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PRÍHOVOR PREDSEDU SEM
Zjv 3:15 - 16 ... poznám tvoje skutky, že nie si ani studený ani horúci. Kiež by
si bol studený alebo horúci! Takto, že si vlažný, ani horúci ani studený,
vypľujem ťa z úst.

Veľmi známe a veľmi tvrdé slová, ktoré Pán Ježiš adresuje zboru
v Laodicei. Kresťanom vyčíta, že ich život je vlažný, v originálnom preklade – „na
zvracanie“. Išlo pritom o zbor, ktorý bol bohatý a nemal problém zabezpečiť
a zorganizovať akúkoľvek službu alebo aktivitu. Mal dostatok peňazí a len
máločo mohlo ľuďom v tomto zbore zabrániť, aby niečo zorganizovali, ak sa
preto rozhodli. Napriek tomu, význam pokarhania, ktoré im Pán Ježiš adresuje,
hovorí o tom, že sú neužitoční. Žijú kresťanstvo, ktoré pre tento svet nemá
žiaden úžitok a je dobré len na „zvracanie“. Ak by bolo horúce (ako liečivé
pramene v meste Hieropolis, ktoré je blízko Laodicei) – poskytovalo by
uzdravenie pre všetkých duchovne nemocných. Ak by bolo studené,
poskytovalo by osvieženie pre duchovne unavených. Ich kresťanstvo je však
vlažné a nemá žiaden úžitok.
V Spoločenstve evanjelickej mládeže sme z Božej milosti prežili ďalší rok.
Sme bližšie k nebu a ja pri čítaní tejto Výročnej správy rozmýšľam, či sa nám
skrze aktivity a programy tu opísané, podarilo toto nebo priblížiť aspoň
jednému človeku. Rozmýšľam nad tým, či naše kresťanstvo, ktorého
nedokonalým ovocím sú aj aktivity tu opísané, má pre ľudí úžitok. Poskytujeme
mladým ľuďom Ježišovo uzdravenie? Vieme im ponúknuť Božie osvieženie?
Budem veľmi rád, ak pri čítaní nasledujúcich riadkov, ktoré sú zhodnotením
roka 2015, si spomeniete aspoň na jedného človeka, s ktorým ste sa pri týchto
aktivitách stretli a rozprávali sa s ním o Pánovi Ježišovi. Lebo ak naše
kresťanstvo nie je osobné a neprináša Krista mladým ľuďom do ich životov
a problémov, márne je naše dielo, ktoré sme vykonali.
Pane Ježišu, neužitoční služobníci sme, no máme vieru, že aj našu
neužitočnosť si môžeš použiť na oslavu Tvojho svätého mena.

Vladimír Maťaš, Veľký Slavkov, 03. 03. 2016
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ORGÁNY SEM
....................................................................................................
[ Valné zhromaždenie SEM]
Valné zhromaždenie (VZ) je najvyšším orgánom Spoločenstva evanjelickej
mládeže. Tvoria ho vedúci, resp. delegáti miestnych združení SEM, predsedovia
jednotlivých centier SEM, predsedníctvo SEM, predseda a podpredseda SEM.
Úlohou Valného zhromaždenia je voliť zástupcov SEM do jednotlivých orgánov,
hodnotiť a schvaľovať Výročnú správu, rozpočet a program SEM. Rozhoduje o
všetkých dôležitých veciach týkajúcich sa SEM a schádza sa spravidla raz ročne.
[ Predsedníctvo SEM ]
Je výkonným orgánom SEM a tvorí ho predseda, podpredseda SEM a zvolení
členovia predsedníctva. Predsedníctvo SEM sa schádza minimálne raz za 3
mesiace. Jeho úlohou je riadiť činnosť SEM počas celého roka a rozhodovať o
všetkých veciach medzi zasadnutiami VZ SEM, ktoré nepatria výlučne do
kompetencie Valného zhromaždenia. Aktuálnymi členmi sú: Vladimír Maťaš
/predseda SEM/, Miroslav Mudrák /podpredseda SEM/, Jozef Grexa, Ján
Grexa, Jakub Török, Dávid Gurka, Ján Vahalec, Milan Bruncko ml. a Jozef Šimek.
[ Rada starších ]
Tvorí ju päť zástupcov, ktorých rovnako, na tri roky, volí VZ. Rada starších je
poradný orgán SEM, ktorého úlohou je riešiť duchovné otázky a problémy
mladých ľudí v súlade so základnými kresťanskými princípmi a ústavou ECAV,
ktorých základom je Biblia ako Božie slovo.
[ Kontrolný výbor ]
Pozostáva z troch členov volených VZ na tri roky a jeho úlohou je kontrolovať
hospodárenie všetkých organizačných a výkonných zložiek SEM podľa platných
predpisov. Aktuálnymi členmi sú: Matúš Stáňa, Tomáš Svitek a Ondrej Tőrők.
[ Centrála SEM ]
Je výkonným orgánom predsedníctva SEM, ktorého činnosť riadi a vykonáva
tajomník SEM spolu s ostatnými zamestnancami.
V roku 2015 sme mali nasledovné pozície a zodpovednosti:
• Tajomník SEM – Mgr. Veronika Prídavková /administratíva, fundrising,
komunikácia s partnermi v rámci SR/
• Ekonomická agenda – Ing. Erika Paľová
• Účtovná agenda – Jaroslav Fašánok
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• Vzdelávacie a školiace programy – Ing. Ján Vecan, Ing. Mgr. Michal Findra
• Komunikácia s vedením cirkvi, dištriktov a seniorátov + Diakonická práca
– Mgr. Vladimír Maťaš
• Komunikácia so zahraničnými partnermi + projekt Helping Hand –
Mgr. Miroslav Mudrák
• SEMFEST – PhDr. Jozef Šimek
• Predaj kresťanskej literatúry a hudby – Ladislav Ontko
ŠTATUTÁRNI ZÁSTUPCOVIA SEM
......................................................................................................
[ Predseda – Mgr. Vladimír Maťaš ]
Práci s mládežou sa venuje od 14 rokov. Začínal MZ SEM Sabinov. Po skončení
štúdií na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v roku 2000 bol ordinovaný za
farára. Pôsobil ako kaplán v cirkevnom zbore Háj. V rokoch 2002 - 2007 pôsobil
ako biskupský tajomník pre mládež ako zamestnanec Generálneho biskupského
úradu a zároveň ako tajomník v SEM. Od roku 2007 pracuje v Stredisku
evanjelickej diakonie – Dom na polceste vo Veľkom Slavkove, ktoré sa venuje
mladým ľuďom, zväčša bývalým odchovancom detských domovov a mladým
asociálom. V roku 2009 bol zvolený za podpredsedu SEMu. Býva vo Veľkom
Slavkove, je ženatý a má dve deti.
[ Podpredseda – Miroslav Mudrák ]
Býva v Púchove a spolu so svojou drahou manželkou Štefi majú krásne dcérky
Miu a Emu. Vyštudoval Žilinskú univerzitu a od svojich 14 rokov sa venuje práci
s mládežou. Najskôr ako dobrovoľník spolupracoval pri rôznych aktivitách
v miestnom cirkevnom zbore v Púchove. Neskôr vstúpil do práce v Oblastnom
centre SEM Púchov ako jeho vedúci. Okrem zodpovednosti za OC SEM Púchov
má na starosti aj projekt Helping Hand a komunikáciu so zahraničím.
MIESTNE ZDRUŽENIA SEM
.....................................................................................................
Sú to základné organizačné jednotky, ktoré fungujú zväčša pri miestnych
zboroch ECAV. Základom ich fungovania je pravidelné stretávanie a rôzne
aktivity: voľnočasové, kultúrne a misijno – športové. Z programových aktivít sú
pre miestne združenia najcharakteristickejšie pravidelné stretávania, a to
jednak stretávania mládeží, a tiež stretávania skupiniek. Tieto aktivity sú
pravidelné, realizované minimálne v týždenných intervaloch. Popri nich sa v
mnohých miestnych združeniach organizujú ďalšie voľnočasové aktivity, ako sú
nacvičovanie hudobných skupín, divadielok, rôzne športové aktivity, pomoc
rôznym okrajovým skupinám ako sú Rómovia, domováci, bezdomovci, starí
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ľudia, kde mladí vyvíjajú aktivity podľa svojich možností a podľa potrieb buď
jednorázovo alebo systematicky.
V SEMe bolo v roku 2015 oficiálne zapojených 146 mládeží s celkovým počtom
4826 členov.
CENTRÁ SEM
.....................................................................................................
Vznikajú na základe rozhodnutia Predsedníctva SEM a ich hlavnou úlohou je
duchovná starostlivosť a zodpovednosť za výchovu a vzdelávanie vedúcich
spolupracovníkov v danej oblasti, resp. rozvíjanie a organizovanie špecificky
konkrétnej oblasti v práci s mládežou. Ich vznikom sme chceli preniesť na
regióny najmä výchovnú prácu. Aktivity týchto centier takisto prežívajú výmenu
generácií na mládežiach. Z ich činností sú najvýznamnejšie víkendovky a
koordinácia spoločných akcií v ich regióne.
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CELOSLOVENSKÉ AKTIVITY

..........................................................................................
[SEMFEST 2015]
Dátum: 9. - 12.7.2015
Miesto: Necpaly
SEMFEST 2015 bol 7. ročník open-air festivalu, ktorý sa konal už druhý rok
v Necpaloch, okres Martin. Necpaly nám ponúkajú priam nádherný komplex
situovaný priamo v dedine s kostolom a úžasnou farskou záhradou. Veríme, že
aj tento ročník Semfestu bol požehnaním nielen pre samotných návštevníkov,
ale aj pre obec a cirkevný zbor. Cieľovou
skupinou festivalu sú predovšetkým mladí
ľudia vo veku 13 – 25 rokov. Zúčastňujú
sa ho však aj starší ľudia, mladé rodiny s
deťmi a ľudia z okolitých obcí.
Prípravy Semfestu prebiehali približne od
novembra 2014 na Necpalskej fare, kde
sme sa ako organizačný tím pravidelne
stretávali.
Téma:
Práve na týchto stretnutiach sme sa zhodli na téme, ktorá znela: SI VZÁCNY!
Počas festivalu sme sa zamýšľali nad príbehom márnotratného syna, ktorý
opustil Otcov príbytok, chcel žiť vlastným životom, až kým nepochopil, že pri
Otcovi je predsa len najlepšie.
Spoločne sme sa počas SEMFESTu 2015 zamýšľali, kde sa nachádzame práve my
v našich životoch a že sme VZÁCNI pre nášho nebeského Otca.
Témy jednotlivých dní a večerov na SEMFESTe:
Štvrtok - Idyla v Otcovej blízkosti.
Piatok - Na dne.
Sobota - Jediná cesta návratu.
Nedeľa - Slávnostné prijatie doma.
Slovom nám počas všetkých štyroch dní poslúžili Slavo Slávik a Vladko Maťaš.
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Program
V rámci témy boli organizované životné príbehy, kde boli prezentované
praktické skúsenosti starších i mladších kresťanov zo života s Bohom, ale aj
semináre na rozličné zaujímavé témy. Myšlienku festivalu silno podporovala
výzdoba v areáli s podnetnými kresbami a aktivitami.
Okrem tohto programu mali účastníci k dispozícii relax stan, pub-stan so živou
hudbou a spoločenskými hrami, atrakcie (vodný futbal, ľudský kicker, skákací
hrad pre deti, steck’em, biliard, stolnotenisové stoly, kalčetá...) a nízkolanové a
športové aktivity. Pre rodiny s deťmi bol zriadený detský stan s programom.
Navyše pre účastníkov nonstop fungoval poradenský a modlitebný stan, kde
mohli nájsť ľudí, ktorí by sa s nimi modlili a rozprávali o ich problémoch.
Dobrovoľníctvo
Samotný SEMFEST začínal až 9. júla vo štvrtok o 18:00, ale jeho prípravy
prebiehali už od piatka 3.7. Približne 115 dobrovoľníkov z celého Slovenska
prišlo na celých 10 dní, aby pomohli s prípravami festivalu, ale aj jeho
priebehom, či upratovaním po jeho skončení. Bez týchto ľudí by Semfest
nemohol byť. Prvé tri dni sú zamerané na dobrovoľnícku víkendovku, kde majú
dobrovoľníci čas sa navzájom spoznávať, hrať športy, ale hlavne je pre nich
pripravený aj duchovný program, kde ako jedno veľké spoločenstvo chválime
Boha a počúvame jeho Slovo. Tento čas je pre nás veľmi vzácny a práve tu
naberáme sily na nasledujúce dni.
V ďalších dňoch sú dobrovoľníci rozdelení do pracovných tímov, ktoré majú
rôzne funkcie. Napríklad kuchyňa tím, kreatívny tím, stavebný tím, či
upratovacia čata. Počas festivalu fungujú podľa služieb vo svojich tímoch, ktoré
im zadá ich vedúci tímu.
Počas celých 10 dní je im zabezpečené duchovné poradenstvo.
------------------------------------------------------------------------------V organizovaní SEMFEST-u chceme pokračovať aj v budúcom roku. Oblasti,
ktoré je potrebné zlepšiť sú napríklad:
- získavanie financií, hľadanie sponzorov,
- managment prác a organizačného tímu,
- zefektívnenie práce dobrovoľníkov.

Počet účastníkov: 1121 ľudí

Počet dobrovoľníkov: 115 ľudí
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[SEM konferencia 2015 ]
Dátum: 13. – 15.11.2015
Miesto: Veľký Slavkov
Tradične – v tradičnom čase (13-15. November) a na tradičnom mieste (MEMC
Ichthys, Veľký Slavkov) sa uskutočnila ďalšia konferencia Spoločenstva
evanjelickej mládeže. A predsa len bola opäť niečím iná, netradičná. Veď Božie
slovo je vždy čerstvé, vždy aktuálne, vždy schopné dotýkať sa nanovo a inak.
Preto sme aj v roku 2015 pripravovali konferenciu SEM s túžbou aby Pán Boh
opäť prehováral k mladým ľuďom na Slovensku.
Heslom konferencie bolo Transformuj sa, ktoré
vychádzalo z 2 listu Korintským 5, 17. Preto ak je
niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa
pominuli, a hľa, nastali nové. Spoločne sme
skúmali čo znamená „byť v Kristovi“ a zároveň
sme uskutočnili hlboký prieskum do Božích
princípov a právd. Poznávali sme ako nás Boh
môže transformovať na nové stvorenie a meniť
naše srdcia a postoje. Tohtoročnej SEM konferencie sa zúčastnilo 211 ľudí.
Si v Kristovi....?
Cieľ podujatia:
• Duchovný rast jednotlivcov - vzdelávanie, vyučovanie biblických princípov
a kresťanských hodnôt
• Budovanie miestnych mládežníckych tímov, utužovanie vzájomnej
spolupráce, motivovanie a inšpirovanie do ďalšej práce
• Vzájomné nadviazanie kontaktov medzi jednotlivými mládežníckymi
tímami
a tiež prezentácia možností zapojenia sa do celoslovenských
projektov.
• Spoločenstvo kresťanov z celého Slovenska, spoločný modlitebný zápas za
mladých ľudí okolo nás.
Program podujatia:
Na jednotlivých spoločných programoch (doobeda a poobede) sme sa cez
aktivity, zamyslenia, čítané texty, piesne a hovorené slovo spoločne venovali
danej téme.
V rámci konferencie zaznievali spoločné piesne a modlitby.
Hlavné témy konferencie:
1.Téma: Ak je niekto v Kristovi, rečník: Stanko Gurka
2.Téma: je nové stvorenie, rečník: Stanko Gurka
3Téma: staré veci pominuli, rečník: Peter Soukup
4Téma. Hľa nastali nové, rečník: Peter Soukup
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Na konferencii sa uskutočnili semináre na tieto témy:
Znamenia posledných dní – Pavol Roháček
Na seminári o znameniach posledných dní sme sa dozvedeli novinky o tom, čo
sa deje vo svete a čo hovorí o posledných časoch biblia. Súčasne sme sa
zaoberali aj tým, aký postoj máme zaujať voči tomu, čo už je a čo má ešte len
prísť, ako je napísané v Biblii.
Misia – Bill Moberly
Biblia je od prvej strany až po poslednú plná misie! Odhaľuje Božie srdce, ktoré
túži po všetkých národoch. Božím zámerom je, aby všetci ľudia boli získaní
evanjeliom Pána Ježiša Krista. A koho volá vykonať tento Jeho zámer? Mňa i
Teba! Na tomto seminári sme sa naučili, ako byť súčasťou Božieho plánu medzi
ľuďmi. „Hovorte medzi pohanmi o jeho sláve, o jeho divoch medzi všetkými
národmi…“ Žalm 96,3
Myslel to Boh s manželstvom vážne?– Ivka a Samko Javornickí
Seminár o význame manželstva, vzťahov a sexuality v modernom svete. Na
tomto seminári sme hovorili o tom, ako moderná spoločnosť často nechápe
pôvodný zmysel manželstva a vzťahov a o tom ako to Boh zamýšľal na počiatku.
Aké pravidlá a princípy Hospodin ustanovil pre manželstvo, vzťahy a sexualitu a
aké požehnanie plynie z týchto oblastí pre náš duchovný a vzťahový život ak ich
dodržujeme.
Kresťania vo svete –Kristína Liashchova, Ladislav Ivanecký
Na tomto seminári sme spoznávali život našich bratov a sestier v Kristovi
z krajín, kde ľudia pre vieru v Pána Ježiša Krista musia vychádzať zo svojich
komfortných zón mnohokrát omnoho radikálnejšie ako my.
Moderované diskusie:
Islám, politika a bezpečnosť: Je čoho sa báť?– Samuel Javornický
Moderovaná diskusia, v ktorej sme si stručne predstavili ideové základy islamu
s dôrazom na politické aspekty. Taktiež sme zhodnotili radikálne
a extremistické prvky v islame a islamskej tradícii.
Ženám vstup zakázaný – Janko Vahalec, Edko Gurka
Moderovaná diskusia bola určená pre mužskú časť konferencie, v ktorej sa
zaoberali témou čistota nie len tela, ale aj mysle muža v sexuálnej oblasti.
Žijeme v zosexualizovanej dobe plnej sexuálnych nemravnosti. Ako sa má s tým
muž vysporiadať? Ako zostať sexuálne čistými? Aj o tom bol tento seminár.
Mužom vstup zakázaný – Monika Trnkócyová, Marta Melicherčíková
Moderovaná diskusia bola určená pre ženskú časť konferencie, v ktorej sa
zaoberali témou hanba, ktorú ženy cítia.
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[ HELPING HAND ]
Sumár správ Helping Hand z roku 2009 - 2014
Vznik a myšlienka projektu
Misijný projekt Helping Hand vznikol v roku 2008 ako reakcia na potrebu „po
niečom zaujímavom“. S touto potrebou sme sa stretali v evanjelických
mládežiach a zboroch. Taktiež sme sa stretali s tým, že vedúci v mládežiach a
zboroch boli vyčerpaní a túžili po „novom dychu“ do svojej práce.
Preto sme sa ako Oblastné centrum Spoločenstva evanjelickej mládeže v
Púchove rozhodli, že chceme podať pomocnú ruku (Helping hand) evanjelickým
mládežiam a zborom. A to spôsobom, že prídeme s nafukovacou atrakciou a
pomôžeme im zrealizovať zaujímavý program pre nimi vybranú vekovú skupinu.
Dôležitým aspektom pri týchto akciách je to, že SEM podá pomocnú ruku
(formou nafukovacej atrakcie, rečníka, kapely, pripraveného programu, ... ) a
mladí alebo ľudia zo zboru v danom mieste zase podajú pomocnú ruku ľudom,
ktorí nepoznajú Pána Ježiša. Preto sa tento projekt volá HELPING HAND.

Vývoj
Projekt prešiel rôznymi vývojovými štádiami, kde stále bola koncentrácia na to,
aby sa zvestovalo evanjelium. V prvých rokoch sa budovala „základňa“ ľudí,
ktorí sú ochotní pomôcť a vnímajú potrebu pomôcť pri výjazdoch a takýmto
spôsobom prispieť k zvestovaniu evanjelia. Toto sa nám
vďaka Božej milosti ako tak podarilo. Skúsenosti s prijatím
a ochotou organizovať akciu aj pre „mimo-cirkevných ľudí“
v cirkevných zboroch sme mali rôzne. Niekde túto formu
pomoci prijali radi a niekde sme museli presviedčať, aby
nejakú formu aktivity pre druhých ľudí pripravili.
Taktiež sme kládli dôraz na pestrosť materiálnej ponuky.
Momentálne máme k dispozícii vodný futbal, 3-kombináciu
futbalu-ľudského kickeru-bungee futbalu, nafukovacie
hrady, drevené magnetické futbaly – weykicky, XXL
drevené veže – jengy, spoločenské hry, nízkolanové aktivity, fúkací terč a fúkací
futbal. Taktiež je možnosť i zapožičania materiálnych vecí ako stoličky, či stany,
čo sme zakúpili v kombinácii s projektom SEMFEST. V rámci Helping handu
fungovali podprojekty Meet God, Emmaus, a Meet Jesus.

Helping Hand v roku 2015
Východisková pozícia
V roku 2015 sa projekt HH realizoval ôsmy rok. Počas prvých 7 rokov sa Helping
Hand dostal do povedomia evanjelickej verejnosti natoľko, že ľudia vedia
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o projekte, a preto netreba robiť špeciálnu propagáciu. Tie cirkevné zbory a
mládeže, ktoré chceli, nás zavolali a my sme prišli.

Ciele na rok 2015
a) Reagovať a zrealizovať akcie, kde
vyjadria potrebu pomoci
Zúčastnili sme sa a tým pomohli rôznymi
spôsobmi na 93 akciách počas celého
roka rôznymi spôsobmi (zapožičaním
nafukovacích
atrakcií,
požičaním
spoločenských hier či HH auta, slovom,
misijnými výjazdmi, požičaním stanov, či stoličiek).
b) Zvestovať evanjelium
Na akciách, ktorých sme sa zúčastnili odznelo Božie slovo a zvesť evanjelia. Bolo
to zo strany domácich organizátorov alebo sme zvesťou poslúžili my.
c) Kúpiť novú nafukovaciu atrakciu.
Kúpili sme finančne náročnú atrakciu
BODYZORBING. Je o ňu záujem, ale
nakoľko je veľmi drahá a náročná na
údržbu, tak je aj drahšia na prenájom v
porovnaní k ostatným atrakciám.
d) Byť aktívnou súčasťou užšieho tímu
vedenia SEM a tým pomôcť k zlepšeniu
fungovania SEM
Od novembra 2013, referent projektu Miroslav Mudrák bol zvolený za
podpredsedu SEM. Vedenie SEM sa v prvých mesiacoch roka 2014 stretávalo
pravidelne 2-3 krát mesačne. Na týchto stretnutiach sa riešili otázky týkajúce sa
personálneho zabezpečenia SEM, vzťahov s ECAV a štátom a transparentnosť
SEM v rámci organizácie ako aj mimo nej. V druhej polovici roka tieto stretnutia
boli v intenzite 1 – 2 mesačne. Tieto stretnutia pomohli k zlepšeniu fungovania
SEM. V roku 2015 (od septembra 2014), referent projektu Miroslav Mudrák,
začal pracovať opäť v školstve. Tento cieľ však trvá. V roku 2015 sa podarilo
zrealizovať niekoľko stretnutí, ktoré pomohli k zlepšeniu fungovania SEM ako
organizácie. Od novembra 2014 je zvolené nové predsedníctvo SEM, na ktoré
sa postupne presúvajú zodpovednosti tak, aby v novembri 2018 boli vo vedení
SEM „mladší a zodpovední ľudia“.
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e) Zrealizovať putovné misijné nasadenie do slovenských evanjelických
cirkevných zborov v Srbsku.
V roku 2014 sme boli v Srbsku s HH prvý krát.
Bolo náročné zorganizovať 5 akcií, na ktorých by
sme mohli poslúžiť. V roku 2015 tento problém
nebol, nakoľko bol o našu pomoc veľmi veľký
záujem. Misijné nasadenie trvalo 12 dní a boli
sme v 10 rôznych cirkevných zboroch. Finančne
sme túto akciu realizovali s tým, že na srbskej
strane netreba nič platiť, ale sme počas roka zbierali financie medzi
slovenskými mladými na tento výjazd. Podávam správu o výjazde do Srbska
očami jedného z účastníkov.

Misijná cesta do Srbska (1.-12.8. 2015)
„Potom im povedal: Choďte po celom svete, kážte
evanjelium všetkému stvoreniu.“ Mk 16:15 Prvého
augusta sa pre osemčlennú skupinu mladých ľudí
na čele Miroslavom Mudrákom vyslanú
Spoločenstvom evanjelickej mládeže, začalo
dobrodružstvo. Čakalo nás cestovanie po srbskej
Vojvodine, kde sme počas desiatich dní prešli
všetkými troma seniorátmi Slovenskej evanjelickej
augsburského vyznania cirkvi (SEAVC) v Srbsku.
Evanjeliom a atrakciami z misijného programu
SEMu – Helping Handu sme poslúžili približne
400 deťom a tínedžerom vo veku od 5 do 17
rokov. Každý z desiatich
dní znamenal akciu na
inom mieste. Prvých päť
dní sme strávili v
Sriemskom senioráte,
kde sme slúžili v mestách Šíd, Višnijčevo, Bingula, Lug a
Erdevik. V Banátskom senioráte sme poslúžili mladým
ľuďom z Kovačice. V rámci Báčskeho seniorátu sme organizovali akcie v
cirkevných zboroch Silbaš, Pivnice, Báčsky Petrovec a Kulpín. Štruktúra našich
dní bola jasná, a tak ako sa dalo očakávať, misijná
cesta bola fyzicky a často aj psychicky náročná. Okrem
dvoch nedieľ, kedy sme chceli svojou prítomnosťou a
krátkym príhovorom povzbudiť aj cirkevníkov na
službách Božích, sme akcie obvykle začínali o 11:00
evanjelizačným programom, ktorý obsahoval kázanie
zo Slova Božieho, svedectvá s výzvou, piesne a rôzne
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zoznamovacie aktivity. Veríme, že misijná cesta bola oslavou nášho pána Ježiša
Krista medzi mladými ľuďmi v srbskej Vojvodine a evanjelium bude medzi nimi
aj po našom odchode z Božej milosti mocnieť.
f) Zrealizovať misijnú návštevu do partnerského zboru v Bielorusku.
Podať projekt na Európsku dobrovoľnícku službu (EDS) a začať tento realizovať
tento projekt.
V rámci SEM-u od roku 2012 prebiehajú rozhovory a aktivity na pomoc
kresťanom v Bielorusku.
V roku 2012 vznikli kontakty a začali prípravné rozhovory.
V roku 2013 nasledovala účasť 5 mladých na konferencii SEM, ktorú hradil SEM.
V roku 2014 účasť 5 mladých na SEMFEST-e.
V roku 2015 výjazd 8 Slovákov do Bieloruska
V roku 2015/2016 (september 2015 – júl 2016) účasť Kristíny na EDS v Púchove.
O výjazde do Bielorusku podávam správu jedného z účastníkov.
O fungovaní Kristíny v rámci EDS si môžete prečítať na blogu v rámci OC SEM
Púchov na stránke www.sem.sk.

Misijná cesta do Bieloruska (17.-23.7. 2015)
V dňoch 17. až 24. júla sme sa ôsmi slovenskí dobrovoľníci na semáckej
červenej toyote vybrali na misijný výjazd do bieloruského Vitebska. Cieľom
nášho výjazdu bolo pomôcť v letnom detsko-mládežníckom tábore, ktorý
organizoval tamojší vznikajúci evanjelický CZ. Členmi nášej skupiny boli Pali
Garaj, Tomáš Kuziel, Daniel Tvarožek, Ivet Hudecová, Ivka Brokešová, Slávka
Šoltysová a manželia Samo a Ivka Javornickí.
Po príjazde do tábora nás všetci táborníci privítali tradičnou piesňou, miestnym
nápojom “kvas” a chlebom, z ktorého sme si postupne každý odhryzli.
Po úvodných rozhovoroch a zoznámení sa, sme postavili vodný futbal, z
ktorého boli táborníci nadšení. Takisto spoločenské hry, Weykick futbal a
lanové aktivity zožali veľký úspech. Za krátky čas sme sa stali súčasťou campu a
okrem hier, piesní a aktivít sme mohli poslúžiť aj našimi osobnými svedectvami
o tom, čo Pán Boh robil a robí v našich životoch. Každý večer mohli deti počuť aj
vyučovanie pastora a mládežníkov o rôznych príbehoch z Biblie.
Počas celého pobytu sme boli veľmi oslovení pohostinnosťou a pokorou
domácich. Napriek skromným podmienkam tábora sme na deťoch a mladých
účastníkoch tábora nevideli žiadnu nespokojnosť alebo sťažovanie sa. Vnímali
sme veľkú jednotu celého spoločenstva aj napriek širokej vekovej škále
účastníkov a toho, že nie všetky deti a mládežníci boli z kresťanských rodín.
Takisto sme boli povzbudení pastorovou vytrvalosťou a vierou.
Situácia Lutheránov v Bielorusku nie je úplne priaznivá a to aj napriek tomu, že
sa na Evanjelickú cirkev vzťahuje náboženská sloboda zakotvená v ústave. V
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praxi je však chápaná ako cudzorodý prvok nepatriaci do bieloruskej kultúry a
tradície, a teda politicky nežiadúca.
Výjazd do Bieloruska nám ukázal to, ako žijú kresťania na mieste, kde
podmienky nie sú také ľahké ako u nás, no napriek tvrdosti režimu sme mohli
zažiť mäkkosť ľudských sŕdc a sami byť povzbudení do šírenia evanjelia v našom
okolí.
Sláva Bohu!
g) Realizovať pod-projekt Meet Jesus
Projekt Meet Jesus má za úlohu najmä v mesiacoch, kedy nefungujú „klasické
nasadenia“, ísť do cirkevných zborov a na doraste alebo mládeži poslúžiť
témou, svedectvami, aktivitami a iným programom. Ťažiskom je, aby tieto časti
programu tvorili a realizovali mladí ľudia pre mladých ľudí. Má to v sebe dve
pozitívne veci. Po prvé, mladí sa učia slúžiť a vydávať svedectvo. Po druhé,
mladí, ktorí počúvajú, počúvajú od svojich rovesníkov, čo zvyšuje ľudskú
pravdepodobnosť „úspechu“, t.j. že sa ich Pán Boh dotkne. Je náročné nájsť
ľudí, ktorí sú ochotní ísť a takýmto spôsobom slúžiť, ale prínos vnímame na
obidvoch stranách – na strane tých, čo rozprávajú ako aj na strane
počúvajúcich. Takýmto spôsobom sme sa v jarných mesiacoch zúčastnili 8 akcií.

Financie
V roku 2015 sa HH realizoval v nasledovných cennách.
Kresťanské akcie: 12 €/ hod používania +
0,40 € / km cestovného
Evanjelické akcie: 10 € / hod používania +
0,30 € / km cestovného
Akcie SEM-u: 6 € / hod používania + 0,20 € /
km cestovného
Prenájom bodyzorbingových gulí: 200 € / akcia
Projekt bol realizovaný z viacerých zdrojov. Boli to:
- Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
- Partnerská organizácia Evangelisches Jugendwerk in Württemberg
- dary jednotlivcov zo Slovenska a zahraničia
- príjmy od zborov a miestnych združení
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Boli cirkevné zbory a spoločenstvá, ktoré nemali dostatok financií na zaplatenie
poplatku. V takých prípadoch bola akcia realizovaná celkovo na naše náklady
alebo prispeli dobrovoľným príspevkom.
Koordinátorom projektu bol Miroslav Mudrák z Púchova. V lete v rámci
projektu vypomáhalo viacero spolupracovníkov z OC SEM PU a dobrovoľníkov
najmä z oblasti OC SEM PU. Tento rok to bol najmä Daniel Tvarožek a Dominik
Fojtík.

Helping Hand v číslach
Sumár akcií na ktorých sme sa v roku 2015
zúčastnili
Zúčastnili sme sa 93 akcií.
Najazdili sme cca 23.611 kilometrov.
Týchto akcií sa zúčastnilo cca 14.694 účastníkov.

Informácia
o minulých
rokoch a
tomto roku
ROK
2009/2010
2011
2012
2013
2014
2015

Počet akcií

Počet
kilometrov

Počet
účastníkov

25
89
104
89
91
93

7.498
10.967
16.160
21.928
23.655
23.611

2.333
11.830
13.370
18.382
16.474
14.694

Budúcnosť
V roku 2016 chceme pokračovať v realizovaní
akcií, na ktoré budeme pozvaní. V jarných
mesiacoch chceme navštevovať mládeže a
dorasty s projektom Meet Jesus. Pomáhať pri
riadení organizácie a pomáhať pri zlepšovaní
vzťahov s cirkvou, budovaní štruktúry
organizácie a zlepšovaní jej transparentnosti.
Na medzinárodnej úrovni by sme chceli rozvíjať vzťahy v Srbsku a Bielorusku. V
Srbsku chceme zrealizovať camp pre konfirmandov. V Bielorusku chceme
poslúžiť na tábore tak ako tento rok a hľadať spôsoby dlhodobejšej spolupráce.
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Prehľad akcií HH 2015
Číslo

Dátum

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

03.01.2015
07.02.2015
07.03.2015
13.-17.2.2015
13.03.2015
20.-22.3.2015
21.03.2015
24.03.2015
27.03.2015
28.03.2015
10.-11.4.2015
10.04.2015
17.-19.4.2015
24.-26.4.2015
30.4.-2.5.2015

07.-10.5.2015
16.05.2015
23.05.2015
29.05.2015
29.05.2015
31.05.2015
31.05.2015
06.06.2015
06.06.2015
07.06.2015
07.06.2015
13.06.2015
13.06.2015
14.06.2015
14.06.2015
20.06.2015
21.06.2015
21.06.2015
27.06.2015
28.06.2015
28.06.2015
29.6.-3.7.2015

03.07.2015
04.07.2015
05.07.2015
05.07.2015
06.07.2015
7.-8.7.2015
9.-12.7.2015
12.-16.7.2015
13.-17.7.2015

Názov

Miesto

Návšteva mládeže
Adamovské Kochanovce
Návšteva dorastu
Zbora
Návšteva mládeže
Háj
Lyžovačka OC
Párnica
Návšteva dorastu
Bánovce nad Bebravou
Misijná víkendovka
Horná Breznica
iSKejp
Myjava
Návšteva mládeže
Bánovce nad Bebravou
Návšteva dorastu
Martin
Návšteva dorastu
Trenčianske Stankovce
Meet God
Lazy pod Makytou
Návšteva mládeže
Stará Turá
Konfivíkendovka MYS
Veľký Slavkov
Dorastová konfivíkendovka
Milochov
Konfivíkendovka POS/TUS
Veľký Slavkov
Spielmartk
Potsdam, Nemecko
Sen. stretnutie detí POS
Kovarce
JK Games
Skalica
MDD - Turnaj vo vodnom futbale
Bánovce nad Bebravou
Bodyzorbing
Záriečie
Deň rodiny
Dziegielov, Poľsko
Zborový deň
Hazlach, Poľsko
Deň detí
Adamovské Kochanovce
Zborový deň
Tornaľa
Medzinárodný deň detí
Lazy pod Makytou
Sen. stretnutie dets. besiedok MYS
Košariská
Seniorátne stretnutie dorastu DNS
Levice
Online Cup
Oravská Poruba
Zborový deň
Háj
Zborový deň
Žilina
Deň liptovsko-oravského seniorátu
Pribylina
Športový deň detí
Sládkovičovo
Deň detí
Zemianske Podhradie
Inside Games
Trnava
Zborový deň
Martin
Zborový športový deň
Podlužany
Denné kluby
Košice
Detský biblický tábor
Párnica
Zborový deň
Levice
Zborový deň
Hanušovce n. Topľou
Zborový deň
Sučany
Kecy camp Košice
Košice
Detský tábor
Považská Bystrica
Semfest 2015
Necpaly
Anglický biblický tábor pre tínedžerov
Horná Breznica
Anglický biblický tábor
Púchov
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47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

17.-24.7.2015
Misijný výjazd
Bielorusko
12.07.2015
Letný dorastový tábor
Liptovský Trnovec
19.07.2015
Letný tábor Huty 2015
Huty
20.07.2015 Šport. popoludnie s vodným futbalom
Pliešovce
21.07.2015
Tábor
Drietoma
22.07.2015
Slovensko-srbský letný bibl. tábor
Račkova Dolina
23.07.2015
Tábor
Párnica
26.07.2015
Mládežnícky tábor
Bošany
24.07.2015
Detský letný tábor
Lazy pod Makytou
30.07.2015
Besiedkarsky tábor PU
Stará Turá
31.07.2015
Dorastový letný tábor Veličná
Lazy pod Makytou
31.07.2015
Denný klub pre predškolákov
Púchov
03.08.2015
Detský tábor
Belúšske Slatiny
3.-9.8.2015
Tábor st. dorastu
Veľký Slavkov
02.08.2015
Ekumenický deň pre deti a mládež
Šíd, Srbsko
03.08.2015
Hráme sa spolu napriek rôznosti
Višnjicevo, Srbsko
04.08.2015
Radosť v Binguli
Binguľa, Srbsko
05.08.2015
Zborový deň pre deti a mládež
Lug, Srbsko
06.08.2015
Zborový deň pre deti a mládež
Erdevík, Srbsko
07.08.2015
Deň detí a mládeže
Silbaš, Srbsko
08.08.2015
Evanjelizácia dorastu
Kovačica, Srbsko
09.08.2015
Vodný lunapark
Pivnica, Srbsko
10.08.2015
Vodný lunapark
Báčsky Petrovec, Srbsko
11.08.2015
Luna park v zbore pre deti
Kulpín, Srbsko
6.-9.08.2015
Campfest
Kráľova Lehota
10.08.2015
Oáza nového života
Trenčín-Kubrica
11.08.2015
Nemecký tábor
Banská Štiavnica
13.08.2015
Dorastový tábor Záriečie
Liptovský Trnovec
14.08.2015
Hra o trón - tábor pre deti z DD
Stará Tura
15.08.2015
KECY FOLLOW UP 4
Nové Mesto nad Váhom
18.-23.8.2015
Mládežnícky tábor Púchov
Návsí
21.08.2015
Tábor AD. K.
Vydrná
21.08.2015
Biblický tábor pre deti
Ostrá Lúka
28.08.2015
Križovatka
Veľké Teriakovce
29.08.2015
Križovatka
Hrachovo
30.08.2015
Križovatka
Kociha
29.08.2015
UNITED CAMP
Uhrovec
28.08.2015
JK camp
Párnica
28.08.2015
Misijné dni VS 2015
Stará Ľubovňa
30.08.2015
Zborové dni
Švabovce
05.09.2015
Olympiáda
Veľký Slavkov
06.09.2015
Zborový deň
Púchov
12.09.2015
Seniorátne stretnutie dorastu
Rimavská Sobota
13.09.2015
Zborový deň
Dovalovo
13.-15.10.2015
Konferencia SEM
Veľký Slavkov
27.-29.11.2015
Víkendovka staršieho dorastu
Lazy pod Makytou
50x
Stretnutie v klubovni
Púchov
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[Konfivíkendovky]
Mys 17.-19.4.2015
Tus-Pos 30.4-2.5.2015
KES 10-12.9.2015

Projekt konfivíkendoviek je určený predovšetkým druhákom konfirmandom
vždy z jedného či viacerých seniorátov naraz. Pre konfirmandov je pripravený
naozaj bohatý program, ktorým sa snažíme poukazovať na Krista ako na živého
Boha a osobného Spasiteľa. Rozprávame príbehy ľudí z Biblie, ktorí sa osobne
stretli s Kristom a prepájame to s našimi osobnými skúsenosťami.
Taktiež sú pre konfirmandov pripravené zážitkové
aktivity
a hry
prostredníctvom
ktorých
poukazujeme na Biblické pravdy. Okrem toho
aktivity poskytujú priestor na budovanie
vzájomných vzťahov v spoločenstve a taktiež
s bratmi farármi, ktorí na víkend prichádzajú spolu
so svojimi konfirmandmi.
Ciele a túžby
• Zvestovať evanjelium
• Priblížiť Biblické pravdy konfirmandom
• Budovanie vzájomných vzťahov
• Motivácia k aktívnemu zapájaniu sa do života zboru aj po konfirmácii
Seniorát

Miesto
konania

Dátum

Celkový počet
účastníkov

Organizačný
tím

Myjavský

Veľký Slavkov

17.-19.4.2015

64

OC Púchov

Turčiansky a
Považský
Košický

Veľký Slavkov

30.4-2.5.2015

115

OC Púchov

Veľký Slavkov

10.-12.9.2015

33

OC OravaLiptov

[Kníhkupectvo Brána]
Cieľom projektu Kníhkupectvo Brána je prinášať mladým ľuďom hodnotnú
literatúru, hudobnú tvorbu kresťanských kapiel, inšpirujúce filmy a rôzne
dekorácie (drevené obrazy, samolepky, magnetky, plagáty...). Obsah literatúry
je zameraný na Bibliu, výklady, zamyslenia, biografie, svedectvá, pomôcky
ku štúdiu Biblie, knihy pre duchovný rast kresťanov, psychologické a
výchovné knihy, literatúra pre pracovníkov s deťmi a mládežou, beletriu,
poéziu a knihy pre deti. Zodpovedným za tento projekt je Ladislav Ontko.
Kníhkupectvo Brána sa nachádza v priestoroch centrály SEM v Košiciach. Plní
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tak aj čiastkový cieľ - prinášať hodnotnú literatúru, hudbu a filmy záujemcom z
Košíc a okolia. Kníhkupectvo Brána však funguje hlavne ako mobilné
kníhkupectvo na kresťanských konferenciách, festivaloch a iných
kresťanských stretnutiach pre mladých.
Projekt internetového kníhkupectva funguje zatiaľ čiastočne, kým bude úplne
dokončený. Väčšia časť literatúry v kníhkupectve je po dohode s
vydavateľstvami požičaná na tzv. komisionálnu zmluvu. Inak by bol v
kníhkupectve veľmi slabý výber, ale vďaka tomu majú mladí ľudia prístup k
širokej ponuke kresťanskej literatúry.
Aktivity Kníhkupectva Brána:
1. NTM, KE
2. JKRM, Palín
3. Knihy pre OC Púchov
4. KPM, Žilina
5. DVK dary pre študentov, VS
6. KZPBS, LM
7. prezentácia SEM v Nemecku
8. KRM, Palín
9. SEMfest, Necpaly
10. rekonštrukcia priestorov, KE
11. Konf.ROS, SĽ
12. SEM konferencia, VS
13. Knihy - Advent v RKCS, KE

VZDELÁVACIE PROGRAMY SEM

.........................................................................................
[ MEET GOD ]
Ako OC SEM Púchov sme zastrešili prípravu tohto ročníka Meet God.
Zodpovedným za projekt bol Juraj Šponiar. Do projektu bolo zapojených 6
skupiniek. Záverečná súťažná víkendovka sa konala v apríli v Lazoch pod
Makytou.
Dňa 10 až 11. apríla 2015 sa v dedinke Lazy pod Makytou uskutočnila záverečná
Meet God víkendovka. Bol to v poradí už štvrtý ročník nášho „tri v jednom“.
Teda štúdia Božieho slova, súťaže a spoločenstva. Téma, ktorá sa niesla celou
víkendovkou, a nielen tou, bola „Nepochopiteľná láska.“ Na pozadí príbehu o
handrovej bábike Pandy sme mohli zažiť Božiu nikdy nehasnúcu lásku k nám
hriešnym ľuďom. Pretože náš nebeský Otec nás miluje stále rovnako. Dokonca
aj vtedy, keď vyvedieme niečo zlé.
Na skupinky čakal pestrý program plný množstva súťaží a aktivít. Skupinky
mohli tak preukázať, čo sa počas štyroch mesiacoch dozvedeli z Biblie. Proti
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sebe súťažilo šesť skupiniek. Na záver by som spomenul ešte to, že skupinky
počas štyroch mesiacov plnili dané úlohy, odpovedali na rôzne otázky. K
úlohám patrilo napr. to, že skupinky mali niekoho obdarovať daným darčekom,
pomôcť niekomu s nejakou činnosťou a podobne. Bolo krásne vidieť, ako sa
jednotlivým ľuďom mohlo pomôcť a potešiť ich.

[ DVK vzdelávací kurz - Dokonalý v Kristu ]
DVK (Dokonalý v Kristu) – je kontinuálnym pokračovaním
predchádzajúcich vzdelávacích programov, zameraných na pomoc najmä
vedúcim mládeži a mládežníckych skupiniek, aby sa zdokonaľovali v oblastiach
osobného duchovného rastu, poznávania Biblie a zručnosti pri organizovaní
aktivít, mládeže a táborov. Základom je rozvoj v troch oblastiach – duchovný
osobný rast vo vzťahu s Bohom, rast v poznaní základných zásad kresťanskej
viery – systematická teológia, poznávanie písma a učeníctvo a následne
praktické zručnosti a aplikovanie v reálnom kresťanskom živote, cez skupinky,
osobnú evanjelizáciu a aktivity v rámci spoločenstva. Účastníci z celého
Slovenska sa stretávajú 1x mesačne na víkendovke. Jeden ročník má 8 takýchto
stretnutí. V rámci programov je osobný mentoring, minimálne raz týždenne sa
stretnúť s účastníkmi u nich domácom prostredí, kde riešime zadania, ktoré sú
súčasťou programu kurzu. V rámci tohto kurzu sú aj 3 - dňové stretnutia (DVK
+) s celým mládežníckym týmom z miestneho zboru účastníka a pracovná cesta,
kde ideme navštívime prácu s mládežou v nejakej oblasti ( Ostredok H2O,
Poľsko), aby sme sa inšpirovali, ale aj získali nové poznatky a vzťahy.. Zmyslom
je učiť účastníkov aj komunikácii v tíme. Na záver vypracujú „Záverečnú prácu“,
ktorá odráža ich vnútorný posun počas štúdia v DVK.
Personálne obsadenie – lektori sú dobrovoľníci a pracovníci SEMu
a hostia z iných misijných kresťanských organizácii.
V roku 2015 sme v máji ukončili ročník 2014/2015 – 5 stretnutí mali
v tomto programe 19 ľudia, a v októbri 2015 sme začali ďalší ročník (DVK – S)
s 25 ľuďmi. V rámci tohto programu sa v roku 2015 uskutočnili nasledujúce
stretnutia.
DVK 2014/15
Veľký Slavkov
9.1.2015
10.1.2015 25 ľudí
DVK +
Veľký Slavkov
6.2.2015
8.2.2015
40 ľudí
DVK cesta - Poľsko
Veľký Slavkov
6.3.2015
8.3.2015
24 ľudí
Veľký Slavkov
10.4.2015
11.4..2015 24 ľudí
Veľký Slavkov
8.5.2015
10.5.2015 32 ľudí
Stretnutie
Veľký Slavkov
29.8.215
31.8.2015 10 ľudí
absolventov 2015
DVK – S 2015/16
Veľký Slavkov
4.12.2015
6.12.2015 28 ľudí
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Celý program je zabezpečený tímom dobrovoľníkov ktorí pripravujú
jednotlivé stretnutia a témy (Anna Galová, Lenka Višňovská, Michal Findra,
Peter Soukup, Vladimír Maťaš, Stano Gurka, Janka Kovalčiková, a ďalší hostia –
Slavomír Slavik a ďalší. Na celom projekte sa zúčastňuje ďalších cca 10
dobrovoľníkov, ktorí zabezpečujú osobný mentoring pre študentov 1 x
týždenne. Mentor je priamo z bydliska, kde študent býva alebo študuje, a je to
človek, ktorý má dobrý vzťah k mladým a takouto formou s nami spolupracuje
(väčšinou je to absolvent DVK alebo lektor DVK).
V rámci príprav a realizácie sa uskutočnili stretnutia tímu v nasledujúcich
termínoch.
Tím DVK
Veľký Slavkov
21.1.2015
5 ľudí
2014/2015
Veľký Slavkov
18.3.2015
7 ľudí
Veľký Slavkov
22.4.2015
5 ľudí
Tím DVK - S
Veľký Slavkov
18.6.2015
6 ľudí
2015/2016
Veľký Slavkov
1.7.2015
5 ľudí
Gerlachov
20.7.2015
5 ľudí
Veľký Slavkov
23.9.2015
6 ľudí
Veľký Slavkov
19.11.2015 6 ľudí
S touto prácou súvisia aj návštevy mládežníckych spoločenstiev
a povzbudzovanie v miestnej službe (Ján Vecan). Nasledujúce akcie.
Garáž DK
Dolný Kubín
29.3.2015
Tvoja cena
Mládež Štrba
Štrba
24.4.2015
Kázeň na vrchu
Garáž DK
Dolný Kubín
7.6.2015
Odpustenie
Výlet GJAK
Snina
27.7.poradenstvo
29.7.2015
SEM FEST
Necpaly
9.poradenstvo
12.7.2015
Mládežnícky výlet
Veľký Slavkov 28.8.2015
Ako povedať
Záriečie
evanjelium
Seniorátne stretnutie ml. Borda
25.10.2015 Neujdeš pred ľuďmi
Mládež Vojňany
Stará Lesná
31.10.2015 Božia láska
Spoločenstvo Beniakovce Beniakovce
4.11.2015
Posvätenie
Festival slobody UPN
Prešov
18.11.2015 Diskusia k filmu
Stopy v snehu
Garáž DK
Dolný Kubín
22.11.2015 Božia láska
Cirkev v meste
Písek
27.Kurz EVS/ V šedej
28.11.2015 zóne mesta
Za všetko patrí vďaka Bohu, SOLI DEO GLORIA.
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REGIONÁLNE AKTIVITY
.....................................................................................................
OBLASTNÉ CENTRÁ

[ OC SEM PÚCHOV ]
REGIONÁLNA ÚROVEŇ
V rámci regiónu sme zorganizovali 11 stretnutí pre dorast a mládež s názvom
„Klub E“. V tomto roku sme témy volili z knihy J. I. Packera „Poznanie Boha“,
pričom sme chceli poukázať na Pána Boha a viesť účastníkov k aktívnemu životu
s Pánom Bohom a nie iba pasívnemu pozorovaniu kresťanstva. Počet ľudí na
každom klube bol okolo 30 – 40.
V rámci považského seniorátu začali fungovať stretnutia na spôsob Klubov E.
Vedúcou a aj hlavnou aktérkou je Eva Kadlečíková. Tento rok sa zorganizovali 4
stretnutia (január, jún, september, december). Návštevnosť bola v priemere 35
ľudí. Témy stretnutí boli „V koho verím?“, „Kto je mojím Bohom?“, „Sám sebe
Bohom“ a „Moje srdce – Ježišov dom“.

Zoznam Klubov E s rečníkmi v roku 2015
31.01.2015 – Nepremenný Boh (M. Kaňuch – Žilina)
28.02.2015 – Boží majestát (K. Škripcová – Bratislava / Púchov)
04.04.2015 – Božia múdrosť – Naša múdrosť (Ján Fojcík – Návsí, Česká
Republika)
25.04.2015 – Tvoje slovo je pravda (O. Török – Považská Bystrica)
23.05.2015 – Božia láska (D. Vaňko – Trenčín / Drietoma)
27.06.2015 – Božia milosť (M. Hrivňák – Žilina)
25.07.2014 – Boh ako sudca (O. Rišiaň – Púchov)
26.09.2015 – Boží hnev (M. Bruncko, st. – Martin)
24.10.2015 – Dobrota a prísnosť (I. Mišina - Háj)
21.11.2015 – Ja som žiarlivý Boh (J. Török – Považská Bystrica)
26.12.2015 – Jadro evanjelia (M. Kovár- Brezová pod Bradlom)

Iné aktivity v roku 2015 na podporu oblastnej práce boli
13.- 17.02.2015 – Lyžovačka OC SEM PU
20.-22.03.2015 – Misijná víkendovka
02.-10.04.2015 – Skauti z Nemecka (Sebastian a Sarah)
10.-11.04.2015 – Meet God víkendovka
17.-19.4.2015 – Konfivíkendovka (Myjavský seniorát)
30.4.-2.5.2015 – Konfivíkendovka (Turčiansky a považský seniorát)
23.05.2015 – Olympiáda OC SEM PU
23

11.-18.7.2015 – Biblický anglický tábor denný
12.-16.7.2015 – Biblický anglický tábor tínedžerský
11.-15.9.2015 – Po Lutherových stopách
Okrem týchto akcií sme sa priebežne v mesiacoch január – máj zúčastnili
viacerých dorastov a mládežníckych stretnutí, či víkendoviek (cca 2 návštevy v
mesiaci), kde sme podľa potreby poslúžili témou, chválami alebo prakticky.
Taktiež sme sa podľa možností snažili držať kontakt s vedúcimi jednotlivých
spoločenstiev a podporovať ich v ich práci a službe, ktorú robia.
Počas roku sme udržiavali kontakt s organizačným tímom, ktorý organizuje
kluby „iSKejp 412“ na Myjave a aj s vedúcimi klubov Turčianskej mládeže,
pričom sme sa ponúkli, že na stretnutiach vieme prakticky pomôcť.
Počas roka fungovali otvorené klubovne v stredu večer v Púchove a vo štvrtok
poobede v Záriečí. Tieto stretnutia majú kontaktno-misijný charakter. Každú
stredu sa ich zúčastňovalo cca 10 účastníkov. Klubovne v Záriečí sú obsahovo
organizované ako kresťanský skauting „Royal Rangers“.
Počas roka sa stretal OC tím formou skupinky. Tieto stretávania mali
organizačno-zdieľací charakter, pričom vo väčšine prípadov prevládalo zdieľanie
z osobných životov účastníkov a to, čím sa účastníkov Pán Boh dotkol pri čítaní
Biblie. Týchto stretnutí sa zúčastňovalo 3 - 8 ľudí.

ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA
OC Púchov zastrešuje komunikáciu so zahraničnými partnermi. V tomto roku
sme vykonali nasledovné návštevy a stretnutia, prípadne sme ich komunikačne
zastrešovali.
12.-15.1.2015 Fachkonferenz EKM Durínsko (Bad Blankenburg / Nemecko)
07.-10.05.2015 Spielemarkt Potsdam / Nemecko
03.-07.6.2015 Kirchentag Stuttgart / Nemecko
26.-28.6.2015 Missio Center Berlin / Nemecko
11.-18.7.2015 EEMN - Anglický biblický tábor v Púchove (USA)
17.-24.7.2015 Misijný výjazd Helping Hand-u (Bielorusko)
01.-12.8.2015 Misijný výjazd Helping Hand-u (Srbsko)
01.09.2015 Stretnutie Gustav Adolf Werk (Veľký Slavkov)
11.-15.09.2015 Po Lutherových stopách (Altenrode / Nemecko)
13.-16.10.2015 Stretnutie s predstaviteľmi AWLM (Púchov)

PROJEKT IGNORE
Ignore! (T.G.I.D.) je slovenská kresťanská rapcore kapela. Táto kapela vznikla
koncom roku 2011, odkedy začali tvoriť vlastné portfólio skladieb. Texty sú
slovenské, plné nekompromisov poukazujúce na pokrytectvo, no zároveň aj na
lásku a oddanosť voči Bohu. Mottom kapely je výrok „Trust God Ignore Death!“
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V roku 2014 sme v spolupráci s Ignore zorganizovali alebo zabezpečili koncerty
na konfivíkendovkách, Semfeste 2014 a na Jugendcampe v nemeckom Kloster
Volkenroda. V roku 2015 poslúžil formou koncertu, tém a svedectiev na 2
konfivíkendovách.

STRETNUTIA PRACOVNÍKOV NA PLNÝ ÚVÄZOK a súčasť
vedenia SEM
Zástupcovia OC SEM Púchov sa zúčastňovali pravidelných fulltimerovských
stretnutí.
Miroslav Mudrák, ako podpredseda SEM riešil podľa potreby otázky týkajúce sa
personálneho zabezpečenia SEM, vzťahy s ECAV a štátom, transparentnosť SEM
v rámci organizácie i mimo nej, či iné.

MIESTNA ÚROVEŇ
Treťou úrovňou práce OC SEM Púchov bola najmä miestna práca v miestnom
združení SEM Púchov formou rôzneho typu podpory. Táto podpora mala
viacero podôb.
Bola to napríklad:
- pomoc pri organizácii mládežníckych či zborových aktivít
- zapojenie do týždenného fungovania a zabezpečenia mládežníckych či
dorastových stretnutí
- biblická olympiáda
- A N G L I C K O – B I B L I C K Ý T Á B O R (11.-18.7.2015). Tento tábor sme
organizovali už piaty rok v spolupráci s evanjelickým cirkevným zborom v
Púchove a Slovenským evanjelizačným strediskom. Tábora sa zúčastnilo cca 90
detí v rôznom veku. Prvý rok sme tento tábor organizovali aj na chate pre
tínedžerov, čo bolo zo strany účastníkov veľmi dobre prijaté.

INÉ
PERSONÁLNE - Tento rok sa na chode OC SEM PU a projektov zastrešovaných
OC podieľali
Miroslav Mudrák – vedúci OC, referent HH
Iveta Hudecová – pracovníčka OC, administratíva
Juraj Šponiar – referent pre Meet God
Eva Kadlečíková – stretnutia mládeže v Považskom senioráte
Pavol Bednárik – administratíva
Jakub Török – vedúci projektu IGNORE!
Ondrej Török – vedúci skupiny Royal Rangers
Simona Jungová – vedúca stretávania sa v klubovni
Kristína Pobežalová - vedúca stretávania sa v klubovni
Nika Gálová – vedúca anglického tábora pre deti
25

Bea Bednáriková –vedúca anglického tábora pre tínedžerov
Daniel Tvarožek – HH výjazdy
Dominik Fojtík – HH výjazdy
Jozef Karas – HH výjazdy
Peter Bednárik – HH výjazdy

EURÓPSKA DOBROVOĽNÍCKA SLUŽBA
V tomto roku sme realizovali v rámci programu Erazmus+ dva projekty. Prvým z
nich bol Connection III, kde od septembra 2014 do júna 2015 sme v OC SEM
Púchov mali dobrovoľníka Jakoba Beerlage z partnerskej organizácie EJW –
Nemecko.
(PUBLIKÁCIA EDS V PRILOHE)
Od septembra 2015 realizujeme druhý z týchto projektov s názvom „Pridáš
sa?“. Hosťujeme jednu dobrovoľníčku (Kristinu Lesheva), ktorá u nás bude do
júla 2016.
V rámci EDS sme v tomto roku vyslali do partnerskej organizácie EJR do
Nemecka Barboru Klusovú, ktorá pôsobila v meste Reutlingen v rámci projektu
„Da stehn wir drauf“.
Zapojili sme sa do projektu EDS v Afrike v spolupráci s „Deti afriky“ a Sliezskou
diakoniou. Hľadáme cesty ako v júli 2016 vyslať dvoch dobrovoľníkov do Afriky.

INFORMOVANOSŤ O PRÁCI
Napísali sme 4 informačné listy s názvom ... OC v skratke ... .
Taktiež sme priebežne informovali o aktuálnom dianí na blogu OC.
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[ OC SEM BRATISLAVA ]
1. Zhodnotenie činnosti za rok 2015
Cieľom práce s dorastom a mládežou na seniorátnej úrovni v BAS ECAV na
Slovensku bolo aj v roku 2015 prinášať skutočný život v Ježišovi Kristovi medzi
mladých ľudí v našich cirkevných zboroch.
1.1 Regionálne podujatia
Aj v roku 2015 sme v rámci regiónu Bratislavského seniorátu ECAV usporiadali
už zabehnuté regionálne podujatia tak, ako boli na tento rok naplánované. Ide
o tri víkendy pre konfirmandov a mladší dorast, jeden víkend pre starší dorast
a jeden víkend pre služobníkov. V júni sa konala športová olympiáda a v lete 7dňový dorastový tábor.
V tomto roku sme zmenili zameranie víkendu pre služobníkov, ktorý sme
zorganizovali ako víkend modlitieb a pôstu. Veríme, že nás Pán Boh viedol
a stále vedie do toho, aby sme v rámci nášho seniorátu vytvorili priestor pre
spoločný modlitebný zápas všetkých pracovníkov a služobníkov z našich
cirkevných zborov.
V rámci regionálnej práce sme posilnili prácu v menších oblastiach v rámci
regiónu s cieľom viac podporiť miestnu prácu cirkevných zborov. V rámci
oblastí sme znovu usporiadali niekoľko INSIDE Klubov, ale aj iných stretnutí
dorastu a tiež viacero návštev konfirmačných príprav alebo dorastov.
1.2 Spolupracovníci
Zodpovednosť za koordináciu práce v troch rôznych oblastiach v rámci
seniorátu v roku 2015 prijali:
Janko Grexa – študent FM UK Bratislava, pracovník s mládežou v
cirkevnom zbore Trnava, v roku 2015 začal výraznejšie navštevovať
cirkevné zbory v oblasti od Senca po Galantu (oblasť Stred), a
prepájať konfirmandov a dorastencov v týchto zboroch s cieľom
rastu a podpory miestnej práce. V tejto zodpovednosti stojí ako
dobrovoľnícky pracovník popri štúdiu na VŠ. V tejto službe bude pokračovať aj v
roku 2016.
Lucia Hariňová – absolventka inžinierskeho štúdia na NHF EU
Bratislava, pracovala s dorastom vo svojom domácom cirkevnom
zbore v Ružomberku, počas štúdia na vysokej škole pracovala s
konfirmandami a dorastom v ciekrvnom zbore Bratislava –
Legionárska. Po ukončení štúdia nastúpila na absolvenstkú prax do
SEM-u a pracuje na plný úväzok v našom senioráte – hlavne v
zboroch od Rače po Modru-Kráľovú (oblasť Karpaty). V práci s mládežou na
plný úväzok bude pokračovať aj v roku 2016.
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Kornel Lisý – študent FEI STU Bratislava, pracovník s dorastom
v cirkevnom zbore Vrbové, v roku 2015 uskutočnil viacero návštev
dorastov a konfirmačných príprav cirkevných zborov od Horných
Zeleníc po Vrbové (oblasť Sever). Vzhľadom na náročnosť štúdia
a zmeny v osobnom živote bude v roku 2016 pracovať v tejto
oblasti už len príležitostne.
Týmto spolupracovníkom patrí veľká vďaka za ich nasadenie a vernú obetavú
prácu!
Dôležitými spolupracovníkmi a pomocníkmi sú tiež viacerí tínedžeri, ktorých si
Pán Boh získal pre svoje Kráľovstvo a dnes mu chcú slúžiť. Je to rôznorodá
skupina približne 20 ľudí. Každý je jedinečný a svojský. Veľa nám pomáhajú,
prinášajú život a radosť a energiu, ktorá nám starším niekedy chýba. Majú veľa
nápadov, odvážnu vieru a ochotu robiť aj nie celkom rozvážne kroky pre Pána
Ježiša.
1.3 Mentoring
Práve skupine tínedžerov spomínanej v poslednom odseku sa snažíme venovať
viac času v osobných rozhovoroch a modlitbách a tak pri nich stáť a im
pomáhať na ceste vo vzťahu s nebeským Otcom. Mnohí z nich potrebujú
staršieho brata, alebo sestru, ktorí by sa s nimi pravidelne stretávali a boli pre
nich mentormi.
1.4 Lokálna (miestna) práca
Za všetkou prácou v senioráte stojí vždy jasný cieľ – podporovať a rozvíjať
miestnu prácu s mládežou hlavne v našich cirkevných zboroch, ale aj
v skupinkách po domoch alebo v školách. Aj v tomto roku sme sa snažili
rôznymi spôsobmi podporovať pracovníkov slúžiť vo svojich cirkevných
zboroch.
2. Podujatia v roku 2015
V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad podujatí konaných v roku 2015
v rámci OC SEM Bratislava. Sú to podujatia v rámci projektu INSIDE aj mimo
neho. Uvedený počet zúčastnených na jednotlivých podujatiach nemusí byť
vždy presný – vychádza z prezenčných listín z podujatí, do ktorých sa nie vždy
všetci zapísali.
INSIDE Tím Víkend
Víkendové stretnutie tímu ľudí, ktorí počas roka spoločne spolupracujú na
príprave podujatí, v spoločných modlitbách a spoločnej službe v rôznych
cirkevných zboroch. Cieľom víkendu bolo prehĺbenie vzájomných vzťahov,
hľadanie vízie a smerovania projektu INSIDE pre ďalší rok a tiež osobný
duchovný rast účastníkov.
INSIDE Víkend 1 | INSIDE Víkend 2 : “Veľký plán“ (pre mladší dorast)
Víkendovky pre tínedžerov (konfirmandov a dorastencov vo veku do 15 rokov),
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kde sme mohli vďaka Bohu opäť svedčiť o láske a milosti nášho nebeského Otca
ďalším (mnohým novým) dorastencom. Celý víkend bol postavený na príbehu
ženy samaritánky z Jána 4. kapitoly. Počas víkendu sme sa zahrali na
záchranárov a cez to objavovali Boží veľký záchranný plán s človekom v štyroch
kľúčových bodoch: 1.nájsť, 2.preskúmať, 3.zachrániť, 4.žiť.
INSIDE Víkend 3 : “Rešpekt“ (pre starší dorast)
Víkend pre starší dorast (15-18 rokov) sme tento rok zorganizovali ako
pracovný – a teda sme celú sobotu brigádovali – vykonávali rôzne pomocné
práce. Aj na základe spoločnej práce sme sa učili vážiť si veci, prechovávať úctu
jeden voči druhému aj voči všetkému, čo nám Pán Boh dal. Dve témy boli
zamerané aj konkrétne na rešpekt voči autoritám a rešpekt voči rodičom.
Víkend modlitieb a pôstu : “Pane, nauč nás modliť sa“ (pre služobníkov)
Našim cieľom bolo zhromaždiť služobníkov z nášho seniorátu a spoločne sa
modliť a postiť za to, aby sa Božie dielo a Božia vôľa diala medzi nami. Tento
víkend bol miestom, kde dá cirkev srdcia dokopy v spoločný zápas. Ale popri
tom sme mohli v spoločenstve s Pánom Ježišom a súrodencami rásť a čerpať a
tešiť sa s našim Kráľom
INSIDE Víkend 5 : “Cesta životom“ (pre dorast)
Opäť sa nám podarilo zrealizovať aj štvordňový jesenný víkend pre dorast
v Častej-Píle v stredisku DM Prameň. Podarilo sa nám na ten víkend pozvať
viacero nových tínedžerov – teda takých, ktorých sme ešte predtým nestretli.
Z toho sme mali veľkú radosť. Počas víkendu sme prešli príbeh uzdravenia muža
pri Bethesde v Jeruzaleme.
INSIDE Games 2015 : “Víťazstvo“
Už piaty športový deň, ktorý sa aj tento rok konal v Trnave. Už piaty krát sa nám
podarilo zorganizovať toto evanjelizačné podujatie, ktorého cieľom je niesť
dobrú správu o Božej milosti a láske tým, ktorí ju ešte nemohli počuť. A nie len
počuť, ale hlavne zažiť! Veríme, že Pán Ježiš Kristus je tým živým Slovom, ktoré
prišlo na tento svet a že naozaj žije v nás.
Téma víťazstva je všetkým športovcom známa, my sme však svedčili o víťazstve
v Pánovi Ježišovi – na pódiu zaznela zvesť evanjelia a aj konkrétne svedectvá zo
životov tínedžerov.
INSIDE Tábor 2015 : “Ako doma“
INSIDE Tábor bol opäť nádherným spoločenstvom bratov a sestier. Tento rok
prišlo dosť veľa mladších „nových“ dorastencov, z čoho sme mali veľkú radosť.
Témou tábora „Ako doma“ sme sa chceli učiť žiť vo vzťahu s Bohom ako doma.
Ako vo vzťahu so svojim skutočným Otcom, ktorým je. Opäť sme na tábore hrali
veľa hier, športovali, boli sme aj na výlete v troch rôznych dedinách splniť
špeciálne úlohy. Počas celého tábora sme hrali „stolovú“ hru, ktorá bola
zároveň celotáborovým bodovaním.
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Tabuľka podujatí v roku 2015:
Názov podujatia
INSIDE Tím Víkend
Iľanovo
INSIDE Klub 1
Hlohovec
INSIDE Klub 2
Modra-Kráľová
INSIDE Klub 3
Bratislava
INSIDE Klub 4
Galanta
INSIDE Víkend 1
Častá-Píla
INSIDE Víkend 2
Častá-Píla
INSIDE Víkend 3
Častá-Píla
INSIDE Games 2015
Trnava
INSIDE Tábor 2015
Dechtice
Víkend modlitieb a pôstu
Častá-Píla
INSIDE Víkend 5
Častá-Píla
INSIDE Klub 5
Sládkovičovo
INSIDE Klub 6
Pezinok
INSIDE Klub 7
Modra

Začiatok
30/01/2015
22:00
20/03/2015
18:00
21/03/2015
17:00
27/03/2015
20:30
29/03/2015
21:00
10/04/2015
20:00
24/04/2015
22:00
15/05/2015
16:00
27/06/2015
08:00
16/08/2015
14:00
18/09/2015
16:00
15/10/2015
16:00
08/11/2015
14:00
08/11/2015
15:00
12/12/2015
14:30

Koniec
Účasť 0-14 15-19 20-25 26-30 31+
0
6
6
3
1
02/02/2015 16
15:00
17
10
5
1
2
20/03/2015 35
21:00
12
9
2
2
0
21/03/2015 25
20:00
8
31
4
3
1
27/03/2015 47
23:30
3
7
1
2
3
29/03/2015 16
23:30
23
14
3
3
1
12/04/2015 44
18:00
30
37
6
1
2
26/04/2015 76
20:00
2
26
6
4
0
17/05/2015 38
13:30
118
57
14
10
27/06/2015 258 59
18:00
21
32
10
3
2
23/08/2015 68
14:00
20/09/2015 40
14:00
34
27
3
1
2
18/10/2015 67
14:00
08/11/2015 20
17:00
15
13
3
2
2
08/11/2015 35
18:00
12
8
2
1
3
12/12/2015 26
18:00

3. Plán na rok 2016
3.1 Termíny INSIDE podujatí na rok 2016
V nasledujúcom zozname sú vopred naplánované termíny hlavných INSIDE
podujatí. Pomedzi to chceme uskutočniť viacero INSIDE Klubov a aj iných
menších stretnutí, ktorých termíny ešte nie sú určené.
29.1.-1.2. INSIDE Tím Víkend
8-10.4. INSIDE Víkend 1 (mladší dorast)
15-17.4. INSIDE Víkend 2 (mladší dorast)
20-22.5. INSIDE Víkend 3 (starší dorast)
25.6. INSIDE Games
14-21.8. INSIDE Tábor
16-18.9. Víkend modlitieb a pôstu (pre služobníkov)
20-23.10. INSIDE Víkend 5 (mladší dorast)
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[ OBLASTNÉ CENTRUM SEM ORAVA-LIPTOV ]
Úvod
Oblastné centrum Liptov – Orava v rámci Spoločenstva evanjelickej mládeže aj
v roku 2015 nadviazalo na svoju činnosť z predchádzajúcich rokov. Znova sme si
mohli uvedomiť zmysel biblického poznania, že žatvy je síce mnoho, ale
pracovníkov málo. Aj v tomto smere nás však Pán Boh požehnal príchodom
nových pracovníkov – či už dobrovoľníkov, ktorí sa angažujú v regionálnej
i celoslovenskej práci s mládežou, alebo aj pracovníkov, ktorí v rámci SEMu
pracujú na plný úväzok. Výzvou bolo odovzdanie štafety novým pracovníkom,
keďže v priebehu roka postupne z plného nasadenia pre OC SEM znížili mieru
zapojenia na dobrovoľnícke: Peter Bajdich a Lenka Zvarová. Nikdy nie je možné
nahradiť niekoho na 100%, ale z Božej milosti sa obdarovania a schopnosti
nových posíl akurát poskladali tak aby zasahovali všetky dôležité oblasti, a tak
vo väčšine zmysluplných aktivít bolo možné pokračovať. Hlavnú zodpovednosť
za klub Garáž prevzal Roman Klein, ktorý sa s rodinou prisťahoval slúžiť mladým
aj vďaka skúsenostiam zo služby v Košiciach. Veronika Prídavková sa venuje
najviac celoslovenskému rozmeru práce SEMu a Janka Diežková spolu s Jankou
Lukáčovou pomáhajú hlavne v regionálnych aktivitách. Cieľom centra,
podobne ako cieľom SEM všeobecne, je niesť mladým ľuďom zvesť
o Trojjedinom Bohu a evanjelium o možnosti osobného vzťahu s Ježišom
Kristom. Na dosiahnutie tohto cieľa je možné využiť mnoho spôsobov.
Podpora miestnych aktivít
Úlohou oblastnej práce SEM vidíme aj v podpore miestnych mládežníckych
spoločenstiev. Preto sme rôznym spôsobom – finančne, technicky, či obsahovo
(spracovaním témy) podporili aj viaceré tábory a aktivity miestnych zborov –
najmä Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok či Hybe, Ružomberok, Dolný Kubín,
Párnica, Veličná či Istebné a taktiež s Martinom, s ktorým sme si vymenili
návštevy mládeží a povzbudili sa vzájomne Božím slovom a chválami.
V rámci mládežníckej práce sa snažíme pôsobiť v dvoch hlavných smeroch.
Jedným je oslovovanie mladých ľudí so zvesťou o zachraňujúcej Božej láske
v Ježišovi Kristovi a snaha ich začleniť do niektorého miestneho mládežníckeho
spoločenstva. Na druhej strane chceme vytvoriť aj priestor pre duchovný rast
tých, ktorí už Pána Boha poznajú viac a vo svojej viere chcú ísť ďalej. Sme
presvedčení, že spôsobom, ako ísť ďalej, je služba, a tak podporujeme zapájanie
mladých veriacich do služby. To všetko v rámci evanjelickej a.v. cirkvi.
Aktivity
V roku 2015 sa nám podarilo v spolupráci s liptovsko – oravským seniorátom
a jednotlivými zbormi uskutočniť aj tieto aktivity:
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Dobrovoľnícka služba EDS
V septembri 2015 po tretíkrát do nášho regiónu prišli dvaja dobrovoľníci z
Nemecka
na
ich
dobrovoľnícky
rok
prostredníctvom EDS. Volajú sa Benjamin Helsen
a Christof Bäsler. Ich služba spočíva hlavne
v dobrovoľníctve v klube Garáž v Dolnom Kubíne,
pri organizovaní rôznych workshopov a eventov,
ale aj pri učení nemčiny na miestnych školách, či
na dorastoch, ale aj v pomoci pri organizovaní
celoslovenských
akcií
ako
je
SEMfest,
SEMkonferencia, konfivíkendovky.
V rámci EDS sme vyslali do Nemecka dobrovoľníka z Oravskej Poruby – Martina
Sopúcha. V súčasnosti sa nachádza v dedine Kovahl neďaleko mesta Luneburg
pri Hamburgu.
Volejbalový turnaj
Na začiatku roka (24.1.2015) sme uskutočnili volejbalový turnaj v Dolnom
Kubíne. Jeho cieľom bolo upevňovať a nadväzovať nové priateľstvá medzi
jednotlivými mládežami na Orave a Liptove. Veľa mládežníkov z rôznych zborov
počas roka slúži a nemá príležitosť ako spoločne stráviť čas ako jeden tím, bez
toho, aby niečo neorganizovali. Témou stretnutia bola otázka: „Koho si
otrokom?“
Online cup 2015
Online Cup je podujatím, kde predovšetkým mladí môžu spoznať Pána Ježiša
a prijať Ho za svojho Spasiteľa. Ide o športové podujatie zborov z Oravy a ich
priateľov. Ide nám o to, aby mladí
neboli spokojní sami zo sebou, aby
chceli viac ako im tento svet ponúka.
To viac je spasenie iba cez Pána Ježiša.
Tento ročník bol opäť niečím
výnimočným. Bol veľmi požehnaný!
Slovom Božím nám prišiel poslúžiť
Stanko Gurka, ktorý kázal na tému: „Za
čiarou“. Piesňami nám poslúžila
mládežnícka hudobná skupina z Veličnej. Pre najmenších bol pripravený detský
program, ktorý prebiehal paralelne s hlavným programom.
JKgames 015
JKgames ukončili prvú dekádu svojej existencie, a preto ich prevedenie bolo
v tomto roku menej tradičné. Téma „Triumf“ mala za cieľ mladých kresťanov
a hľadajúcich povzbudiť k nasledovaniu Pána Ježiša Krista. Nie z dôvodu túžby
viesť víťazný život v zmysle života bez starostí a problémov, bez zodpovednosti
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a v akomsi očakávaní automatického Božieho požehnania, ktoré prinesie
neustály úspech. Práve naopak, chceli sme hovoriť o tom, že život s Bohom je
skutočným víťazstvom z pohľadu večnosti –
dáva nám budúcnosť a nádej a zmysel
všetkému, čo robíme.
Okrem športového programu v tradičných
i menej tradičných športových aktivitách,
pokračovali
JKgames
večerným
programom, ktorý bol spojený s hlavnou
témou, piesňami (poslúžila mládežnícka
kapela Hmla) a spoločenstvom. Na druhý
deň sa uskutočnili špecifické mládežnícke JKgames Služby Božie v hlavnom
kostole v Liptovskom Mikuláši, ktorých cieľom bolo poďakovanie najmä Pánu
Bohu za Jeho pomoc a ochranu počas desiatich ročníkov JKgames, ale aj
miestnemu cirkevnému zboru za podporu.
(NE)Evanjelici na ľade
Ide o jednodňovú aktivitu v zime medzi sviatkami, kedy sa stretávajú dorasťáci
a mládežníci z Oravy, aby spolu strávili čas na ľade, či budovali vzťahy alebo si
zahrali hokej. Klzisko je rezervované priamo pre nás s možnosťou, že môžu
prísť aj mladí z iných cirkevných zborov a miest. Je to čas kedy môžeme
nadväzovať nové priateľstvá a byť svetlom medzi ľuďmi.
Víkendovka RK+DK
V spolupráci s ružomberským a dolnokubínskym zborom sme zorganizovali
regionálnu víkendovku. Konala sa 27.-29.11.2015 v Liptovskej Štiavnici.
Zúčastnilo sa okolo 34 tínedžerov. Cieľom
bolo prepájanie vzťahov jednotlivých mládeží,
budovanie priateľstiev a hlavne hlbšie
spoznávanie Boha. Téma celej víkendovky
bola: „Priznaj si to!“. Spoločne sme sa
zamýšľali nad tým, že byť Kristovým
učeníkom sa týka aj mňa osobne a nie len
ostatných navôkol. Slovom nám prišli poslúžiť
Vladko Maťaš, Janko Blcháč a manželia
Jančuškovci.
KOLOS 2015
Konfirmačný tábor KOLOS je určený všetkým konfirmandom liptovsko –
oravského seniorátu a teší sa už od svojho vzniku veľkej obľube medzi mladými
veriacimi. Stretnutie na Sigorde neďaleko Prešova je už tradičným
spoločenstvom pri Božom slove, piesňach, seminároch, skupinkách, hrách,
workshopoch a iných aktivitách.
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Témou KOLOSu v tomto roku bolo Klikni sa!, kde sme postupne rozoberali
príbeh o márnotratnom synovi vždy s odkazom na niektorú klávesu na
klávesnici počítača (Enter, Delete, Backspace a pod.). Naším zámerom bolo
povzbudiť mladých konfirmandov k vydaniu sa na cestu pokory, odpustenia
a viery, jedným slovom na cestu so živým Bohom.

SOM - Stretnutia oravskej mládeže
Tento projekt sa začal v Novembri 2013 a sme vďační, že aj v roku 2015, okrem
letných prázdnin, sme mohli v tom
pokračovať každý mesiac. Tieto stretnutia sa
konajú väčšinou posledný víkend v mesiaci.
V roku 2015 sme toto stretnutie
z kapacitných ale aj duchovných dôvodov
rozdelili na dve vekové kategórie. Pre
mládež, ktoré
býva v piatok.
Toto stretnutie koluje po oravských cirkevných
zboroch a je skôr zamerané na duchovný rast a
budovanie vedúcich. Stretnutie pre dorast býva
v sobotu vždy v klube Garáž. Toto stretnutie je
skôr evanjelizačné, kde chodia konfirmandi
a privedú si tam aj svojich kamarátov, či spolužiakov. Je tam veľa hier, aktivít,
videí.
Našim cieľom je budovať vzťahy medzi mladými na Orave a povzbudzovať ich
vo viere a nasledovaní Ježiša Krista.
V roku 2015 sme mali tieto témy:
(Po prázdninách sme začali SOM jednotlivo pre dorasty a mládeže.)
31.1.2015 SOM – Zachráň sa, kto môžeš!
28.2. 2015 SOM – Z tmy do svetla
28.3.2015 SOM – Čoho sa bojíš?
25.4. 2015 SOM – Čo ťa hnevá?
30.5.2015 SOM - Komplexy
23.10.2015 SOM mládež –Keď sa zlé deje dobrým
24.10.2015 SOM dorast – Dobrota a prísnosť
20.11. 2015 SOM mládež – Keď Boh mlčí
21.11.2015 SOM dorast – Všetky cesty vedú do neba
19.12.2015 SOM vianočné - Bezpochyby

Stretnutia liptovských mládeží
Po vzore stretávania sa oravských mládeží (SOM) sme sa snažili začať aj
stretnutia liptovských mládeží – niekoľko sa ich aj uskutočnilo (Hybe, Východná,
Dovalovo). Je pravdou, že stretnutia sa zatiaľ širšie neetablovali, pričom najmä
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väčšie mestské mládeže k podobnému stretávaniu necítia veľkú potrebu.
Rovnako výber tém, i keď išlo o aktuálne a zaujímavé témy, bol do značnej
miery komplikovaný a mladými ťažšie prijateľný (exorcizmus, čarodejníctvo
a pod.).

Ďalšie aktivity
V rámci jednotlivých cirkevných zborov sa konalo pravidelné stretávanie sa
miestnych spoločenstiev. V menších zboroch prevažujú stretnutia skôr dorastu
a konfirmandov ako mládeže. Stretnutia mládeže sú skôr situované do
mestských zborov, kde to vyplýva aj z toho, že mladí ľudia tu navštevujú školy.
Okrem väčších regionálnych aktivít, ktoré boli už spomenuté, prebiehali aj
mnohé stretnutia, tábory a víkendovky najmä v okolí väčších mládeží Nemožno
nespomenúť aj misijné aktivity niektorých mládeží. V tomto roku realizovali
mladí ľudia z liptovského regiónu, namiesto niektorých táborov a výletov, akúsi
misijnú cestu do blízkych i vzdialených cirkevných zborov s cieľom priniesť
bežným ľuďom zachraňujúce evanjelium Ježiša Krista. Takto strávili mládežníci
deň v Liptovskom Jáne či tri dni v cirkevnom zbore Hrachovo na Gemeri.
Medzi ďalšie aktivity miestnych združení SEM patril mládežnícky ples, rôzne
modlitebné stretnutia a viaceré mládežnícke Služby Božie, ktoré sa konali
v rôznych cirkevných zboroch.
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Klub Garáž – misijný projekt
Zodpovední za klub Garáž: Jozef Šimek, Roman Klein, nemeckí dobrovoľníci
Cieľ na rok 2015: Naším cieľom bolo pokračovanie misijnej činnosti
zvestovania evanjelia medzi mladými, ale aj strednej generácii, či už v Garáži
alebo mimo nej. Dôležitý cieľ na rok 2015 bol udržať klub v prevádzke.
Dobrovoľníctvo a spolupracovníci:
Jeden z faktorov, že počiatočný moment nadšenia poklesol a projekt
potreboval druhý dych je, že generácia dobrovoľníkov stredoškolákov, ktorá
naštartovala a ťahala klub dopredu odišla mimo Oravu na vysoké školy. Druhý
faktor bol úbytok pracovníkov. Božím vedením, aj skrze zaujímavé okolnosti,
prázdne miesto zaplnil Roman Klein a v lete sme udržali klub na brigádnickej
báze. Od septembra bolo možné klub otvoriť naplno vo víkendovom režime
s dobrovoľníkmi, keď im začal semester. Ku koncu jesene sme získali
a zapracovali 7 nových dobrovoľníkov – študentov
S dobrovoľníkmi mávame približne raz mesačne stretnutia. V decembri sme
pripravili večierok, kde boli tí najaktívnejší a štartéri klubu odmenení diplomom
a malým darčekom.
Stihli sme na jeseň jednu nocovačku, kde sme sa mohli viacej spoznať, modliť
a skúmať našu motiváciu slúžiť mladým ľuďom v núdzi, ktorá nemusí byť vždy
tak viditeľná, ale o to podstatnejšia, ak ide o deficit prijatia, lásky a hlavne Boha
v živote. Na príklade milosrdného Samaritána sme si uvedomili, že nestačí sa
uspokojiť len s tým byť kresťan či evanjelik s dobrým imidžom, pokiaľ neslúžime
prakticky.
Spolupráca: V službe pokračujeme vo využívaní kontaktov spolupráce s inými
organizáciami a hľadáme takto nové možnosti aktivít či zaujímavých hostí alebo
propagácie. V roku 2015 sme spolupracovali so: stredné školy, hudobná škola,
mesto a sociálny odbor, redaktori rádia Regina, TV DK, študentský projekt
Remember november, Aktiv centrum, Slovenská debatná asociácia, zbory
ECAV, agentúra Fórum života, skupinka mužov evanjelikov, ChallengeDay
športový deň pre rodiny, atď. Niektoré skupiny či organizácie si prepožičiavajú
niekedy naše priestory, čím sa dostávame viac do povedomia ľudí.
Dlhodobá misia a evanjelizácia:
Klub má množstvo aktivít, ktoré majú slúžiť na dobré vyplnenie voľného času,
čo je tiež dobrý cieľ, pokiaľ pomôže odvrátiť pozornosť od zlých aktivíť, ako sú
napríklad drogy. Od mesta sme dostali ocenenie za spoluprácu so sociálnym
odborom na protidrogovej akcii TheDarkTrip. Asi 80 mladých ľudí mohlo po
divadelnom predstavení počuť o láske nášho nebeského Otca, ktorá je
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oslobodzujúca. Garáž tak predstavuje v duchovnom význame dielňu, kde sa
pracuje na vnútornom človeku. Aktivity by sa dali rozdeliť na 4 skupiny.
Najlepšie to vyjadruje táto grafika s rôznym pomerom slova a skutkov. Všetko
je na tom istom základe a zastrešené vďaka SEMu.

SEM

evanjelium viac v skutkoch

zmysluplný

rozvíjame

hodnotné

VOĽNÝ ČAS

TALENTY

TÉMY

kresťanské
SPOLOČENST
VO

evanjelium viac v slovách

základ : JEŽIŠ KRISTUS a jeho láska

Voľný čas

Talenty

Témy

Spoločenstvo

Hry a súťaže:
Milujem
Slovensko, Pub
kvíz, LAN Párty
Párty: Retro, Exit,
nemecký večer
Šport: trampolína,
Challenge Day

Workshopy:
maľovanie v
Garáži , Garážové
talenty,
modelovanie
svietnikov, výroba
ozdôb
Koncerty:
Laventana,
Hungry unicorns,
Four Seasons,
Vernisáž : práce
žiakov ZUŠ
Garáž Market

Diskusia:
Potrebujeme
vôbec
referendum?
(Anna Verešová),
Islamský štát
(František Šebej),
Káva s Evou
Jurinovou,
o alkoholizme,
Seminár: Kto ťa
oblieka?
Filmy: Na hrane
zajtrajška (3D)

SOM - Stretnutia
oravskej
mládeže/dorastu
Neďeľné Slovo
v Garáži
Stretnutia rôznych
skupiniek
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Cieľ služby klubu je postupne doviesť osobným svedectvom a mentorovaním
tých, ktorí budú reagovať pozitívne na pozvánky ku osobnej viere v Krista a do
spoločenstva veriacich.
K tomu slúžia aj stretnutia SOM – Stretnutia oravskej mládeže, a Nedeľné Slovo
v Garáži. Po prehodnotení kapacít a možností máme NSG dvakrát do mesiaca
a ako rečníkov pozývame viac miestnych služobníkov či farárov. Učíme sa
praktizovať Bibliu aj v tom, že každý sa zapojí v hovorení svedectiev, zdieľaní a
modlení.
Podporovatelia a darcovstvo: Našimi hlavnými podporovateľmi sú naďalej
kresťania, ktorí nám pravidelne posielajú na účet peniaze, či už ako desiatok
alebo ako jednorazový dar.
Garáž aj v tomto roku financuje občerstvenie pre mladých hlavne
z dobrovoľných príspevkov návštevníkov, z príspevkov na konferenciách a iných
akciách, kde slúži vybavenie Garáže
Záver: Pavol ako expert na priblíženie sa ku rôznym ľuďom píše: „všetkým bol
som všetko, aby som aspoň niektorých priviedol ku spaseniu. “ A tak sa chceme
ako kresťania naďalej učiť prijímať iných v Láske aj v ich odlišnosti, aby sme ich
zároveň mohli učiť, čo znamená žiť s Kristom.
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[OC KOŠICE]
Aktivity a jednotlivé akcie boli organizované z OC KE - SEM. Cieľom
týchto aktivít je vytvoriť priestor pre komunikáciu a ďalšie zapojenie ľudí, ktorí
sa nepodieľajú na aktivitách miestnych spoločenstiev.
Nízkoprahové aktivity – je to príležitostná služba najmä v prázdninovom
období, kde sa jedná o voľnočasovú aktivitu, pri ktorej je zmysel
v preventívnom vplyve na mládež a tínedžerov v spolupráci s rodičmi
mládežníkov. Na týchto stretnutiach sa spolu stretávajú aktívni kresťania
a ľudia, ktorí hľadajú a chcú spoznávať naše hodnoty a smerovanie. Ťažiskom
týchto nízkoprahových projektov sú HOKEJ SEM KE a Cyklo 2015. Okrem toho
je tu ešte individuálna práca s konkrétnymi ľuďmi mimo týchto projektov.
Hokej SEM KE – je to sezónna aktivita, ktorá začína v októbri a končí
v apríli. Ďalšie stretnutia sú od októbra do konca decembra. Pravidelne sa
opakuje 1 x týždenne v sobotu večer. Na stretnutiach je 22 hráčov, rôznych
vekových kategórií. Stretnutia sú neformálne a slúžia na budovanie vzťahov
a osobného rozvoja. Prekonávať prekážky – prehry a víťazstva
16 x HOKEJ SEM KE
13 x HOKEJ SEM KE

Košice
Košice

Január 2015
Október 2015

Apríl 2015
December 2015

22 ľudí
22 ľudí

CYKLO 2015
Jedná sa o 17. ročník putovného tábora v rámci Slovenska. Cieľom je
zmysluplné využitie voľného času mládeže, spoznávanie sa a spoznávanie
prírody a prekonávanie samých seba. Týmto spôsobom spoznávame samých
seba, akí sme v krajných situáciách, ako si vieme navzájom pomáhať a v praxi
realizovať kresťanskú lásku. Team sa skladá so skúsených cyklistov, ale aj
začiatočníkov od veku 14 rokov do 52 rokov. Okrem spoznávania krás Slovenska
sme mohli zažiť dobrodružstvo a adrenalín, kde si každý účastník skúsil ako to je
s jeho silami a aj pevnou vôľou. Vďaka Božej milosti sme nemali žiadne úrazy a
aj iné malé nehody sa nám vyhýbali.
Program podujatia:
Každý deň bol hlavný program prejsť vytýčenú trasu.
24.7 Košice – presun Košice - Fiľakovo – Rim.Pila - vlak – auto
25.7. trasa 2 Rim.Pila – Vepor - Klenovec
26.7. trasa 3 Klenovec – Rim.Kokava – Utekáč – Biele Vody
27.7. trasa 4 Biele Vody – meadre Ipľa – Čierny Balog – Biele Vody
28.7 trasa 5 Biele Vody – Detvianske Lazy – Hriňova – čieny Balog – Biele Vody
29.7. trasa 6 Biele Vody – Hriňová - Poľana
30.7. trasa 7 Poľana - Strelníky
31.7. trasa 8 Strelníky – Zvolen – košice – auto vlak
Za všetko patrí vďaka Bohu, SOLI DEO GLORIA.
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[ MEMC ICHTHYS ]

Lebo takto vraví Hospodin domu Izraela: Mňa hľadajte, a budete žiť!
Ámos 5:4

Správa o činnosti MEMC Ichthys je každý rok rozdelená do dvoch oblastí.
Prvá oblasť sa týka prevádzky zariadenia a ide v nej o poskytovanie
a zabezpečenie ubytovania a stravy pre pobyty hostí, ktorí v zariadení strávili
istý čas. Z veľkej mieri sa jedná o rôzne skupiny mladých ľudí z ECAV, ale aj
mimo nej.
Druhou oblasťou sú aktivity, ktoré MEMC Ichthys organizuje samostatne,
prípadne v spolupráci s iným subjektom (poväčšine so Spoločenstvom
evanjelickej mládeže). Uvedené aktivity sú zamerané v prvom rade na mladých
ľudí a prebiehajú na štyroch úrovniach – medzinárodnej, celoslovenskej,
seniorátnej (regionálnej) a miestnej.
1) PREVÁDZKA MEMC Ichthys
Prevádzku MEMC Ichthys v roku 2015 zabezpečoval tím pracovníkov
a dobrovoľníkov, ktorý bol tvorený týmito ľuďmi:
• Renáta Maťašová – TPP na pozícii chyžná
• Ján Malovec – TPP na pozícii správca budovy (údržba interiéru
a exteriéru MEMC Ichthys) – pracovné miesto vytvorené vďaka
podpore z ÚPSVaR Poprad
• Marek Adamuščin – zodpovednosť za kuchyňu – do augusta 2015
– (január až máj 2015) zamestnanec SED – Dom na polceste
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– (jún až august 2015) zamestnanec MEMC Ichthys
• Vladimír Balogh – pomocná sila v kuchyni do mája 2015 –
zamestnanec SED – Dom na polceste
• Eva Gildeinová – zodpovednosť za kuchyňu – (september až
december 2015) – zabezpečené cez SED – Dom na polceste
• Vladimír Maťaš – riaditeľ MEMC Ichthys
Správnu radu zariadenia tvorili títo ľudia: Michal Findra (ECAV) ako
predseda SR, , Ivan Debnár (ECAV), Rastislav Dindoš (CZ – dcérocirkev Veľký
Slavkov), Miroslav Mudrák (SEM), jedno miesto za ECAV - neobsadené.
1.1. Obsadenosť MEMC Ichthys v roku 2015
V oblasti prevádzky je najdôležitejším ukazovateľom a faktorom počet
prenocovaní, resp. obsadenosť MEMC Ichthys počas celého roka.
V návrhu činnosti MEMC Ichthys na rok 2015 sme ako prvý bod plánovali
zvýšiť počet prenocovaní nad 30% z celkovej ubytovacej kapacity zariadenia, to
jest, nad 4 380 osobonocí (pri kapacite 40 lôžok a možnej ročnej obsadenosti
14 600 osobonocí).
Je potešujúce, že v roku 2015 sa nám táto vec podarila a obsadenosť,
ktorú sme dosiahli bola vo výške 4 936 osobonocí. V percentuálnom vyjadrení
ide o 33,81 percentnú obsadenosť zariadenia.
Z pohľadu porovnania s minulým rokom je obsadenosť vyššia o 581
osobonocí, čo je o 3,98 % viac ako minulý rok.
Do budúcnosti zostáva otázkou, či obsadenosť nad 30% celkovej kapacity
ubytovania vieme udržať dlhodobo, alebo či v roku 2015 išlo iba o výnimočný
jav. Samozrejmou snahou z našej strany bude túto obsadenosť nielen udržať,
ale ešte navýšiť a prekonať tak ďalšiu hranicu a to jest – počet prenocovaní nad
5.000 osobonocí.
Podrobnejšiu evidenciu ubytovaných hostí ukazuje nasledovná tabuľka,
kde sú ubytovaní hostia rozdelení podľa kategórie KLIENTELA. Je spracovaná
ako porovnanie s rokom 2014:
Rozdiel
Percento
Počet
Počet
v počte
celkovej
nocí
nocí
Klientela
nocí
obsadenosti
v roku
v roku
(+ viac
v roku 2015
2015
2014
- menej)
Cirkevný pobyt seniorátu
0,49 %
72
0
72
AKCIA
Cirkevný pobyt seniorátu
0%
0
220
- 220
HOSŤ
Cirkevný pobyt Slovensko
6,01 %
877
984
-107
AKCIA
Cirkevný pobyt Slovensko
20,14 %
2 940
2 660
280
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HOSŤ
Cirkevný pobyt zahraničie
AKCIA
Cirkevný pobyt zahraničie
HOSŤ
Mimo cirkevný pobyt
SLOVENSKO
Mimo cirkevný pobyt
ZAHRANIČIE
Spolu

0%

0

0

0

3,35 %

489

348

141

3,80 %

555

143

412

0,02 %

3

0

3

33,81%

4 936

4 355

581

1.2. Úprava exteriéru
V oblasti exteriérových úprav
sme na začiatku roku naplánovali
nasledovné aktivity: pokračovanie
v záhradných úpravách, výstavba
detského ihriska, úprava plota. Pri
zhodnotení roku môžeme konštatovať,
že najväčšiu časť práce nám
v minulom roku zabrala výstavba
detského ihriska. Pri tejto činnosti totiž išlo o práce
týkajúce sa naplánovania danej činnosti, grafického
a stavebného návrhu diela, nakúpenie a príprava
materiálu, naplánovanie prác s ohľadom na počasie
a komfort ubytovaných hostí počas prác a nakoniec
samostatné zhotovenie diela od prvého výkopu až po
zabitie posledného klinca. Výsledkom tohto procesu je
však hotové dielo – detské ihrisko, ktoré nielen skrášlilo
priestor záhrady MEMC Ichthys, ale je zároveň aj funkčnou a využiteľnou
stavbou, ktorá bude dlho slúžiť hlavne deťom ubytovaním v našom zariadení.
1.3. Úprava interiéru
Plánovaná úprava interiéru sa týkala hlavne dovybavenia kuchyne
a postupnej obnovy zariadenia izieb (matrace, paplóny, vankúše) v ubytovacej
časti MEMC Ichthys.
Plánovaná obnova zariadenia izieb bola v roku
2015 realizovaná podľa voľných a dostupných
finančných prostriedkov a zahŕňala hlavne nákup
nových matracov a novej posteľnej bielizne.
Mimo plánovaných činnosti sme v rámci úpravy
interiéru v roku 2015 zrealizovali: zhotovenie
vešiakovej steny vo vstupnej chodbe, vymaľovanie izieb a trámov v izbách, nová
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povrchová úprava schodov v spoločenskej miestnosti – namiesto kobercom
potiahnutým na schodoch, čo nám vydržalo cca. 10 rokov, sme schody obložili
drevom. Veľkou (z hľadiska času aj financií)
neplánovanou investíciou bolo aj zhotovenie
apartmánu v bunke Barnabáš. Uvedená bunka
prešla kompletnou rekonštrukciou jednej izby,
z ktorej bola vytvorená kuchynka a obývací
priestor. Druhá
izba v uvedenej
bunke slúži ako
spálňa. Z uvedenej bunky tak vznikol veľmi
pekný apartmán, ktorý je momentálne
prenajímaný zamestnancovi MEMC Ichthys –
Jankovi
Malovcovi
s jeho
manželkou.
V budúcnosti je možné tento apartmán
využívať na trvalejšie ubytovanie či už pre zamestnancov alebo dobrovoľníkov
MEMC Ichthys, alebo ako luxusnejšie ubytovanie pre mladé rodiny.
2) AKTIVITY MEMC Ichthys
Druhou časťou činnosti MEMC Ichthys sú aktivity, ktoré centrum
organizuje hlavne pre mladých ľudí, či už samostatne alebo v spolupráci s iným
subjektom (Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Tatranský seniorát ECAV).
2.1. Medzinárodné aktivity
Činnosť MEMC Ichthys v oblasti medzinárodných aktivít je koordinovaná
cez SEM a je zameraná na partnerstvo s EJTh a EJW. V rámci tejto spolupráce sa
zamestnanec MEMC Ichthys – Janko Malovec v januári 2015 zúčastnil na
konferencii pre mládežníckych vedúcich, ktorú organizuje Ev. Kirche in
Mitteldeutschland v Bad Blankenburgu. Na tejto konferencii prezentoval
činnosť MEMC Ichthys. Ďalším výstupom uvedeného partnerstva je
zabezpečenie ubytovania a stravy pre skupinu 27 mladých ľudí z EJTh, ktorí
v júli 2015 strávili 10 dní v našom zariadení.
Ďalším projektom SEM medzinárodného charakteru, pri ktorom MEMC
Ichthys participuje je podpora misijnej práce v Bielorusku a na Ukrajine. Vďaka
tejto spolupráci sme v júli 2015 poskytli na tri dni ubytovanie a stravu skupine
12 detí z Ukrajiny z DELKU. Tiež sme spolupracovali pri príprave misijnej cesty
skupiny mladých zo SEMu do Bieloruska v júli 2015.
2.2. Celoslovenské aktivity
Najsilnejšou oblasťou činnosti MEMC Ichthys je už tradične oblasť
celoslovenských aktivít. Medzi realizované programy, ktoré v MEMC Ichthys,
prebiehali v roku 2015 v spolupráci so SEM, patrí:
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• školiaci program DVK – 6 stretnutí
• Konferencia SEM (cca. 150 ľudí)
• Porady
Predsedníctva
SEM,
fulltimerov a spolupracovníkov SEM
• Valné zhromaždenie SEM
• Konfivíkendovky
Myjavského
a Turčianskeho seniorátu
Cez všetky uvedené aktivity
prešlo viac ako 500 mladých ľudí, ktorí pomáhajú dostať toto zariadenie do
povedomia tam, kde žijú.
2.3. Seniorátne aktivity
Kým po minulé roky v oblasti seniorátnych
aktivít nastal výrazný útlm, v roku 2015 sa nám
podarilo tento útlm zastaviť. Hlavným cieľom
v tejto
oblasti
bolo
vytvoriť
tím
spolupracovníkov, ktorý by seniorátne aktivity
zabezpečoval
a zároveň
zorganizovať
seniorátnu olympiádu s názvom GT Action.
Témou celého stretnutia bolo výzva – Poď von!,
ktorej hlavým cieľom bolo motivovať každého, aby vystúpil zo svojho komfortu
a nebál sa vykročiť za Ježišom. Druhou akciou podobného charakteru bolo
spoločné stretnutie mládeží zo seniorátu v októbri 2015 v Štrbe, ktorej sa
zúčastnilo 50 mladých ľudí a témou stretnutia bolo – Dávanie v praxi.
2.4. Miestne aktivity
V roku 2015 v oblasti miestnych aktivít nenastala
výraznejšia zmena. Našim zámerom bolo vytvorenie
klubu pre mladých ľudí z dediny, keďže obec Veľký
Slavkov nemá vytvorený žiaden priestor, kde by sa mladí
ľudia z dediny mohli stretávať. Týmto spôsobom by sme
pri týchto mladých mohli misijne pôsobiť. Problémom
v tejto veci stále zostáva konkrétny človek, ktorý by za
túto činnosť prevzal zodpovednosť a mal dostatok času
ju organizovať.
2.5. Iné aktivity
V tejto skupine aktivít je činnosť, ktorú MEMC Ichthys ponúka, alebo
vykonáva, no nie je možné ju zaradiť ani do jednej z predchádzajúcich skupín.
Patrí tu napr. služba zvesti Božieho slova, ktorú centrum poskytne, ak
ubytovaná skupina o to prejaví záujem. V roku 2015 bola takáto služba
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poskytnutá viacerým ubytovaným skupinám mladých ľudí (konfivíkendovky
SEM, stretnutia DVK, víkendovky pre EKG, Relevant a iné).
MEMC Ichthys ďalej pre mladých ľudí ponúka možnosť dobrovoľníckeho
pobytu. Táto forma ponúka mladému človeku, ktorý do tejto služby vstúpi,
nielen praktické zručnosti pre svoj život, ale má možnosť aj duchovne podrásť.
V roku 2015 pôsobila v MEMC Ichthys ako dobrovoľníčka Slávka Šoltýsová
z Giraltoviec (február až apríl) a tiež Kristína Scholtzová z Vojňan (december).
Obidve dievčatá pomáhali hlavne pri vedení účtovníctva a kancelárskej agendy
a tiež pri zabezpečení ubytovania a stravy pre hostí.
Finančná správa k 31.12.2015
Náklady
6 463,73 €
489,42 €
19 619,72 €
1 175,51 €

Spotreba materiálu
Pohonné hmoty
Nákup potravín, strava
Kancelárske potreby, hygienické potreby, drogéria, odev,
lieky a iné
Drobný majetok
Elektrická energia
Vodné, stočné
Plyn
Opravy a údržba
Cestovné
Služby (kopírovanie, pošta)
Poistenie
Mobilné služby a internet
Služby ostatné
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Ostatné dane a bankové poplatky
Poskytnuté dary
Náklady spolu

4 504,22 €
3 823,42 €
1 431,29 €
7 703,68 €
106,42 €
1 943,05 €
137,50 €
570,64 €
884,47 €
10 132,30 €
15 540,00 €
4 935,92 €
278,04 €
2 035,00 €
81 774,33 €

Tržby z predaja služieb
Príspevky od súkromných osôb
Dotácie
Úroky a iné ostatné výnosy
Spolu

Výnosy
79 576,36 €
1 965,90 €
4 326,40 €
0,64 €
85 869,30 €
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[MYJAVA]
iSKejp412
Hlavným zámerom prípravného tímu ľudí „iSKejp412“ bolo i v roku 2015
komunikovať zvesť dobrej správy o záchrane v Ježišovi Kristovi a povzbudiť vo
viere tých, ktorí svoj život Pánovi Ježišovi Kristovi už odovzdali. Cieľovou
skupinou boli prevažne mladí ľudia vo veku od 12 do 19 rokov z oblasti
Myjavského seniorátu ECAV na Slovensku. Evanjelium sme komunikovali
nasledovnými spôsobmi:
1. Formou Klubov iSKejp412, ktoré sa konali počas roku 3- krát. Na
januárovom klube v Brezovej pod Bradlom s názvom „Potulky Áziou – TLF!“,
misionár Peter Kuruc vydal svedectvo o jeho misijnom pobyte v Ázii. „Čas na
zmenu“ bol názov klubu v Krajnom (zamyslenie Simonka Chreňová).
Septembrový klub s názvom „Light edition“ sa konal taktiež v Krajnom a
výkladom Slova Božieho poslúžil domáci brat farár Ivan Novomestský.
2. Šport je hlavným prostriedkom, za pomoci ktorého komunikujeme
Evanjelium na športovej olympiáde JKgames. V roku 2015 sa JKgames konali v
meste Skalica, a to za výraznej organizačnej pomoci domáceho cirkevného
zboru pod vedením brata farára Petra Švehlu.
Rok 2015 bol zároveň posledným rokom čo niesla športová olympiáda
názov JKgames. Tento názov a celú štruktúru sme prebrali od našich priateľov z
Liptovsko- oravského seniorátu. Športovú olympiádu máme v pláne organizovať
i v roku 2016. Tentokrát už plne vo vlastnej réžii s názvom iSKejp412 games.
3. Večer modlitieb a chvál s názvom „iSKejp412 pod hradom“ je ďalšou
formou ako zvestujeme Evanjelium. V predvečer sviatku Cyrila a Metoda počas
neho vystúpili tri kresťanské hudobné kapely: United People, Switch on, Chilli.
Slovom poslúžil Jozef Grexa z Trnavy.
4. Hudba a slovo sú hlavnými prostriedkami komunikácie Evanjelia i na
Misijnom dni, ktorý sa konal v Bukovci. Nadstavbou pre hlavnú tému boli
semináre, počas ktorých sa jednotlivé body témy dali rozobrať podrobnejšie.
Na misijnom dni vystúpila kresťanská hudobná kapela „L+Band“ a prvýkrát v
histórií zahraničná kapela „Way to go“. Zamyslenie na hladnú tému „DARY“ a
seminár o využívaní času mal Jozef Kováč z Detskej misie. Seminár o peniazoch
viedol Branislav Sadloň z CZ Turá Lúka.
5. Evanjelium sme komunikovali i v tradičnom kostole, a to netradičným
spôsobom na Mládežníckych Bohoslužbách s prislúžením Večere Pánovej v
Turej Lúke. Výkladom Slova Božieho na nich poslúžil doktorand Bohosloveckej
fakulty Radim Pačmár. Piesňami nás doprevádzala hudobná kapela tvorená
členmi prípravného tímu s názvom iSKejpBand.
6. „iSKejp on tour“ je ďalšia forma ako zvestujeme Evanjelium a
nadväzujeme bližšie vzťahy s mladými ľuďmi z cirkevných zborov Myjavského
46

seniorátu. S pripraveným misijne evanjelizačným programom sme navštívili
dorast v CZ Brezová pod Bradlom a mládež v CZ Sobotište. Zámerom tímu je
postupne
navštíviť
každý
jeden
zbor
Myjavského
seniorátu,
v ktorom nám budú „otvorené dvere“.
Na podujatiach „iSKejp 412“ sa v roku 2015 zúčastnilo približne 750
prevažne mladých ľudí z oblasti Myjavského seniorátu.
Realizáciám spomenutých podujatí predchádzali stretnutia prípravného tímu
iSKejp412. Tím tvoria mladí ľudia z CZ Brezová pod Bradlom, Bukovec, Krajné,
Myjava, Skalica, Sobotište a Turá Lúka. V roku 2015 sme sa spoločne stretli
približne 8-krát. Tento rok nám bolo dané sa zúčastniť i tímovej víkendovky,
ktorá slúžila hlavne na budovanie a prehlbovanie vzťahov v tíme.
Ďakujeme Seniorálnemu presbyterstvu Myjavského seniorátu,
Spoločenstvu evanjelickej mládeže a všetkým Vám, ktorí akýmkoľvek spôsobom
pomáhate v prípravách a organizácií misijne - evanjelizačných podujatí pre
mladých ľudí v oblasti Myjavského seniorátu.
Naša vďaka patrí hlavne Pánu Bohu, ktorý v nás vzbudzuje túžbu
pripravovať spomínané podujatia a prostredníctvom nich zvestovať dobrú
správu o záchrane v Ježišovi Kristovi.
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[FINANČNÁ SPRÁVA]

Prehľad výnosov a nákladov za rok 2015
(v EUR)
Výnosy
Zdroj príjmu
Dotácia MŠVVaŠ SR
Granty
z toho: Iuventa
ÚPSVaR Dolný Kubín
Mesto Púchov
Mesto Dolný Kubín
Zahraničná pomoc_HFO
Jugendwerk (Nemecko)
Účastnícke poplatky
2% dane z príjmov
Dary
z toho
OC Bratislava
pre:
OC Púchov
OC Orava - Liptov
Klub Garáž Dolný Kubín
Dominika Madalová
Misia - Východoeurópske krajiny
Peter Soukup
Pongenovci
Klein Roman
HH Srbsko
Lenka Zvarová
centrála, ostatné OC a projekty
Predaj tovaru
Iné výnosy (prijaté úroky, refakturácie služieb,
...)
z toho: refakturácie nákladov
ostatné príjmy
Spolu

Suma
76 491,00
40 203,57
19 672,34
3 331,23
800,00
1 400,00
8 000,00
7 000,00
39 145,39
1 295,69
31 923,07
8 549,00
70,00
189,54
6 764,80
140,00
1 556,80
8 451,00
200,00
937,00
50,00
377,00
4 637,93
20 564,03
6 269,58
5 215,80
1 053,78
215 892,33
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Náklady
Druh výdavku
Hrubé mzdy, odvody
Ubytovanie, strava
Cestovné náhrady
Energie, voda a komunikácie
Materiál
Drobný hmotný majetok
Doprava, prepravné služby
PHM
Ozvučovacie, osvetľovacie, iné technické
služby
Nájomné za priestory, prenájom
zariadení
Honoráre za hudobnú produkciu,
lektorské služby
Organizačno zabezpečovacie služby
Servisné služby
Iné služby - účtovné, kopírovacie, poistné,
internet, web...
Tlač materiálov
Telefónne poplatky
Nákup tovaru
Odpisy
Ostatné náklady (poplatky - bankové,
notárske, za odpad, ...)
Spolu

Suma
25 646,94
55 726,23
5 387,47
1 773,35
11 349,93
7 007,94
2 451,80
2 789,56
999,00
14 836,67
1 240,00
37 843,23
1 935,84
8 440,76
363,03
3 137,53
14 054,84
463,20
12 083,17
207 530,49

Základina: 21 312,48 Eur
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Vypracoval:
Copyright: Spoločenstvo evanjelickej mládeže 2015
Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Zvonárska 23, 040 01 Košice
Tel./fax: 055/622 00 96
E-mail: sem@sem.sk
Web: www.sem.sk

Neprešlo jazykovou úpravou.
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