zapáčila a vhod-

né  štúdium  som  našla  práve  na  EBF  UK.

2. Na štúdium som prišla s veľkými očakávaniami, 

hlavne čo sa týka odboru náboženská výchova. Moja 

túžba odhaľovať v Písme nové veci bola veľká. Chcela 

som nielen počúvať výklad Písma, ale i sama nie-

komu  vysvetliť,  vyložiť  Písmo. 

3. Štúdium mi dáva väčšie pochopenie Písma, vzbu-

dzuje vo mne veľa otázok, rozvíja pedagogické zruč-

nosti a utvrdzuje ma v mojej životnej voľbe stať sa 

učiteľkou. 
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Lenka Ďuračková, 
2. ročník magisterského štúdia 

Evanjelická teológia so zameraním 

na riadenie sociálnej pomoci 

1. K štúdiu ma inšpirovala moja 

mamina, ktorá pracuje v SED Kšinná 

a už viac ako 20 rokov môžem sledovať jej službu 

seniorom. Aj vďaka nej vo mne odmalička rástla 

túžba  pracovať  s  ľuďmi. 

2. Od štúdia som očakávala získanie vedomostí, poz-

natkov a zručností, ktoré ma pripravia na duchov-

nú, ale  i  praktickú  diakonickú  službu.

3. Štúdium ponúka možnosť vzdelávať sa v oblasti 

teológie, psychológie, sociálnej pomoci a v magisters-

kom stupni i manažmentu či marketingu. Dalo mi 

väčší rozhľad, široké spektrum poznatkov v týchto 

oblastiach, avšak podľa môjho názoru je výzvou do 

budúcna efektívnejšia prepojenosť štúdia s praxou.

Bc. Jana Kaletová, 
2. ročník bakalárskeho štúdia 

Evanjelická teológia so zameraním 

na sociálnu pomoc – externá forma

1. Chtěla jsem si doplnit vzdělání 

v oblasti, která je mi blízká, a o kte-

rou se stále zajímám. Dříve jsem pracovala ve zdra-

votnictví a také 6 let ve Slezské diakonii jako 

vychovatelka mentálně postižené mládeže. Nyní 

jsem již 16 let v podnikatelském sektoru. Díky 

zaměření studijního programu mám opět otevřené 

dveře  do  oblasti  diakonie  v  neziskové  oblasti.

2. Očekávala jsem, že si prohloubím znalosti a roz-

šířím vzdělání v oboru, který je zajímavý mimo jiné 

pro  svoji  aktuálnost. 

3. Je sice dost náročné skloubit studium vysoké školy 

s podnikáním, ale jsem nadšená z každého nového 

předmětu a doufám, že to, co nyní načerpám, budu 

moci ještě v budoucnu uplatnit. Ráda bych povzbu-

dila také ostatní k tomu, aby se nebáli začít studovat 

i  v  pokročilém  věku.  Nikdy  není  pozdě.

01-02/ jún 2017/ Ročník XII.
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mocou a múdrosťou. Očisťuje ho, vytláča z jeho 

vnútra strach, neistotu o vlastnom smerovaní. Dáva 

mu povedomie o Božom záujme o jeho spoluprácu. 

Pretavuje našu lásku na lásku vyššej kvality. Robí ju 

obetavou, pretože je vyživovaná Ježišom Kristom, 

ktorý v moci Ducha Božieho chce pôsobiť v nás a cez 

nás vo svete. Kristus, ktorý zvíťazil nad silami zla, 

odmietol pokušiteľa a hriech, ponúka svoju vlastnú 

moc a múdrosť na uskutočnenie diela lásky. 

Apoštolským pokynom v 1.Tim 3,9 „diakoni nech 

tajomstvo viery zachovávajú v čistom svedomí“ sa 

dozvedáme, že Duch Boží vytvára v nás vyváženosť 

vnútorného presvedčenia viery a konania vo vzťa-

hoch.

       Boli plní múdrosti. To sa má iste prejavovať aj 

v ochote vydať svedectvo o svojej viere tak, ako to 

urobil diakon Štefan, prvý mučeník kresťanstva 

(Sk 7) alebo diakon Filip (Sk 21,8) pri svojej misii 

v Samárii. Múdrosť určite pramení z Božej múdrosti, 

zo znalosti Božej vôle. Nakoniec sa však prejavuje 

v morálke a v ochote dosvedčiť lásku. V správe 1.Tim 

3,8-13 tiež čítame, že diakoni majú byť čestní (1.Tim 

3,8). Narábali s hodnotami praktického života, 

pomáhali cirkvi v službe núdznym, zbierali a rozde-

ľovali almužny. Pritom sa ich múdrosť prejavovala 

ako znak vernosti k Pánovi a svedectvo o Kristovi 

pred  ľuďmi.

    Boli poverení cirkvou. Biblia nesie vzácne sve-

dectvo o ustanovení diakonov apoštolmi. Uvedenie 

do služby cirkvi znamená uznanie hodnoty tejto 

služby pre cirkev. List Filipským (1,1) je adresovaný 

biskupom a diakonom. Jedná sa o najstaršiu zmien-

ku o diakonoch v službe cirkvi v rámci Božieho ľudu 

spolu  s  biskupmi  (60 n. l.).  

    Diakonia potrebuje aj v našom čase spolu-

pracovníkov, ktorí budú osvedčení, plní Ducha 

a múdrosti a budú cirkvou uznaní verejne za spolu-

pracovníkov jednej Božej misie. Vďaka cirkevným 

zborom na Slovensku, ktoré takto povolali a ešte 

povolajú diakonov do svojej služby.                                                                                    

Prof. ThDr. Dr. h. c. Július Filo

Katedra praktickej teológie EBF UK

emeritný generálny biskup ECAV na Slovensku

 Pre nás na Slovensku 

je úžasným evanjeliom, 

že nám náš dobrotivý troj-

jediný Boh daroval slobodu. 

Po obdobiach administra-

tívnych obmedzení a útlaku 

máme dnes slobodu. Cirkev 

môže slobodne dosvedčo-

vať silu Božej lásky slovom 

i  skutkom.

 Tak, ako cirkev potre-

buje duchovných spolupracovníkov, potrebuje aj 

poverených spolupracovníkov v diakonii. Nikto ne-

pochybuje o tom, že potrebujeme v cirkvi ordino-

vaných kňazov a modlíme sa za to, aby Boží Duch 

povolal ďalších na štúdium. Teraz, keď nám Boh 

daroval slobodu pre „rozvinutie nádhery evanjelia“, 

(tak výstižne pomenoval diakonát cirkvi Hinrich 

Wichern v 19. storočí), vieme aj to, že pre túto úlohu 

potrebujeme diakonov a diakonky pripravených 

odborne teologicky a prakticky pre výkon sociálnej 

pomoci a pri jej riadení v dnešnej spoločnosti. Preto sa 

modlíme, aby Boží Duch povolal dnes ľudí do tejto 

služby, a aby sa prihlásili na štúdium na našej fakul-

te. Božie slovo nám ponúka viaceré odpovede na 

otázku, čo znamená pripravenosť na diakonickú 

službu. Nachádzame ich najmä na dvoch biblických 

miestach. 

 V Skutkoch apoštolov 6,3 sa dozvedáme, 

že apoštolovia požiadali zhromaždenie všetkých 

učeníkov v Jeruzalemskom cirkevnom zbore, aby 

spomedzi seba vybrali sedem osvedčených mužov, 

plných Ducha a múdrosti. Potom ich (podľa Sk 6,6) 

postavili pred apoštolov, pomodlili sa a  skladali na 

nich ruky. Čo bolo ich základnou kvalifikáciou pre 

službu  podľa  správy  v  Sk  6,1-6? 

       Boli plní Ducha. Ako si priblížiť tento predpo-

klad spolupracovníka cirkvi? Určite ide predovšet-

kým o označenie základného pôvodu darov, ktoré 

spolupracovník má. Duch Boží napĺňa človeka svojou 

Diakonia potrebuje 

kvalifikovaných 

spolupracovníkov    

Július Filo
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Zo života ÚED

       V dňoch 5. 

a 6. mája 2017 

E v a n j e l i c k ý 

luteránsky cir-

k e v n ý  z b o r 

v  N a d l a k u 

pripravil dvoj-

dňový slávnost-

ný program pri 

príležitosti 500. 

výročia  refor-

mácie. Na sláv-

nosti sa zúčastni-

li mnohí hostia z domova a zo zahraničia. Pozvanie 

prijali všetci traja biskupi ECAV na Slovensku: 

dôstojný brat generálny biskup ECAV Miloš Klátik, 

dôstojný brat biskup ZD ECAV Milan Krivda 

a dôstojný brat biskup VD ECAV Slavomír Sabol. 

Osláv sa zúčastnili aj zástupcovia z Ústredia ED 

ECAV na Slovensku. 

       Slávnostný program sa začal 5. mája rannými 

službami Božími. Kazateľom bol domáci brat farár 

Juraj Bálint. Po nich nasledovala vernisáž putovnej 

výstavy 500 rokov reformácie ECAV na Slovensku, 

ktorú predstavil brat generálny biskup Miloš Klátik. 

Následne program pokračoval medzinárodnou 

vedeckou konferenciou na tému Vplyv reformácie na 

Nadlak a celú Dolnú zem. Referovali vysokoškolskí 

pedagógovia a odborníci zo Slovenska, Maďarska, 

Srbska  a  Rumunska. 

 Na slávnostnom zasadaní Miestneho zastupi-

teľstva na Mestskom úrade mesta v Nadlaku vedenie 

mesta, členovia mestského zastupiteľstva a prefekt 

aradského okresu, ktorý viedol zasadanie boli 

miestnym cirkevným zborom ocenení ďakovným 

listom  a  pamätnou  medailou.                     

 Po oficiálnom programe v evanjelickom lute-

ránskom kostole si hostia, ako aj miestni obyvatelia 

mohli vypočuť organový koncert. Slávnostný deň bol 

ukončený v dome kultúry bohatým kultúrnym prog-

ramom, na ktorom vystúpili 3 dychové orchestre 

a folklórny súbor. 

Slávnostné dni v Nadlaku

Ocenený Ján Gasper

 Prečo a akým spôsobom funguje diakonia na 

Slovensku? Kde všade sa s ňou môžeme stretnúť 

a  aké  má  podoby? 

      To sú niektoré z otázok, ktoré nás, študentov 

Evanjelickej bohosloveckej fakulty, zaujímali pri 

návšteve ústredia Evanjelickej diakonie na Palisá-

dach v Bratislave. Väčšina z nás bežne s činnosťou 

Diakonie do styku neprichádza. Preto sme sa pri 

tejto návšteve dozvedeli množstvo zaujímavých 

a podnetných informácií o fungovaní Stredísk evan-

jelickej diakonie a o konkrétnych programoch, ktoré 

v nich prebiehajú na pomoc ľudom v núdzi. Vďaka 

tejto skúsenosti môžeme premýšľať nad novými 

výzvami a spôsobmi, ako sa snažiť pôsobenie 

Evanjelickej diakonie rozšíriť a spropagovať aj v na-

šich domácich cirkevných zboroch. Jedna z úloh, 

ktorá pred 

n a m i ,  a k o 

pred budú-

cimi služob-

níkmi v cir-

kvi vystane, 

bude citlivo 

vnímať po-

treby našich 

b l í ž n y c h , 

a to nie len po duchovnej stránke, ale aj po tej teles-

nej. V tomto zmysle je služba blížnym, ako ju na-

chádzame opísanú v Písme, pre spoločenstvo cirkvi 

nevyhnutná. V mnohých zboroch je však pre farára 

problematické, ak má popri mnohých povinnostiach 

koordinovať aj diakonickú službu. A tak si stále viac 

uvedomujeme dôležitosť zariadení, ktoré spadajú 

pod Evanjelickú diakoniu a starajú sa o to, aby tí, 

ktorí potrebujú pomoc, nezostali nepovšimnutí. 

     Pravdou je aj to, že mnohí duchovní nemajú 

prehľad o činnosti tejto cirkevnej organizácie, a pre-

to je veľmi prospešné, že sme sa my ako študenti 

mohli s aktivitami diakonie oboznámiť priamo v jej 

centrále, a to priamo od riaditeľa Jána Gaspera a od 

jeho  spolupracovníkov.

Návšteva Diakonie 

Natália Velebírová

študentka Evanjelickej teológie, 4. ročník EBF UK

Študenti EBF UK na ED
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       Evanjelická diakonia v Slovinsku (Evangeli-

čanska humanitarna organizacija – Podpornica) 

organizuje každoročne v prvú májovú nedeľu sláv-

nosť Diakonie. Tento rok sa slávnosť uskutočnila 

7. mája 2017 v Evanjelickom cirkevnom zbore Hodoš. 

V dedinke, ktorá sa nachádza v blízkosti hraníc 

s Maďarskom. Bol to jubilejný 50. deň Evanjelickej 

diakonie  ECAV  v  Slovinsku.      

      

 Nedeľný program sa začal slávnostnými služ-

bami Božími, na ktorých si zároveň pripomenuli 

20. výročie diakonie. Prítomní boli duchovní Evanje-

lickej cirkvi a. v. v Slovinsku, ako aj hostia zo zahra-

ničia, predstavitelia ECAV na Slovensku, medzi kto-

rými boli aj zástupcovia z Ústredia ED ECAV na Slo-

vensku  Ján Gasper a Jana Gasperová, ako aj pred-

stavitelia Strediska evanjelickej diakonie v Košeci, 

s ktorými ich viažu viacročné partnerské vzťahy, 

riaditeľ Marcel Breče a duchovný správca Ľubomír 

Marcina.

 Slávnostným kazateľom pre zhromaždených 

účastníkov bol biskup ECAV v Slovinsku Geza Filo, 

ktorý kázal na text: 2 Kor 8, 14-15: Vaša terajšia hojnosť 

nech pomôže ich nedostatku, aby ich hojnosť pomohla 

nedostatku vášmu, a tak nastala rovnosť; ako je napísané: 

Kto mal mnoho, nemal nazbyt, a kto málo, nemal nedos-

tatku. Text bol aj mottom tohtoročných slávností. 

V rámci služieb Božích vystúpil aj riaditeľ slovinskej 

Jubilejný 50. deň Diakonie 

v Slovinsku

Slávnostné zhromaždenie

 Vyvrcholením osláv boli slávnostné služby 

Božie, na ktorých slávnostnú kázeň mal generálny 

biskup ECAV Miloš Klátik a biskup evanjelickej 

luteránskej cirkvi v Rumunsku Adorjáni Dezső 

Zoltán. Prítomní boli aj evanjelickí farári z okolitých 

miest a obcí, z Maďarska, zo Srbska, Slovenska, 

ako aj farári z iných cirkví. Zbor biskupov udelil pri 

tejto príležitosti pamätné medaily ECAV na Slo-

vensku, ako aj ďakovné listy seniorovi Ľudovítovi 

Bobčokovi, konseniorovi Jurajovi Dušanovi Vankovi, 

zborovému dozorcovi v Nadlaku Pavlovi Nagy-

Gyurisovi Krokosovi, ako aj seniorálnemu dozorco-

vi Štefanovi Kováčovi. Nadlacký cirkevný zbor 

vyznamenal ďakovným listom a pamätnou medai-

lou všetkých troch biskupov ECAV na Slovensku, 

riaditeľa Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, 

župana a zástupcov arcibiskupov. Po slávnostných 

službách Božích bola odhalená pamätná tabuľa pri 

príležitosti 500. výročia reformácie na priečelí 

nadlackého kostola. Na záver zaznela slovenská 

a  rumunská  štátna  hymna.

 Počas týchto slávností boli ocenené partnerské 

organizácie, zástupcovia miest a obcí SR, predsta-

vitelia štátnych inštitúcií z Rumunska a Slovenska. 

Za výnimočnú spoluprácu, podporu a pomoc boli 

ocenené aj dve pracovníčky Ústredia diakonie z Bra-

tislavy, sestra Jana Gasperová a Szilvia Buzalová.

    Bola to pekná oslava nášho spoločného 500. 

výročia reformácie, pričom aj nadlacký cirkevný 

zbor, tamojší Slováci evanjelici, dokázali svoju sna-

hu pokračovať vo viere svojich predkov, ktorí si 

Bibliu, ten prameň viery a pravidlo života, spolu 

s Tranovského kancionálom, priniesli zo svojej starej 

vlasti, založiac na nich svoj duchovný život aj v svo-

jej  novej  vlasti. 

 Tento čas bol pre nás všetkých povzbudením 

a veríme, že toto povzbudenie budeme môcť vniesť 

do každodenného života a do služby na Božej vinici. 

Jana Gasperová

Referát Public relations a Fundraising ÚED
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       Bratislavský seniorát v spolupráci s Evanje-

lickou diakoniou ECAV na Slovensku pripravil 

seniorálne stretnutie pre všetkých záujemcov o zbo-

rovú diakoniu v cirkevných zboroch. Stretnutie, na 

ktorom sa zúčastnili záujemcovia z ôsmich cirkev-

ných zborov seniorátu sa konalo 21. mája 2017 

v poobedňajších hodinách v CZ Svätý Jur. Tretia 

májová nedeľa je už pravidelne určená ako Nedeľa 

diakonie, a preto sme si chceli sprítomniť dôležitosť 

a význam zborovej diakonie v cirkevných zboroch aj 

takýmto  spoločným  podujatím. 

     

 

 

 Na úvod nás srdečne privítal a pozdravil 

domáci brat farár Michal Koreň. Stretnutím sa nies-

lo mnoho podnetných a povzbudivých myšlienok 

z úvodného zamyslenia sestry farárky Zuzany Kolá-

rovskej nad biblických textom J 5, 1-8. Mohli sme 

v ňom počuť osobnú výzvu byť nositeľmi čo i len 

malých zázrakov pre všetkých tých, ktorí volajú vo 

svojej zložitej situácii. Podobne ako nemocný na 

brehu jazera Betezda volá: „Pane, nemám nikoho, kto 

by ma zaniesol do jazera...“, tak volajú aj mnohí okolo 

nás: „Pane, nemám nikoho, kto by ma prišiel

navštíviť, kto by prejavil o mňa záujem, kto by mi 

pomohol,...“. 

Diakonia bez cirkvi 

nie je diakoniou

Privítanie zborovým farárom

d i a k o n i e  P e t e r 

Andrejčák – farár 

v Hodoši,  ktorý 

v krátkosti pred-

stavil prácu diako-

nie v predchádza-

júcich rokoch. Po 

slávnostných služ-

bách Božích nasle-

dovali pozdravy 

a príhovory. Dôs-

tojný brat Milan 

Krivda, biskup ZD 

ECAV na Slovensku, predniesol pozdravný príhovor.

Atmosféru slávnostnej nedele dotvorilo vystúpenie 

miestneho spevokolu a skupiny Duo Mystica. Tento 

deň, ako jedinú nedeľu v roku sa služby Božie 

v rámci celého Slovinska konajú len na jednom 

mieste, a preto sa na nich stretávajú veriaci aj so 

svojimi duchovnými zo všetkých cirkevných zborov.

Program nedeľného dňa po bohatom občerstvení 

pokračoval v popoludňajších hodinách kultúrnymi 

vystúpeniami, kreatívnymi dielňami pre deti. Účast-

níkom boli v stánkoch ponúkané rôzne výrobky. 

Výťažok z predaja je určený na podporu humanitár-

nych  programov  diakonie.

     

 Do ďalších rokov činnosti im želáme hojnosť 

Božieho požehnania a veľa obetavých ľudí, ktorí 

budú pokračovať v horlivosti. Tá je totiž spojená so 

službou v diakonii.

Geza Filo, biskup ECAV v Slovinsku 

Ján Gasper a Ľubomír Marcina

Jana Gasperová

Referát Public relations a Fundraising ÚED
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     Hluchoslepota sa považuje za najzávažnejšie 

zdravotné postihnutie. V minulosti sa na Slovensku 

vzdelávaniu osôb s hluchoslepotou nevenovala 

pozornosť, dokonca boli títo jednotlivci označovaní 

ako nevzdelávateľní. To sa zmenilo v roku 1992, 

kedy bola založená prvá a doposiaľ jediná škola 

svojho druhu, ktorá sa venuje edukácii žiakov 

s duálnym postihnutím sluchu a zraku – Evanjelická 

špeciálna základná škola pre hluchoslepých inter-

nátna v Červenici. V roku 2017 táto výnimočná škola 

oslavuje 25. výročie svojho vzniku. Pri tejto príleži-

tosti plánujeme usporiadať vedeckú konferenciu 

s  medzinárodnou  účasťou.

      

 

 Pred piatimi rokmi bola pri 20. výročí založe-

nia školy usporiadaná medzinárodná vedecká kon-

ferencia, ktorá bola zameraná na 4 okruhy staros-

tlivosti o osoby s hluchoslepotou – lekárske, pedago-

gické, sociálne a duchovné aspekty hluchoslepoty. 

Výstupom z konferencie bol zborník recenzovaných 

príspevkov s rovnomenným názvom Lekárske, peda-

gogické, sociálne a duchovné aspekty hluchoslepoty, 

ktorý priniesol odbornej verejnosti empirické poz-

natky i praktické skúsenosti odborníkov z medicíny,

Štvrťstoročie založenia školy 

pre hluchoslepých 

v Červenici

Medzinárodná vedecká konferencia

 Katarína Šoltésová z referátu Zborová diako-

nia nám predstavila široké portfólio činností na poli 

zborovej diakonie. Možností praktickej diakonickej 

činnosti svojmu blížnemu je mnoho, a tým, že každý 

cirkevný zbor má svoje osobité špecifiká a možnosti, 

forma diakonickej činnosti a pomoci sa môže líšiť. 

Do väčšej hĺbky bola predstavená konkrétne diako-

nická činnosť – návštevná služba, ktorá sa môže stať 

dobrým štartovným krokom pre vznik zborovej 

diakonie v cirkevnom zbore. Nielen pri návštevnej 

službe, ale pri rozvíjaní akejkoľvek diakonickej čin-

nosti v cirkevnom zbore, Evanjelická diakonia rada 

poskytne pomoc a poradenstvo. Sme veľmi vďační 

a radi, že praktické skúsenosti a činnosť dlhodobo 

fungujúcej zborovej diakonie nám prišiel predstaviť 

riaditeľ Zborovej diakonie CZ Nitra Milan Slezák, 

sestra dozorkyňa Elena Privizerová z CZ Veľký 

Grob-Čataj a zástupkyňa Zborovej diakonie v CZ 

Bratislava-Legionárska, sestra Elena Zaťková. Po-

četné príspevky v diskusii boli pre nás potešujúcim 

dôkazom, že téma Zborovej diakonie nám v cirkvi 

a v našich zboroch nie je ľahostajná. Svojou prítom-

nosťou a oslovujúcim príspevkom do diskusie nás 

obohatil aj poverený riaditeľ Evanjelickej diakonie, 

Ján Gasper.  Oficiálnu časť stretnutia sme ukončili 

modlitebnou chvíľou so záverečnou modlitbou 

sestry seniorky Sidonie Horňanovej, ktorá na samý 

záver vyjadrila radosť z uskutočnenia tohto 

príjemného  seniorálneho  stretnutia. 

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na rea-

lizácii tejto udalosti. Naša nevýslovná vďaka však 

patrí Pánu Bohu, ktorý sa priznáva k diakonickej 

činnosti v cirkevných zboroch a požehnáva každú 

snahu a ochotu pridať ruku k tejto potrebnej aktívnej 

službe lásky všetkým tým, ktorí pomoc potrebujú.

Katarína Šoltésová

Referát Zborovej diakonie ÚED 

Sidonia Horňanová

seniorka Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku
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      Stredisko evan-

jelickej diakonie Bratis-

lava sídli v budove, 

ktorá sa volá Evanje-

lický dom starostli-

vosti. Tento pekný his-

torický dom má aj svo-

ju diakonickú históriu. 

V roku 1914 si nemec-

ká evanjelická diakonia 

na Slovensku postavila 

v Bratislave veľkú re-

prezentačnú budovu, 

v ktorej bol materský 

domov diakonís, siro-

tince, nemocnica, leká-

reň  a  kaplnka. 

      Sme veľmi radi, 

že môžeme ako Zaria-

denie pre seniorov pokračovať v príbehu budovy 

a môžeme slúžiť pôvodnému účelu, pre ktorý bola 

budova postavená. Táto budova prešla rozsiahlou 

rekonštrukciou a postupne sa napĺňala rôznymi 

nájomcami, ktorí plnia svoje poslania a misie. Sme 

veľmi radi, že v tejto budove nežijeme anonymne 

a individuálne, ale postupne sa spoznávame a vytvá-

rame komunitu, ktorá prináša obohatenie každému, 

Generácie spoločne

Zo života stredísk ED

Veľká pomoc

Priniesli radosť

špeciálnej pedagogiky, sociálnej práce, a duchoven-

stva na Slovensku, v Česku, Maďarsku i v Nemecku. 

Obsahová rôznorodosť príspevkov je ukážkou 

náročnosti a jedinečnosti poskytovania komplexnej 

rehabilitácie jednotlivcom s duálnym zmyslovým 

postihnutím. Zborník je prínosným vedeckým 

výstupom všetkých autorov, ktorí vo svojich prís-

pevkoch vyplnili prázdne miesto o tejto problema-

tike či nastolili nové a aktuálne témy do diskusie 

i  ďalšieho  výskumu.

      

 

 

 Tohtoročná konferencia pod názvom: Edukačné 

aspekty socializácie osôb s hluchoslepotou by sa mala 

užšie zaoberať špeciálnopedagogickými aspektami 

práce s osobami s týmto postihnutím. Cieľom je 

vzájomná výmena poznatkov a skúseností odbor-

níkmi, ktorí sa venujú tejto problematike. Výstupom 

konferencie bude zborník príspevkov, ktorý sa môže 

stať cenným zdrojom informácií, pre tých, ktorí sa 

venujú žiakom s hluchoslepotou a ktorých táto téma 

zaujíma  alebo  sa  jej  chcú  bližšie  venovať. 

Účastníci konferencie

Ľudmila Gregová

zástupkyňa riaditeľa školy ESŠI Červenica
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s množstvom hračiek, stavebníc, hojdali sa na hoj-

dačkách, v bazéne s loptičkami a šmykľavkou, hrali 

futbal, zdolávali prekážky v dvojpodlažnej zábavnej 

sieti. Veľkú radosť mali z lezeckej steny a interaktív-

nej podlahy, ktorá deťom ponúkala rôzne zaujímavé 

aktivity a hry. Sprevádzali ich po celý čas detské 

piesne a rozprávky. Deti mali z tejto akcie veľkú 

radosť, domov si odniesli množstvo nezabudnuteľ-

ných zážitkov, na ktoré budú ešte dlho spomínať. 

Odchádzali s úsmevom na tvári a samozrejme so 

sladkým  darčekom.

      

 Deti si užili množstvo zábavy a dobrej nálady, 

strávili spolu pekné chvíle v kruhu svojich kamarátov 

a my sme sa opäť utvrdili v tom, že vidieť radosť 

v detských očiach je jeden z najkrajších darov. 

Budúci horolezci

Spoločná radosť

   Ľuboslava Reištetterová

     riaditeľka Domova detí Banská Bystrica

kto sa zapája. Napríklad v našej budove sídlia dokto-

ri (geriater, urológ), ktorí nám poskytujú zdravotnú 

starostlivosť. Takisto v našom dome máme internát, 

kde bývajú študenti, ktorí u nás brigádujú či dobro-

voľnícky pomáhajú. Nedávno sme sa zoznámili 

s klientami Denného stacionára pre dospelých 

Krídla, ktorí už boli u nás na návšteve s programom 

a my sme im pripravili darčeky. Sme za nich veľmi 

vďační okrem iného aj preto, že sa pravidelne starajú 

o údržbu nášho spoločného dvora. My ich zase radi 

hostíme na našej terase. V neposlednom rade sa veľ-

mi tešíme inovatívnemu projektu Veľká - Malá Škola, 

ktorý na dennej báze vzdeláva deti od 3-11 rokov. 

S týmito deťmi máme pravidelné aktivity ako 

pečenie, plachtový golf, živá knižnica, puzzle, tvo-

rivé dielne, spev (nácviky a spoločné vystúpenie) 

a mnohé pripravujeme ako napríklad divadlo (spo-

ločné nácviky a vystúpenie), animoterapiu, canis-

terapiu. 

       Táto budova jednoznačne premosťuje gene-

rácie, ktoré majú k sebe veľmi blízko a naši klienti 

z  nej  veľmi  profitujú.

Beata Dobová

riaditeľka SED Bratislava

       Na Deň detí sa tešia všetky deti. Je to ich svia-

tok, kedy by mali byť šťastné a preto ani my v SED 

Banská Bystrica Domove detí nezabúdame na ich 

sviatok a uvedomujeme si, že Deň detí patrí len de-

ťom, a preto sa im ho snažíme čo najviac spríjemniť.

Deň detí plný prekvapení sme tento rok, tak ako aj po 

iné roky, pripravili v detskom interaktívnom centre 

v Banskej Bystrici v Safari parku. Na deti v Safari 

parku už netrpezlivo čakali skvelí animátori, ktorí 

príjemným a zaujímavým spôsobom vedia deti zau-

jať a čo je hlavné, naše detičky ich už poznajú a tešia 

sa na nich, berú ich ako svojich kamarátov. 

 Deti mali pripravený bohatý a pestrý program, 

čakali ich rôzne pohybové aktivity, súťaže, atrakcie, 

hry, športové súťaže, každé dieťa si našlo niečo, čo ho 

oslovilo a zaujalo. Detičky sa hrali v hracej miestnosti 

 

Najkrajší dar 

– radosť v detských očiach
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ludnia si žiaci mohli vybrať, čomu sa budú venovať – 

športovým, tvorivým aktivitám alebo relaxu na hoj-

dačke  či  na  deke  na  trávniku.

     Ďakujeme Pánu Bohu, že nám umožňuje rea-

lizovať aj aktivity, ktoré sa líšia bežnej činnosti po-

čas vyučovania a môžeme aj takýmto spôsobom 

žiakom s hluchoslepotou priblížiť svet, ktorý majú 

na  dosah  svojich  rúk. 

Ľudmila Gregová

zástupkyňa riaditeľa školy ESŠI Červenica

     Stredisko Evanjelickej diakonie Horná Mičiná 

bolo zriadené 15. septembra 2006 za účelom 

poskytovania sociálnych služieb. V roku 2016 zača-

la Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku inten-

zívne pracovať na rekonštrukcii domu v Banskej 

Bystrici, ktorého je vlastníkom. Účelom prestavby 

bolo pripraviť nehnuteľnosť na sociálne zariadenie 

krízovej intervencie pre matky s deťmi, ktoré sa ocitli 

v nepriaznivej sociálnej situácii. Bola to neľahká 

práca, často skomplikovaná rôznymi nepredvída-

teľnými situáciami, no za podpory ústredia Evanje-

lickej diakonie v Bratislave, dobrovoľníkov a v nema-

lej miere aj darcov, sme do zariadenia mohli v apríli 

tohto  roku  prijať  prvé  mamičky  s  deťmi. 

       

Odmenou 

nám je detský úsmev 

Získavanie pečiatok

 Prvý júnový 

deň roka už tradične 

patrí oslave sviatku 

Medzinárodného 

dňa detí. Nie je tomu 

inak ani v našej škole. 

Snažíme sa, aby tento 

deň bol pre našich 

žiakov vždy plný ra-

dost i  a  smiechu. 

V tomto roku sme sa 

rozhodli, že ho oslá-

vime na čerstvom 

vzduchu, na ihrisku 

pri škole. Počasie 

v tento deň bolo 

ukážkovo príjemné 

a slnečné. Pedagogičky vopred pripravili niekoľko 

súťažných stanovíšť s rôznymi aktivitami – prekáž-

kovú dráhu, chôdzu na boso po rôznych povrchoch, 

kolky, hádzanie lopty do basketbalového koša 

či chytanie magnetických rybičiek. Žiaci sa s rados-

ťou chopili príležitosti a hneď si zmerali svoje sily. 

Za vynaloženú snahu pri plnení úloh bolo pre nich 

pripravené na poslednom stanovišti prekvapenie - 

učiteľky, ktoré im na tváričky namaľovali rôzne ve-

selé motívy. Po vyčerpávajúcom súťažení sme sa 

spoločne usadili do altánku, kde sme si pochutili na 

skvelých grilovaných špecialitách. Zvyšok dopo-

 

Radosť z prekvapenia

Prekážková dráha

Deň plný radosti a smiechu 
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       V mesiaci február sa v našom stredisku ED 

Horné Saliby konalo fašiangové posedenie. Boli 

pozvaní naši klienti, zamestnanci, pani farárka 

Zuzana Slížiková, ako aj  ženy z CZ Horné Saliby. 

Tohto roku to bol už 3. ročník v takomto pestrom 

zložení. Na fašiangové posedenie sa vždy tešíme, 

lebo okrem fantastických šišiek a čaju, si precvi-

čujeme našu pamäť biblickým vedomostným kví-

zom. Pani farárka si pre nás pripraví rovnaký počet 

otázok z Biblie, rozdelí nás do 3 skupín a my sa 

snažíme odpovedať. Nie vždy sa nám podarí odpo-

vedať správne, no povieme si, že o rok to bude lepšie 

Fašiangové posedenie 

Fašiangový tím

Príjemná atmosféra

 Sociálne služby poskytujeme ešte len krátko, 

ale zážitkov máme neúrekom. Učíme sa hospodáriť 

s potravinami, a tak sme sa pustili do konzervovania 

čerstvej papriky a jabĺčok. Zapojili sa aj najmenší 

obyvatelia a vďaka ich šikovným prštekom sme už 

po dvoch hodinách relaxovali pri šálke čaju. Iný, tro-

chu upršaný deň sme sa spoločne pustili do pečenia 

palaciniek. To bolo radosti pri práci a ešte viac pri  

plných  tanierikoch.

      

 Radi by sme sa pochválili výletom na Hornú 

Mičinú, kde obec pripravila ku Dňu detí krásne 

športové popoludnie. Vyskúšali sme si skákanie na 

trampolíne a s dobrou náladou sme postupovali od 

jedného stanovišťa k druhému. Boli sme úspešní. 

Získali sme všetky pečiatky za absolvované disci-

plíny. Domov sme išli síce unavení, ale s plným 

vrecúškom  darčekov  a  sladkostí. 

      Dnes už môžeme skonštatovať, že mamičky 

s deťmi, ktoré vyhľadali pomoc, sa v našej Debore 

cítia dobre. Vďaka najmenším obyvateľom z domu 

počuť smiech, detské pesničky a štebotanie. Tvoríme 

jednu  veľkú  rodinu.

Naši kuchári

Edita Palečková

správkyňa SED Horná Mičiná
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viazal milú spoluprácu s MŠ Chmeľov. O telesnú 

stránku sa stará tím opatrovateliek a masér, ktorý 

okrem individuálnych masáží, vedie aj skupinové 

liečebné  cvičenia.

      Jadro činnosti sa odohráva v budove Zboro-

vého domu CZ ECAV Chmeľov. Príjemné jarné 

počasie sme využili na prechádzky do blízkeho 

okolia a na spoločnú opekačku pod vŕbou na dvore, 

neďaleko evanjelického kostola. Okrem toho sme 

v rámci rekreačnej činnosti vo februári navštívili 

pamätihodnosti Bardejova a výstavu k 500. výročiu 

reformácie. Súčasťou nášho májového programu bo-

la návšteva Vlastivedného múzea v Hanušovciach 

nad Topľou. Potom sme v SED Vranov nad Topľou 

strávili príjemné popoludnie, kde sme zažili vrelé 

prijatie  a  srdečné  rozhovory. 

      

 Ľudia v staršom veku majú v novom dennom 

stacionári príležitosť zúčastňovať sa kultúrnych 

a spoločenských podujatí a stráviť požehnaný čas so

Klienti si spievali pri tvorbe Lutherovej ruže a loga diakonie

Seniori na prehliadke Bardejova

a čo nevieme, dobehneme. Tento rok to dopadlo 

dobre, nikto nebol „posledný“. Jedna skupinka zís-

kala 1. miesto a dve ďalšie s rovnakým počtom bodov 

sa delili o 2. miesto. Radosť z dosiahnutých výsledkov 

sme oslávili sladkými šiškami s lekvárom. Ženy 

z cirkevného zboru nám na ochutnanie upiekli aj 

miestnu špecialitu z Komlóšu, „špricke“. Príjemná 

atmosféra, ktorá zavládla a dobroty na stoloch nás 

sprevádzali pri našich spoločných rozhovoroch.

      Na záver sme si na pamiatku urobili spoločnú 

fotografiu. Už teraz sa tešíme na 4. ročník a hlavne 

na otázky vedomostného kvízu, s ktorými nás opäť 

prekvapí  naša  pani  farárka. 

 A možno ju prekvapíme my!

Anna Vasasová

sociálna pracovníčka SED Horné Saliby

 Rodina Stredísk evanjelickej diakonie sa pos-

tupne rozrastá. 1. januára 2017 sa začala diakonická 

činnosť v obci Chmeľov v okrese Prešov. Pán Boh 

vypočul prosby seniorov, keď umožnil zriadenie 

denného stacionára. Vďaka zaangažovným dobro-

voľníkom a profesionálnemu i ľudskému prístupu 

pracovníkov sa táto ambulantná sociálna služba stala 

reálnou odpoveďou na potreby duchovné, telesné, 

sociálne – na potrebu prijatia, úcty a sebarealizácie.

      SED Sazdice, prevádzka Chmeľov má za sebou 

prvý polrok svojej činnosti. Klienti i pracovníci tu 

denne počúvajú Božie Slovo najmä z úst zborového 

brata farára Tomáša Valašíka, modlia sa a radostne 

spievajú nábožné piesne i ľudovky. Tridsiatka 

šikovných seniorov sa tu venuje rôznym druhom 

záujmovej činnosti: šijú obaly na spevníky, košíky, 

obaly na príbory, háčkujú a vyrábajú napríklad 

vajíčka patchworkovou technikou,  venujú sa 

japonskému umeniu skladania papiera (technika 

origami), hrajú spoločenské hry (scrabble a karty), 

venujú sa športu (ping – pong), spolu s inštruktorkou 

sociálnej rehabilitácie si pravidelne rozvíjajú pamäť 

a precvičujú sociálnu komunikáciu. Pripomínajú si 

osobné i kalendárne sviatky. Denný stacionár nad-

Radostná staroba
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Ruženka Majerová a klientka Evka Cabáneková. 

Zamyslenie prečítala pani opatrovateľka Mária 

Gažová. 

     Laické služby Božie sme pripravili s úprim-

ným  srdcom.

Mária Gažová

opatrovateľka SED Komárno

 Keď ruky zvráskavejú rokmi, keď nohy odmie-

tajú robiť kroky a zrak zoslabne tak, že sami už 

nedokážeme zvládať život, potrebujeme pomoc 

druhých. No nie vždy môžu byť pri nás naši najbližší. 

Avšak nájsť ľudí, ktorí budú dokonalou náhradou 

domova pre človeka, ktorý potrebuje veľa lásky, citu 

a pomoci, nie je vôbec jednoduché. 

      Takýchto ľudí sme našli v zariadení SED 

Kšinná, kde naša mama Anna Magdolenová v čase, 

keď už potrebovala takúto pomoc, našla svoj druhý 

domov, v ktorom dožila svoj život. Pri našich pra-

videlných návštevách mamy v tomto zariadení sme 

v jeho zamestnancoch spoznali ľudí, pre ktorých je 

práca s klientmi ich životným poslaním, vykonávajú 

ju s plným nasadením a rozdávajú im denne kus 

svojho  srdca. 

      Pri každej návšteve nás privítala pokojná ro-

dinná atmosféra, spokojne posedávajúce babičky 

spomínajúce na svoje životné príbehy, či pospevujú-

ce si klientky s opatrovateľkami a z kuchyne sa šíria-

ca vôňa pripravovaného obeda či večere. Všade čisto,

Čítanie textov Ružena Majerová a Mária Gažová

Moje ďakujem...

Sestra farárka nášho cirkevného zboru Komárno Jana 

Kačicová Horňáková bola práceneschopná a v nedeľu 

28. mája laické bohoslužby s Božou pomocou pripra-

vili členovia SED Komárno. Nedeľa po vstúpení 

niesla názov „príprava na posledné veci“. Základom 

k zamysleniu nad slovom Božím boli verše Evanjelia 

podľa Jána, 16, 5 –15. Zamerali sme sa na slová, ktoré 

povedal Pán Ježiš svojim učeníkom pri poslednej 

večeri, keď ich pripravoval na to, čo sa stane po Jeho 

vstúpení. Pán Ježiš vedel, že po svojej smrti bude 

slávne vzkriesený, ale telesne už nebude pri nich 

prítomný. Z tejto pre učeníkov neľahkej budúcnosti 

im zasľubuje Ducha Svätého. Vysvetľoval im, že 

neobmedzovaný ľudským telom môže byť s nimi 

vždy. Pán Ježiš učeníkom zdôrazňuje, že im len 

prospeje,  ak  odíde.

 Náležitosti služieb Božích sme si nasledovne 

rozdelili. Klientka Zuzka Dujničová sa pomodlila a čí-

taním slova Božieho nám poslúžila naša správkyňa 

svojimi rovesníkmi. Posilniť sa na tele i na duši. 

Lebo ako znie biblické heslo nášho zariadenia 

sociálnych služieb: „...radosť z Hospodina je Vaša sila!“ 

(Nehemiáš 8,10) 

Zuzana Dujničová, klientka

Marta Nemčíková 

vedúca denného stacionára

Netypická nedeľa
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cvičíme a hráme sa. Trénujeme tak jemnú motoriku, 

učíme sa správne držať pastelky, poznávať farbičky, 

spievame  si  a  učíme  sa  riekanky. 

     

 Takto strávený čas je pre nás veľkým požehna-

ním. Veríme, že nás bude Pán Boh aj naďalej ochra-

ňovať  a  požehnávať  našu  prácu.

Lenka Mokričková

riaditeľka SED Púchov

       Prvý jú-

nový deň je 

k a ž d o r o č n e 

v e n o v a n ý 

všetkým de-

ťom na celom 

svete. Pripo-

mína nám naj-

mä to, že aj 

deti majú v našej spoločnosti svoje postavenie. Túto 

myšlienku 1. júna zdieľajú mnohé krajiny po celom 

svete. Správna rada SED Sazdice sa rozhodla tento 

rok zorganizovať Deň detí aj v našom dennom 

stacionári. V popoludňajších hodinách sme pozvali 

ku nám všetky deti z našej obce. Spolu s klientmi 

sme im pripravili občerstvenie a bohatý program. 

Pre najmenších zo škôlky bol pripravený terén v bu-

dove denného stacionára, iní  mohli využiť ihrisko. 

Deň detí sme uzavreli o 19.00 hodine, kedy boli

Tešíme sa z pohybu

Netradičný deň detí

Malí aj veľkí

príjemne a útulne. Cítili sme, že v tomto maličkom 

zariadení sú klienti šťastní a našli svoj druhý domov. 

Naša mama prežila v zariadení SED Kšinná štyri 

roky.  Svoj  život  v  ňom  dožila  dôstojne.

     Aj touto cestou chceme poďakovať všetkým za-

mestnancom tohto zariadenia pod vedením riaditeľa 

Jozefa Hadviga za starostlivosť, obetavosť a trpezli-

vosť s akou pristupovali k opatere našej mamy. Patrí 

im všetkým veľké ĎAKUJEME a želáme im, aby im 

Pán Boh dal veľa zdravia a síl pokračovať v ich 

obetavej  práci.

JUDr. Magdaléna Magdolenová

nevesta zosnulej

SED Púchov – 

Detské opatro-

vateľské  cen-

trum navštevuje 

v súčasnosti 12 

detí, čo je maxi-

málna kapacita 

našich jasličiek. 

S deťmi vo veku 

1 – 3 rokov sa 

hravou formou 

učíme podieľať sa na každodennom živote. Samo-

zrejme, spolu so sestričkami pripravujeme program 

pre významné dni. K nim patril aj Deň matiek. 

S deťmi sme pripravili pre mamičky malý darček. 

Deti s veľkou radosťou lepili, kreslili a maľovali. 

Nevedeli sa dočkať, kým sa vyspinkajú a odovzdajú 

darčeky, ktoré so sestričkami pre mamičky vyrobili. 

Ďalším takýmto dňom bol Deň detí. Ten sme s deťmi 

oslávili pestrým programom a hrami. Sestričky 

pripravili pre deti rôzne súťaže. Všetky deti si 

z jasličiek odniesli malý darček, z ktorého mali veľkú 

radosť. Tešíme sa, keď je pekné počasie a čas trávime 

na čerstvom vzduchu, kde sa môžeme do sýtosti 

vybehať, hrať sa s loptami a tešiť sa zo slniečka. 

Najradšej sa hojdáme na hojdačke, púšťame bublinky 

z bublifuku a zbierame kvietky. Počas daždivých dní 

kreslíme, navliekame gombíky a korálky na šnúrky, 

Požehnaný čas v jasličkách

Majstrujeme
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žičala priestory. Pripravili sme pre širokú seniorskú 

verejnosť niekoľko prednášok a to aj vďaka odbor-

níkom, ktorí prednášali bez nároku na odmenu.  

Etnológ Radovan Timko poslúžil prednáškou o fa-

šiangovom období, Katarína Švehlová nám objasnila 

výhody a nevýhody alternatívnej medicíny a obozná-

mila nás so zásadami poskytovania prvej pomoci, 

Peter Chmurčiak nás previedol skalickou históriou 

a Emília Potúčková nám zdôraznila dôležitosť 

pitného režimu pre seniorov. Výtvarníčka Marta 

Fuňáková, zase každú stredu benefične vedie arte-

terapiu. Nech sám Pán Boh sa postará o všetky po-

treby týchto dobrých ľudí! Najnovšie sa však v sta-

cionári tešíme z nového 20 miestneho altánku, 

ktorý nám v letných mesiacoch určite dobre poslúži. 

Za tento dar ďakujeme International Women's Club 

of Bratislava a domácemu cirkevnému zboru. 

Katarína Chmurčiaková

sociálna pracovníčka SED Skalica

       Istý muž v produktívnom veku pred časom 

povedal, že sú dve vekové kategórie ľudí, ktoré 

potrebujú našu pozornosť, podporu a starostlivosť. 

Sú to deti a seniori. Deti preto, aby  mali vytvorené 

dobré zázemie a podmienky pre štart do života 

a seniori preto, lebo sa veľakrát v dôsledku svojho 

zdravotného stavu a sociálnych podmienok nedo-

Náš nový altánok

Nevšednosť našich dní

vyhodnotené všetky súťaže. Deti, rodičia i seniori 

odchádzali s množstvom zážitkov do svojich domo-

vov. 

      Sme vďační Pánu Bohu za ten krásny deň a ve-

ríme, že aj v budúcom roku spolu oslávime Deň detí 

v  kruhu  starých  rodičov.

Borková Katarína

sociálna pracovníčka SED Sazdice

 Naše stredisko ED Skalica má za sebou 

obdobie, ktoré bolo naplnené mnohými aktivitami. 

S Božím vedením sme sa snažili uskutočniť v našom 

meste niečo, čo by zvýšilo povedomie Skaličanov 

o našom dennom stacionári i o Evanjelickej diakonii 

ako takej. Z vďaky za minuloročnú potravinovú 

zbierku sme spolu s klientmi napiekli zákusky pre 

iné skalické zariadenia sociálnych služieb. A tak sa 

z chutných sladkostí tešili seniori v miestnom 

zariadení pre seniorov, i tí najodkázanejší v azylo-

vom dome. V tomto projekte sa osobne angažovali 

zamestnanci miestneho Tesca, ktorí došli a priložili 

ruku k dielu. Vďaka vyzbieraným potravinám sme 

podporili mnohé chudobné rodiny s ťažkým ži-

votným príbehom. Ďalšou aktivitou bol osem 

týždňový cyklus trénovania pamäte pre skalických 

seniorov.  Tento projekt sme uskutočnili v spolupráci 

so skalickou mestskou knižnicou, ktorá nám zapo-

Z každého rožka troška

Oslava MDŽ
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Pri príležitosti Dňa matiek nás navštívila aj pa-

ni starostka Alena Vranková, ktorá pobudla s nami  

pri šálke kávy a vzájomných rozhovoroch. Privítali 

sme medzi sebou aj sestru Milicu Ďuračkovú, 

s ktorou sa naše klientky zamýšľali nad biblickým 

príbehom  sestier  Márie  a  Marty.   

 Naše šikovné klientky si opäť preverili a prec-

vičili svoje zručnosti pri výrobe drobných vintage 

pozdravov a pravidelne každú stredu sa vzdelávali  

v  biblickom  štúdiu.  

     Richard Foster svojho času napísal: „Lásku 

neodovzdávame v niečom veľkom, ale prostred-

níctvom  malých  činov  láskavosti.“  

 A o to sme sa každodenne s Božou pomocou 

usilovali  aj  my.

Martina Tlkancová

správkyňa SED Slatina nad Bebravou

       Občas všetci prežívame obdobia kedy nám 

v hlave víri množstvo myšlienok, starostí alebo len 

stresujúce dni, počas ktorých by sme potrebovali 

vypnúť. Doma alebo aj medzi priateľmi, kolegami 

nám to môže niekto alebo niečo pripomínať. A tak 

hľadáme možnosti ako sa aspoň nachvíľu odpútať 

od starostí všedného dňa. Jednou z možností je 

napríklad kino. V tichu sály sa môžeme sústrediť na 

to, čo nám chce režisér a scenárista ponúknuť. Zrazu 

sa ocitáme v inom svete a všetko zlé na dve tri ho-

diny  vytláčame  z  hlavy. 

Filmové dopoludnie

Oznam o premietaní filmu

kážu už sami o seba postarať. Napriek stále sa 

zvyšujúcim nárokom na poskytovanie sociálnej sta-

rostlivosti zo strany štátu sme vďační za to, že máme 

možnosť ponúkať a zabezpečiť adekvátnu pomoc 

tým, ktorí  diakoniu – službu lásky k blížnemu - 

potrebujú. 

      

 

 

 Aj klienti nášho SED „ Prameň“ Slatina nad  

Bebravou sa mohli tešiť zo spoločných každoden-

ných stretnutí v zariadení denného stacionára. Pobyt 

spestrili návštevy detí miestnej MŠ a žiakov ZŠ, 

ktorí medzi nás zavítali so svojimi vystúpeniami pri 

rôznych príležitostiach. Ich bezprostrednosť, živosť 

a hravosť vniesli „mladého ducha“ do všednosti 

života staršej generácie. Vzájomné obdarovania 

z týchto stretnutí upevňujú pocit, že aj seniori majú 

svoje dôstojné miesto a priestor pre svoj život a vzá-

jomné  vzťahy. 

 

Hrejivo na srdci

Vystúpenie najmenších
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 Medzinárodná 

d e t s k á  v ý t v a r n á 

v ý s t a v a  L i d i c e 

(MDVV Lidice) bola 

založená v roku 1967 

na pamiatku detských 

obetí z českej obce Li-

dice. Táto pôvodne ná-

rodná výstava sa stala 

v roku 1973 výstavou 

medzinárodnou a po-

čas svojej histórie sa 

stala dobre známou 

nielen medzi deťmi 

a učiteľmi u nás, ale 

doslova na celom sve-

te. V posledných ro-

koch na výstavu pri-

chádza pravidelne 

viac než 25 000 veľmi 

kvalitných výtvarných diel od detí nielen z Českej 

a Slovenskej republiky, ale i z ďalších 60-70 štátov. 

Organizácia Spojených národov prehlásila rok 2017 

Medzinárodným rokom udržateľného cestovného 

ruchu pre rozvoj, a preto bol jubilejný 45. ročník 

súťaže venovaný téme: „Cestovanie“.  Táto téma nás 

skutočne oslovila a rozhodli sme sa jej zúčastniť. 

S našimi mladými dospelými klientmi denného 

stacionára sme ju spracovávali tak, že podľa vlast-

Medzinárodná detská 

výtvarná výstava Lidice 

Ocenený Dušan Pavelek s kresbou

Návštevníci v galerii Jána Koniareka v Trnave 

 V minulosti dostupnosť televíznych prijíma-

čov a celkovo ich bežnosť nebola taká ako je dnes. 

Filmy sa viac premietali a návšteva kina s rodinou 

bola spoločenskou udalosťou, ktorá patrila medzi tie 

nevšednejšie. A keďže dnes už žiadny z našich 

klientov kino alebo divadlo nenavštevujú, rozhodli 

sme  sa  urobiť  si  kino  v  zariadení.

 Posledné piatkové dopoludnie mesiaca február 

klienti Domu Dobrého Pastiera v Sučanoch strávili 

spoločným sledovaním filmu z roku 1958, ktorý je 

prvou slovenskou koprodukciou domácej a maďars-

kej filmovej tvorby s názvom „Dáždnik svätého 

Petra“. Veselohra je adaptáciou rovnomenného 

románu maďarského spisovateľa so slovenskými 

koreňmi Kálmána Mikszátha a rozpráva spletitý 

príbeh o histórii červeného dáždnika, ktorým podľa 

legendy ochránil svätý Peter osirelú sestru glogov-

ského farára pred prudkým lejakom. Dáždnik 

svätého Petra je ľahký a jednoduchý príbeh s mrav-

ným ponaučením, že šťastie nespočíva v peniazoch, 

ale  v  láske.

 

 Filmovým dopoludním si naši klienti oživili 

časy minulé, kedy takto trávili spoločné chvíle s ro-

dinou a priateľmi. Súčasťou tohto februárového 

dopoludnia bola tiež gratulácia klientom, ktorí v me-

siaci február slávili svoje narodeniny a meniny. Takže 

po skončení filmu sme im zablahoželali a nechýbala 

ani  dobrota  v  podobe  koláčikov. 

      Veríme, že sa nám takto spoločne podarilo 

odpútať od ťažkostí, ktoré nás z času na čas potrápia 

ponorením sa do atmosféry filmu plného vtipu a op-

timizmu. 
Monika Kalafutová 

sociálna pracovníčka SED Sučany

Naše kino
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 Tento projekt nám prináša viac priestoru na 

intenzívnejšiu spoluprácu s našimi klientmi. A tak 

sme mohli vo februári spolu s partnerskou organi-

záciou Relevant uskutočniť zážitkový tábor Buď 

odvážny! Táto aktivita nadväzovala na sériu školení 

osobnostného rozvoja, ktoré naši klienti absolvovali.  

 Doobedia boli venované rôznym aktivitám za-

meraným na sociálny a osobnostný rozvoj, popolud-

ní sme spolu trávili čas na turistickej prechádzke, 

korčuľovaní či kúpalisku. Počas večerných progra-

mov sme si čítali Božie slovo, spievali piesne, hrali 

rôzne hry a zdieľali sa. Jeden večer bol venovaný 

našim chlapcom a dievčatám, kde predviedli svoje 

talenty v Talentshow. Všetkým nám tento spoločne 

strávený  čas  veľmi  prospel.

      

 Taktiež stavebné práce na našej sýpke pokra-

čujú. Okrem toho, že tu budujeme novú prevádzku  

pre tréning pracovných zručností, už teraz sa naši 

chlapci zúčastňujú na samotnej výstavbe. Je tu dobrý 

priestor na intenzívnejšiu komunikáciu a spoluprácu 

s našimi chlapcami, keďže nie sme tlačení externými 

požiadavkami investorov, ale prácu môžeme prispô-

sobiť potrebám klientov. Ďakujeme Pánu Bohu, 

že  je  s  nami  a  vedie  nás.

Spoločné foto chlapcov 

Jana Pindrochová     

sociálna pracovníčka SED Veľký Slavkov 

ného výberu dostali predlohu miest známych celo-

svetových destinácií. Obrázok sa stal inšpiráciou. 

Snažili sa ho prekresliť a podľa vlastnej fantázie die-

lo  už  len  dotvoriť.

      Pri posudzovaní prác porotcovia udelili z doš-

lého počtu 25 690 exponátov z 83 krajín celkovo 1289 

ocenení, z toho 248 medailí pre 76 krajín a 434 orga-

nizácií. Z našich mladých výtvarníkov získal čestné 

uznanie Dušan Pavelek za kresbu mesta Amsterdam. 

Spoločne s  jeho ocenením a radosťou z úspechu boli 

odmenení aj všetci členovia nášho stackárskeho ko-

lektívu. Aj keď v súťaži nemôžu vyhrať všetci, našich 

mladým dospelým tvorba s touto témou priniesla 

dobrú náladu a úsmev na tvári. Na určitý čas sa stali 

cestovateľmi aj maliarmi a takéto dobrodružstvo 

stálo  za  to.

                                                                                          
Alena Šurinová

Ergoterapeut denný stacionár SED Trnava

 Tento rok sa len nedávno začal a už tu máme 

skoro leto a za sebou množstvo aktivít a práce, kto-

rými nás Pán Boh požehnal a previedol. V plnom 

prúde sú rôzne stavebné práce či chystanie dreva 

na kúrenie. Aj keď bolo veľa chladných dní, tak Pán 

Boh požehnal, že zemiaky i zelenina pre našu potre-

bu  už  tiež  pomaličky  vykukujú  spod  zeme.

 Od septembra SED Veľký Slavkov realizuje 

projekt Veľký krok do života financovaný nadáciou 

Velux. 

Keď Pán Boh požehnáva

Tábor - Buď odvážny!
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      Slovenské príslovie ,,samota je zlý spoločník” 

pozná asi každý z nás. Pre mnohých seniorov je 

postrachom, obavou, že svoj život v šedinách strávia 

bez prítomnosti rodiny, priateľov, známych. Rôzne 

zdravotné problémy, strata sluchu, zraku, ktoré spre-

vádzajú človeka v období staroby zvyšujú izolova-

nosť seniorov. Často sa stretávame s vetou, ktorú 

hovoria naši starkí: ,,nechcem byť nikomu na príťaž“, 

často sa hanbia za svoj zhoršený zdravotný stav, 

stránia  sa  iných  ľudí,  uzatvárajú  sa  do  seba.

  Osamelosť seniorov veľmi negatívne vplýva 

na ich psychiku, sú smutní, podráždení, nervózni, 

čo vyúsťuje k celkovej duševnej nepohode - depresii.  

 Nedostatok sociálneho kontaktu prispieva 

k zhoršeniu vyjadrovacích schopností a sociálnych 

zručností. Nájsť si nových priateľov vo vyššom veku 

je oveľa ťažšie. Náš denný stacionár navštevujú 

seniori, ktorí dochádzajú do zariadenia z neďalekých 

bydlísk, kde väčšina z nich býva sama. Našim cieľom 

je poskytnúť seniorom dennú starostlivosť v rodinnej 

atmosfére, aby sa necítili osamelí. Zapájame ich do 

spoločenských aktivít, samozrejmosťou sú  návštevy 

kultúrnych podujatí, spoločné prechádzky a výlety. 

 

 Vo februári tohto roku sme navštívili 5. ročník  

Dňa remesiel, ktorý sa konal v neďalekej škole. V tom 

istom mesiaci sme sa zúčastnili výstavy fotografií 

mladej amatérskej fotografky. Začiatkom apríla naše 

zariadenie navštívila úspešná vranovská výtvarníčka 

Jarmila Hittmárová, ktorá našim klientom predviedla 

maľovanie kraslíc. Potešila nás návšteva klientov 

z nového zariadenia SED z Chmeľova začiatkom 

mája. 

       Chceme sa poďakovať Pánu Bohu za možnosť  

spoločného stretávania sa v našom zariadení, za všet-

ky požehnané doterajšie  aktivity a aj naďalej s Jeho 

pomocou túžime vytvárať podmienky pre spokojný 

život  v  našom  zariadení.

Samota je zlý spoločník

Beáta Pacolová

sociálna pracovníčka SED Vranov nad TopľouNa 5. ročníku  Dňa remesiel 

Navštívili nás klienti zo SED Chmeľov
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