
1 

 

Výročná správa 
SEM 2020 

 

   

 

 

 

 
 

29. MARCA 2021  
 

 

 

Spoločenstvo evanjelickej mládeže 

Zvonárska 23 

Košice 

 
 



2 

 

Príhovor predsedu 

Rok 2020 rokom zmien a nových výziev 

Drahý priateľu. Rok 2020 by sa dal charakterizovať jednoducho ako „rok korony“. Príchodom 

koronapandémie nastala v činnosti pre nás úplne nová situácia, ktorej sme sa museli 

prispôsobiť. Zákaz organizovať hromadné podujatia, nemožnosť stretávať sa nás prinútil, že 

s niektorými našimi aktivitami sme museli prejsť do online priestoru a tie, ktoré nebolo možné 

nahradiť touto alternatívou sme museli zrušiť, či presunúť na neskoršie obdobie dúfajúc, že 

pandémia skončí.      

 

 

 

Keď počas leta sa uvolnili opatrenia a my sme sa mohli konečne nadýchnúť, začali sme opäť 

organizovať naše tradičné víkendovky, tábory či iné veci, ktoré počas lokdownu boli stopnuté. 

Avšak po lete sa znova skomplikovala situácia a nastala druhá vlna a opäť lockown a my sme 

museli opäť prejsť opäť do online priestoru, v ktorom sme až doposiaľ. Napriek tomu, musím 

vyznať, že aj keď sa zmenili naše podmienky, náš zámer sa nezmenil. Chceli sme stále zažívať 

spoločenstvo len sme sa museli s ním presunúť do online dimenzie. Stále sme chceli prinášať 

evanjelium, avšak museli sme sa prispôsobiť tak, aby sme ho priniesli priamo do obývačky. 

Chceli sme spolu chváliť Boha, no nateraz len cez rôzne videokanály. Napriek všetkým 

starostiam, ktoré táto korona doba priniesla musím ďakovať Pánu Bohu, za to čo sme mohli 

zažiť, za spolupracovníkov za ich kreativitu a odvahu ísť zo dňa na deň do nových vecí, za to 

množstvo aktivít ktoré sme mohli zorganizovať. Nech Jemu patrí za všetko sláva! 

 

A vám žehnám, naďalej buďte silní aj napriek lockownu stretávajte sa v online 

priestore so svojimi priateľmi z dorastu či mládeže, nestraťte vieru 

a povzbudzujte sa navzájom, aby nikto neostal sám. A teším sa, že raz, keď sa 

skončí táto koronaizolácia, budeme sa môcť opäť stretnúť, podať si ruky, objať 

sa a zažívať reálne spoločenstvo tvárou v tvár.  

 

 

„Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v 

Kristovi Ježišovi. (1 Tesalonickým 5:18) “ 
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1. O nás  - Spoločenstvo evanjelickej mládeže (SEM) 

 
Sme dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým záujmovým združením fyzických osôb. SEM je 

občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou. Našou základnou misiou je plnohodnotný 

rozvoj mladej generácie a na základe kresťanských princípov viesť mladých ľudí k poznaniu 

Boha, samých seba, zmysluplnému nasmerovaniu svojho života k hodnotám, spolupatričnosti, 

vzájomnej úcte a láske.  

 

V súčasnosti pôsobíme v 38 okresoch. K 31.12.2020 je počet členov SEM 3 891 vo všetkých 

miestnych združeniach, ktorých je 110. 

 

Cieľová skupina, na ktorú sa zameriavajú naše aktivity a činnosť, sú prevažne mladí ľudia vo 

veku od 12 do 26 rokov. Jedná sa väčšinou o členov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, 

avšak aktivity organizácie sú zamerané aj na mladých ľudí mimo-cirkevného prostredia ECAV.  

 

Činnosť SEM organizačne uskutočňujeme prostredníctvom rôznych podujatí, pravidelných či 

jednorazových voľnočasových či športových aktivít, klubov, táborov, workshopov, 

neformálneho vzdelávania či iných projektov. 

 

1.1. Orgány SEM 

 

Valné zhromaždenie SEM 

 
Valné zhromaždenie SEM (VZ SEM) je najvyšším orgánom Spoločenstva evanjelickej mládeže. Tvoria ho 

vedúci, resp. delegáti miestnych zdužení SEMu, predsedovia jednotlivých centier SEM, predsedníctvo 

SEM, predseda a podpredseda SEM. Úlohou VZ SEM je voliť zástupcov SEMu do jednotlivých orgánov, 

hodnotiť a schvaľovať Výročnú správu, rozpočet a program SEMu. Rozhoduje o všetkých dôležitých 

veciach týkajúcich sa SEMu a schádza sa podľa potreby, minimálne raz ročne. V roku 2020 sa uskutočnilo 

jedno VZ SEM, 7. marca 2020. Z dôvodu pandémie a lockdownu sa druhé plánované valné zhromaždenie 

neuskutočnilo. 
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Predsedníctvo SEM 

 
Je výkonným orgánom SEMu a tvorí ho predseda SEMu, podpredseda SEMu a zvolení členovia, ktorých 

na 4 roky volí VZ SEM. Predsedníctvo SEMu sa schádza minimálne raz za 3 mesiace. Jeho úlohou je riadiť 

činnosť SEMu počas celého roka a rozhodovať o všetkých veciach medzi zasadnutiami VZ SEM, ktoré 

nepatria výlučne do kompetencie VZ SEM.  

Vedenie SEMu v podobe predsedníctva tvoria: 

 

• Jozef Šimek/ predseda SEMu/ 

• Dávid Gurka /podpredseda SEMu/ 

• Miroslav Mudrák  

• Ján Malovec 

• Michal Kovár 

• Martin Sochor 

• Jozef Grexa 

• Tomáš Sklárš 

• Milan Bruncko ml. 

• Ján Vahalec 

 

 

Rada starších 

 
Rada starších je dozorný a poradný orgán SEMu a pomáha riešiť duchovné otázky a problémy mladých 

ľudí v súlade so základnými kresťanskými princípmi. Radu starších volí VZ SEM na obdobie 4 rokov. 

Aktuálnymi členmi sú:  

• Milan Bruncko st. 

• Michal Findra 

• Stanislav Gurka 

• Vojtech Bočák 

• Ján Vecan 

 

Kontrolný výbor 

 

Kontrolný výbor pozostáva minimálne z  troch členov, ktorí sa stretávajú minimálne raz za rok. Ich 

úlohou je kontrolovať hospodárenie všetkých organizačných a výkonných zložiek SEMu, podľa 

platných predpisov.  Aktuálnymi členmi sú:  

• Matúš Stáňa /predseda kontrolného výboru/ 

• Marta Bruncková 

• Tomáš Svitek 
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Centrála SEM 
 

Je výkonným orgánom predsedníctva SEMu, ktorého činnosť riadi tajomník SEMu spolu s ostatnými 

zamestnancami.  

V roku 2020 sme mali nasledovné pozície:  

• Tajomník SEMu – Mgr. Jana Lukáčová /administratíva, fundraising, komunikácia s 

partnermi v rámci SR, dotácie a projekty 

• Ekonomická agenda – Ing. Erika Paľová 

• Účtovná agenda – Jaroslav Fašánok 

• Vzdelávacie a školiace programy – Ing. Ján Vecan 

• Komunikácia s vedením ECAV, dištriktov a seniorátov – Mgr. Vladimír Maťaš 

• Komunikácia so zahraničnými partnermi + projekt HelpingHand - Mgr. Miroslav Mudrák 

• Semfest – Mgr. Miroslav Mudrák 

  

1.2. Štatutárni zástupcovia SEMu 
 

Predseda SEM – PhDr. Jozef Šimek 

Absolvoval Evanjelickú bohosloveckú fakultu v Bratislave a rigorózne doktorandské štúdium                             

v Ružomberku v oblasti sociálnej práce. Je dlhoročný pracovník s mládežou v Dolnom Kubíne,                          

v oblastnom centre SEM Orava-Liptov a taktiež pôsobil ako tajomník SEMu. Spolu s manželkou Olinkou 

vychovávajú 3 deti a bývajú v Dolnom Kubíne. Medzi jeho koníčky patrí lyžovanie, rybárčenie a hra na 

gitaru.  

 

Podpredseda SEM – Dávid Gurka 

Spolu so svojou manželkou žije vo Veľkom Slavkove. Popri vysokoškolskom štúdiu pracuje v Stredisku 

Evanjelickej Diakonie vo Veľkom Slavkove a ako dobrovoľník v Spoločenstve evanjelickej mládeže. Jeho 

domovským spoločenstvom je spoločenstvo kresťanov vo Vojňanoch, a okrem priamej služby na tomto 

mieste a v jeho okolí sa pravidelne podieľa na organizácii rôznych regionálnych a celoslovenských 

"SEMáckych" akcií. Verí, že Ježiš Kristus je jedinou cestou, jedinou pravdou a jediným skutočným 

životom. 

 

1.3. Miestne združenia SEM 

 

Miestne združenia SEM (MZ SEM) sú základnou organizačnou jednotkou SEMu. Sú tvorené skupinou 

členov SEMu zapísaných do zoznamu MZ SEM, ktorá má najmenej 5 členov. Základom ich fungovania je 

pravidelné stretávanie a rôzne aktivity: voľnočasové, kultúrne a misijno-športové. Z programových 

aktivít sú pre miestne združenia charakteristické najmä pravidelné stretávania mládeží, ale tiež 

stretávania skupiniek. Popri nich sa organizujú ďalšie voľnočasové aktivity, napr. nacvičovanie 

hudobných skupín, divadielok, športové aktivity a iné.  

 

V SEMe bolo v roku 2020 oficiálne zapísaných 110 miestnych združení s celkovým počtom 3 891 

členov.  
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1.4. Oblastné centrá SEM 
 

Oblastné centrá SEM (OC SEM) vznikajú na základe rozhodnutia Predsedníctva SEMu a ich hlavnou 

úlohou je duchovná starostlivosť a zodpovednosť za výchovu a vzdelávanie vedúcich spolupracovníkov 

v danej oblasti. Úzko spolupracujú s Centrálou SEM na delegovaných zodpovednostiach, ako sú: výchova 

vedúcich, organizovanie stretnutí oblastného významu, organizačno-hospodárske záležitosti danej 

oblasti a zabezpečujú taktiež zber údajov z MZ SEM pre Centrálu SEM. OC SEM spolupracuje pri 

oblastnej práci s mládežou rovnako aj so seniorátmi ECAV a dištriktuálnymi koordinátormi ECAV. 
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2. Aktivity SEMu v roku 2020 

 
SEM svoje aktivity a činnosť rozvíja v niekoľkých úrovniach:  

• celoslovensky (národne), 

• regionálne,  

• miestne, 

• medzinárodne. 

 

2.1. Regionálne aktivity v roku 2020 

 
Regionálne aktivity SEMu sú organizované v rámci 6 oblastí, v ktorých máme buď priamo Oblastné 

centrum SEMu, alebo pracovníka SEMu. Ide o 6 OC SEM (Bratislava, Púchov, Liptov-Orava, Tatry, Košice 

a Myjava). Práca v jednotlivých oblastiach má rozdielny charakter, prispôsobený špecifickým potrebám 

mládeže v danom regióne. 

 

2.1.1. OBLASTNÉ CENTRUM SEM BRATISLAVA 

 

Tohtoročnú prácu ovplyvnili primárne faktory spôsobené pandémiou, o ktorých budeme hovoriť                         

v ďalších bodoch, v tejto časti sa pozrieme na to, ako vyzerá práca v našom OC za štandardných 

okolností. Našou hlavnou túžbou je vidieť fungujúcu a udržateľnú prácu s dorastom a mládežou v 

každom cirkevnom zbore v našom senioráte, aby mladí milovali Boha, rástli v Jeho poznaní a vo svojom 

charaktere. Aby prinášali život do svojich zborov a pomáhali ich pretvárať podľa toho, ako bude Duch 

chcieť. Od tohto ideálneho scenáru, keď by v podstate regionálna služba nebola potrebná, však máme 

stále ďaleko, a tak sa snažíme pôsobiť rôznymi spôsobmi. 

 

Prvý spôsob sú regionálne podujatia (víkendovky, tábory, Games), na ktorých sa spájajú služobníci                      

a dorastenci z celej oblasti. Takýmto spôsobom sa snažíme prikrývať a zastrešovať väčšie pobytové 

podujatia, a tým vytvoriť priestor pre zbory a mládeže, aby mohli niečo spolu zažiť. A nie len spolu, ale 

aj s Pánom Ježišom. 

 

Druhý spôsob je podpora lokálnej služby- či už návštevy v zboroch/na konfirmačných prípravách, 

prípravou klubov pre menšie oblasti, či samotným zapojením sa do služby v konkrétnom cirkevnom 

zbore. Toto je, pre mňa osobne, dosť srdcovka, a mám nádej, že miesta, na ktorých sa nám darí prinášať 

kluby, by sa postupne mohli zmeniť na miesta, kde fungujú pravidelné dorastové stretnutia. 

Tretí spôsob, ako chceme pomôcť naplneniu našej vízie, je investovanie do dobrovoľníkov. Jedným 

nástrojom sú víkendovky pre nich, kde majú šancu okrem vyučovania zažiť spoločenstvo, modlitby                         

a podobne. Druhou cestou je snaha zapájať, získavať a zoznamovať nových ľudí do tejto služby. 
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Pracovníci v oblastnom centre 

Služba v našej oblasti stojí primárne na dobrovoľníkoch, ktorých máme okolo 40. Títo dobrovoľníci vedú 

svoje zápasy zväčša aj vo vlastných zboroch, aj na regionálnej úrovni. Táto skupina ľudí je tým, za čo 

môžeme byť úplne najviac vďační, pretože bez ich srdca pre mladých a stratených by sa nič z aktivít, 

ktoré budeme ďalej popisovať, nemohlo diať. Sú to ľudia, ktorí prinášajú nesmierne požehnanie a máme 

z nich veľkú radosť. 

 

O zásadné rozhodnutia sa stará core team, ktorý si v tomto roku prešiel generačnou obmenou s cieľom 

posunúť zodpovednosť ďalej. Okrem Michala Resutíka a Tomáša Sklárša, ktorý zároveň nesie aj hlavnú 

zodpovednosť za službu v oblasti jeho novými členmi sú: 

• Ľubka Dekanová 

• Zuzka Kollárová 

• Peťka Moťovská  

• Adam Takáč 

 

 

Zhodnotenie zrealizovaných podujatí 

Súhrnný prehľad uskutočnených podujatí v roku 2020 so základnými informáciami 

 

Názov podujatia Miesto Termín Počet 
účastníkov 

Klub 1 Pezinok-Grinava 17.01. 2020 19 

Klub 2 Senec 19.01. 2020 15 

Tímový Víkend Liptovská Sielnica 07.02. - 09.02 2020 15 

Klub 3 Sládkovičovo 28.02. 2020 18 

Klub 4 Trnava 29.02. 2020 22 

Predtáborový víkend Veľký Slavkov 03.07. - 05.07. 2020 21 

Tábor Dechtice 16.08. - 23.08.2020 100 

Víkend 4 Častá-Píla 11.09.- 13.09. 2020 20 

Klub 5 Sládkovičovo 25.09. 2020 7 

Klub 6 Modra-Kráľová 27.09. 2020 15 

 

 

Stručný opis zrealizovaných podujatí 

 

Tímový víkend. Každoročne sa snažíme mať tímový čas so služobníkmi. Ide o podujatie zamerané na 

budovanie tímového ducha, vzájomné zdieľanie sa so svojimi životmi, modlitby, chvály a trochu 

plánovania. Je to veľmi dôležitý čas, pretože mimo takýchto špeciálnych víkendov sme nemali až tak veľa 

príležitostí byť spolu, najmä kvôli pandémii. Ale aj mimo nej je to dôležitý čas pre celý tím a pre príjmanie 

a začleňovanie mladších členov tímu. 

Predtáborový víkend. Stretli sme sa spolu aj pred táborom, aby sme dali dohromady program                          

a naplánovali tábor, nakoľko sme nemali možnosť stretávať sa pravidelne predtým. Toto stretnutie sa 

uskutočnilo vo Veľkom Slavkove a bolo dôležitým bodom pri príprave tábora aj utužovaní vzťahov                          

v rámci prípravného tímu. 
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Tábor. Za horizont. Tábor býva každoročne 8-dňovým pobytovým podujatím organizovanom v Planinke 

pri Dechticiach a tento rok, chvála Pánu Bohu, nebol výnimkou napriek pandémii. Počet úćastníkov sme 

limitovali na 100 (dorastenci spolu s prípravným tímom), a rozprávali sme sa o tom, ako vieme v našich 

životoch ísť za horizont našich predstáv a plánov, ak budeme skutočne úplne nasledovať Pána Ježiša. 

Napriek obmedzení vyplývajúcich z epidemiologickej situácie to bol čas, počas ktorého sme prijali 

nesmierne množstvo požehnania.  

Víkend 4. Víkend modlitieb a pôstu. Jediná víkendovka tento rok bola pôstnou víkendovkou, počas ktorej 

sme zápasili za všetky cirkevné zbory v našej oblasti a zdieľali sa o potrebách, radostiach a starostiach v 

našich zboroch a spoločenstvách. Je to dôležitý čas, ktorým chceme postaviť správny základ pre službu 

v našich spoločenstvách počas ďalšieho školského roku. 

Kluby. Ide o jednodňové primárne evanjelizačné podujatia pre jednotlivé oblasti v rámci našej oblasti. 

Našou túžbou je pomôcť konfirmandom stretnúť sa s ďalšími rovesníkmi a zároveň tým túžime otvoriť 

dvere pre to, aby na týchto miestach mohli vznikať a rásť nové spoločenstvá. Plán na tento rok bol cca 

15 klubov, zrealizovať sa nám ich podarilo asi len okolo 7. 

Online skupinky. Situácia nás donútila stretávať sa pravidelne online. Vývoj je rozpísaný v poslednej 

časti, v jednoduchosti však môžeme povedať, že ide o alternatívu ku ostatným programovým aktivitám, 

pri ktorej sme trošku zmenili zameranie- dostať sa ku novým konfi nie je úplne jednoduché, ale pokúsili 

sme sa dať dôraz na tých, ktorých už sme zachytili v minulosti, a investovať do nich, aby oni boli tými, 

ktorí budú zasahovať viacerých ďalších ľudí. 

 

 

Všeobecné zhodnotenie aktuálneho stavu práce 

 

Rok 2020 bol výzvou, s ktorou sme nepočítali. Mali sme v pláne intenzívnejšiu službu pomocou klubov a 

štandardný rozsah víkendoviek, games a podobne. Väčšina z toho však padla, a tak sme boli donútení 

improvizovať, pretože vypnúť na rok všetku službu by rozhodne nebola cesta. 

Prvá vlna bola plná učenia sa, čo a ako. Začali sme každovečerné Biblické online skupinky, ktoré sa neskôr 

v druhej vlne pretransformovali do trošku iného formátu. Prešli sme si na nich viacerými listami z novej 

zmluvy (2 listy Tesalonickým, Galatským, List Jakuba...) a snažili sme sa o veľmi jednoduchý program- 

Biblia, zdieľanie, modlitby. 

 

V druhej vlne sme to trošku prekopali, popracovali na prome a vznikli INSIDE Spolu a Viac. INSIDE Spolu 

je primárne o komunite- v pondelky tam čítame Bibliu a streda je vyslovene modlitebný deň, kedy sa 

modlíme za konkrétne veci. INSIDE Viac je potom séria videí, ktoré vydávame v utorky, a v štvrtky máme 

online diskusie, kde sa rozprávame o tomto vyučovaní. 

 

Situácia sa teda veľmi zmenila. Sme pripravení sa v roku 2021 vrátiť do zabehnutých koľají, ale zároveň 

chceme byť schopný slúžiť, nech sa deje čokoľvek. Výzvou iste bude znovurozbehnutie vecí, ktoré kvôli 

pandémii „zaspali“, a zasiahnutie konfirmandov v limitovanom čase, nakoľko mnohí strávia takmer celé 

2 roky prípravy v karanténach a lockdownoch. Modlíme sa za to, aby Jeho kráľovstvo mohlo rásť aj                         

v našej oblasti- či už osobne, alebo online. 
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2.1.2. OBLASTNÉ CENTRUM SEM PÚCHOV 

 

Oblastné centrum Púchov nadviazalo v roku 2020 na svoju činnosť z predchádzajúcich rokov. Ciele na 

rok 2020 boli štyri: 

a) pokračovať v aktivitách, ktoré vedúcim a mládežníkom dávajú zmysel a majú záujem sa ich 

zúčastňovať v TUS a POS 

b) povzbudiť a pomôcť tam, kde to je potrebné (či pre jednotlivcov alebo spoločenstvá v TUS a 

POS)  

c) snažiť sa prepojiť vedúcich, mládeže a dorasty v regióne  

d) zastrešiť projekt Helping Hand, EDS / ESC a zahraničnú spoluprácu  

Tieto ciele sme sa snažili robiť s dôrazom na Božie slovo a misijné poverenie Pána Ježiša. Popri tom sme 

sa snažili reagovať na potreby jednotlivcov a spoločenstiev, ktoré sme vnímali.  

 

Pracovníci v OC Púchov 

Tento rok sa na chode OC SEM Púchov podieľali a jednotlivé aktivity zastrešovali nasledovní ľudia. 

Popritom však v rámci jednotlivých aktivít bolo aktívne zapojených viac než 50 ľudí.    

 

• Miroslav Mudrák – vedúci OC 

• Timotej Fojtík – vedúci konfivíkendovky 

• Patrik Blaho – vedúci konfivíkendovky 

• Simona Chreňová – vedúca konfivíkendovky  

• Nikoleta Galová – vedúca konfivíkendovky 

• Eva Kadlečíková – stretnutia mládeže v Považskom senioráte 

• Valery Neskorodziany, EDS / ESC dobrovoľník, Bielorusko / Brest (január – november) 

• Darya Neskorodziany, EDS / ESC dobrovoľník, Bielorusko / Brest (január – november) 

• Hanna Stern, EDS / ESC dobrovoľník, Nemecko (december) 

• Ida Sturm, EDS / ESC dobrovoľník, Nemecko (december) 

• Kristína Pobežalová – EDS / ESC dobrovoľník, Ohmenhausen, Nemecko (november - december) 

• Kristína Pobežalová – plagáty, videá 

• Ondrej Török – vedúci skupiny Royal Rangers  

• Simona Jungová – Klub E, administratíva 

• Pavel Bednárik – podpora miestnej práce v Záriečii, lektorská činnosť 

• Daniel Zemanovič – referent projektu Helping Hand  

• Samuel Hudák – misijný projekt Helping Hand, Love the Difference with Move 

• Sarah Behrová - Love the Difference with Move 
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Podujatia v OC 

V rámci oblastného centra sa v roku 2020 organizovali pravidelné (napr.Kluby E, Royal Rangers, tábory), 

ale aj jednorazové aktivity (lyžovačka, splav). V nasledujúcej tabuľke uvádzame aktivity v regióne 

Púchov. Uvedené počty účastníkov sú zaznamenané na základe prezenčných listín z podujatí, do ktorých 

sa nie vždy všetci zapísali (niektoré počty sú teda len orientačné). 

 

 

 

Stručný popis podujatí v roku 2020 

Klub E – Stretnutia mládeží v okolí Púchova  

Klub E sme tento rok mali v pláne organizovať 4 krát. Na základe potrieb jednotlivých spoločenstiev                      

v roku 2020 nastala zmena v počte z 11 na 4. Plán bol taký, že každý klub bude „na pôde“ jedného 

cirkevného zboru. Kvôli situácii s pandémiou i toto číslo sa zredukovalo. Nakoniec sme zrealizovali 2 

kluby. Jeden prezenčne za prísnych bezpečnostných opatrení a druhý online formou. 

Termíny stretnutí a témy: 

26.09.2020 E klub – „Modlitby za Bielorusko“ – Valery a Dáša Neskaradzianyi 
12.12.2020 E klub – „Môj príbeh“ –  Hanna Stern, Ida Sturm, Valery a Dáša Neskaradzianyi  
 

Seniorátne stretnutie mládeží a dorastov v Považskom senioráte začali pravidelne fungovať v roku 

2015, t.j. toto bol 6. rok ich pravidelnej organizácie. V tomto roku sa mali konali 3 krát. Konalo sa však 

iba jedno stretnutie vo februári pred vypuknutím pandémie. Cieľom týchto stretnutí je prepojiť 

jednotlivé mládeže a zbory a vzájomne sa povzbudzovať.  

29.02.2020 Stretnutie mládeže POS – „Dotyk“ – Marek Hrivňák   

   

 

Súhrn podujatí v roku 2020 

Názov podujatia Termín Účasť 0-14 15-19 20-25 26-30 31+ 

Lyžovačka OC SEM Púchov 31.1 -3.2.2020 
 

57 7 18 13 4 15 

Stret. mládeže POS: „Dotyk“ 29.2.2020 40 21 6 4 5 4 

Medzinárodný večer 2.5.2020 21 2 7 2 5 5 

Teen-Age-English-Bible Camp 15.-18.7.2020 30 3 8 8 8 3 

Love the Difference with 
Community 

13.8.-16.8.2020 37 1 25 7 2 2 

Mládežnícky tábor 19.-23.8.2020 20 4 9 7 0 0 

Splav  29.08.2020 30 9 4 10 2 5 

E klub „Modlitby za 
Bielorusko“  

26.09.2020 19 0 4 8 3 4 

E klub „Môj príbeh“  12.12.2020 50 2 12 12 12 12 
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Konfivíkendovky  

Mali sme naplánované 2 víkendové stretnutia, ale kvôli pandémii sa neuskutočnili. Jedno sme sa snažili 

pretransformovať na víkendové stretnutie iba pre jeden cirkevný zbor, ale tesne pred realizáciou prišiel 

lockdown a aj táto aktivita musela byť pozastavená.  

Anglický biblický tábor  

Desiaty ročník tohto campu bol kvôli pandémii špeciálny. Na jar sme sa rozhodli, že v lete tábor nebude 

reálny, ale že ho zorganizujeme napriek vzniknutej situácii. To sa aj podarilo počas 3 večerov a jedného 

doobedia. Tento tábor sme organizovali v spolupráci s misijnou organizáciou SON: Spiritual Orphan 

Networks. 

15.-18.07.2020 Tínedžerský anglický biblický tábor, Miesto: Online  

Skauting Royal Rangers  

Stretnutia majú za cieľ ponúknuť priestor pre dorastencov na stretnutie cez týždeň, kam môžu prísť, 

stráviť čas s priateľmi a počuť Božie slovo. Sú to stretnutia, kde je niekedy 5 a niekedy 15 dorastencov – 

veľmi záleží od toho, či sú prázdniny alebo nie. Táto forma nie je náhradou dorastov, je to misijný nástroj 

na podporenie pravidelnej práce miestneho dorastu. 

Intenzita: 1 x týždenne, miesto: Záriečie 

 

Rôzne aktivity OC SEM Púchov  

Lyžovačka OC SEM Púchov - zážitkovou formou zažiť spoločenstvo s ľuďmi a Bohom 

31.01. - 03.02.2020, Kubínska Hoľa / Párnica 

Love the difference with Community - zažiť spoločenstvo pri Božom slove v rámci medzinárodného 

tábora. V lete 2019 sa mal na Islande konať tretí ročník tejto mládežníckej výmeny medzi krajinami 

Nemecko – Island – Slovensko. Kvôli pandémii sme sa rozhodli túto výmenu posunúť na leto 2021. Aby 

však účastníci zostali v kontakte, zorganizovali sme online stretnutie počas troch večerov. Nosná téma 

bola „Spoločenstvo“ a každý večer bol v plnej réžii jednotlivých národov.  

https://lovethedifference.semfest.sk/  

27.07. - 04.08.2019, Adamovské Kochanovce + Online 

 

Mládežnícko – rodinný tábor - zážitkovo - vzdelávacou formou zažiť spoločenstvo s ľuďmi a Bohom 

19. – 23.8.2020, Télgart  

Splav Hronu - zážitkovou formou zažiť spoločenstvo s ľuďmi a Bohom 

29.08.2020, rieka Váh 



13 

 

 

Špecifické projekty v OC Púchov 

V rámci OC Púchov realizujeme 9.ročník projektu Európskej dobrovoľníckej služby (EDS) / European 
Solidarity Corps (ESC), v rámci ktorej hosťujeme 2 dobrovoľníčky z Nemecka – Idu a Hannu. Ukončili sme 
dobrovoľníctvo s 2 dobrovoľníkmi z Bieloruska (Valery a Darya Neskaradzianyi)   
 
O ich aktivitách si môžete prečítať na ich blogoch v rámci blogu OC. 
http://old.sem.sk/ocsempuchov/europska-dobrovolnicka-sluzba-eds/ 
 

Od septembra je na dobrovoľníctve Kristína Pobežalová v Nemeckom mestečku Ohmenhausen.  

O jej aktivitách si môžete prečítať na https://eds.semfest.sk/category/2020-2021/  

 

Online služba  

Počas vzniknutej pandemickej situácie sme pomáhali pri vyrábaní záznamov, ktoré boli zverejňované na 

youtube. Taktiež sme pomohli pri pravidelnej realizácii online prenosov Služieb Božích. Vytvorené 

príspevky, ako aj aktuálne prenosy si môžete pozrieť na youtube kanály ECAV Púchov.  

https://www.youtube.com/channel/UCZkvLUfYUNi0-mmcloVtZXA/videos  

 

Zhodnotenie práce v OC Púchov za rok 2020 

V tomto roku sme reagovali na potreby jednotlivcov, či spoločenstiev návštevami, či akciami – teda taký 

bol plán, ale realita pandemickej situácie bola trochu iná. Napriek tomu sme vďační, že, aj keď mnohé 

aktivity skončili, resp. sa nemohli realizovať, tak mnohé – aj pravidelné v rámci mládeží, dorastov, či 

skupiniek boli „presunuté“ do online priestoru. Veríme, že rok 2021 prinesie možnosť stretávania sa 

„tvárou v tvár“. 
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2.1.3. OBLASTNÉ CENTRUM SEM TATRY 

 

Všeobecná charakteristika práce v OC Tatry 

Mládežnícka práca SEM v oblasti Tatier je sústredená hlavne okolo MEMC Ichthys vo Veľkom Slavkove. 

Toto centrum, v ktorom sa už niekoľko rokov konajú mnohé celoslovenské aktivity SEM, tak zastrešuje 

aj región Tatier, ktorý kopíruje oblasť Tatranského seniorátu ECAV, do ktorého patrí 17 zborov. Každý 

rok sa nám podarí zorganizovať dve až tri akcie, ktorých zameranie je osloviť evanjeliom mladých ľudí                

a hovoriť im o láske Pána Ježiša k ľuďom.  

 

Pracovníci v OC Tatry 

Mládežnícku prácu SEM v rámci oblastného centra Tatry už dlhú dobu koordinuje  MEMC Ichthys. A hoci 

bol rok 2020 kvôli korona kríze veľmi náročný na zorganizovanie akéhokoľvek podujatia, nám sa predsa 

len pod hlavičkou SEM a MEMC Ichthys podarilo vytvoriť projekt STO+, ktorý zastrešuje mladých ľudí                  

z jednotlivých miestnych združení  našej oblasti (Štrba, Batizovce, Gerlachov, Poprad, Veľký Slavkov).  

Títo mladí ľudia pod vedením Mateja Otčenáša okrem pravidelných oblastných stretnutí (či už 

prezenčnou alebo online formou) pripravili a zorganizovali podujatia vymenované v bode 3. 

 

Podujatia v OC 

V rámci oblastného centra sa v roku 2020 organizovali nasledovné aktivity uvedené v tabuľke nižšie. 

Počty účastníkov sú zaznamenané na základe prezenčných listín z podujatí, do ktorých sa nie vždy všetci 

zapísali (niektoré počty sú teda len orientačné). 

Súhrn podujatí v roku 2020 

Názov podujatia Termín Účasť 0-14 15-19 20-25 26-30 31+ 

STO+ víkend 06. – 07.06.2020 29 0 17 6 4 2 

Spoločná seniorátna mládež 18.09.2020 Cca. 50      

Spoločná mládež (online) 28.11.2020 Cca. 35      

Adventná kvapka krvi 04.12.2020       

        

   

Stručný popis podujatí v roku 2020 

STO+ víkend 

Počas dvoch dní (sobota a nedeľa) sme sa venovali tréningu, a to nie v oblasti športovej, ale v oblasti 

duchovnej. Uvažovali sme nad tým, akým spôsobom nás Pán Boh trénuje a k čomu nás trénuje. Program 

víkendu sme doplnili teambuildingovými aktivitami, ako aj manuálnou prácou a pomocou pri údržbe 

areálu MEMC Ichthys. Víkendu sa zúčastnilo 29 mladých. 

Termín: 06. – 07. 06. 2020 
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Spoločná seniorátna mládež 

Po lete nám padlo dobre sa osobne stretnúť. Spolu sme si povedali, ako sme prežili čas jarných 

obmedzení a letného uvoľnenia. Téma stretnutia bola Spoločenstvo a jej odkaz bol, aby sme vstúpili do 

živého a skutočného spoločenstva s Ježišom. Slovom poslúžil Vladimír Maťaš. Predpokladaný počet 

účastníkov bol 50 mladých.  

Termín: 18.09.2020 

Spoločná mládež (online) 

Išlo o online vysielanie pre miestne združenia v našej oblasti. Téma mládeže bola: Čas letí. Hlavná 

myšlienka celého podujatia bolo povzbudenie mladých v tom, aby múdro a dobre využili čas karantény 

a obmedzení, kvôli ktorým nebolo možné sa osobne stretávať. Zamyslením poslúžil Gabriel Blcháč z LM. 

Predpokladaný počet sledujúcich online vysielanie bol 35 ľudí. 

Termín: 28.11.2020 

Adventná kvapka krvi 

Každý rok sa snažíme v čase Adventu povzbudiť mladých do darovania krvi. Zároveň zorganizujeme v 

konkrétny deň spoločné darovanie krvi. Keďže tento rok toto spoločné darovanie nebolo možné (kvôli 

obmedzeniam), povzbudili sme mladých, aby sa osobne nahlásili a prišli darovať krv. Predpokladaný 

počet účastníkov/darcov bol cca. 10 ľudí. 

Termín: od 04.12.2020 

Projekt Base Camp 

Ide o dobrovoľnícky pobyt mladých ľudí v MEMC Ichthys. V roku 2021 by sme tento projekt radi vynovili 

a naplnili novým obsahom, ktorý bude mladých ľudí posúvať v ich živote v oblasti duchovnej, sociálnej a 

pracovnej. 

 

Špecifické projekty v oblasti / v OC 

Ako sme uviedli na začiatku, činnosť SEM v oblasti Tatier je sústredená hlavne okolo MEMC Ichthys vo 

Veľkom Slavkove a z veľkej časti ju zabezpečuje tím pracovníkov a dobrovoľníkov MEMC Ichthys. Týmto 

spôsobom tím MEMC pomohol aj pri zabezpečení niektorých celoslovenských aktivít SEM a to:  

- zabezpečenie školiaceho programu DVK v rozsahu 50 hodín 

Špecifickým projektom v rámci práce MEMC Ichthys je ponuka dobrovoľníckej služby/pobytu, pre 

mladých ľudí. Táto forma ponúka mladému človeku nielen praktické zručnosti pre svoj život, ale aj 

možnosť duchovne podrásť. V roku 2020 pôsobili v MEMC Ichthys ako dobrovoľníci: 

• Ľubica Otčenášová (február – august) 

• Daniel Sabo (august – december) 

• Slávka Maťašovská (august) 

• Lívia Garajová (august) 



16 

 

2.1.4. OBLASTNÉ CENTRUM SEM KOŠICE 

 

Oblastné centrum Košice pracuje pri centrále SEMu. Cieľom týchto aktivít je vytvoriť priestor pre 

komunikáciu a ďalšie zapojenie ľudí, ktorí sa nepodieľajú na aktivitách miestnych spoločenstiev. V roku 

2020  pokračovalo v práci najmä nízkoprahových aktivitách zameraných na šport. Je to služba najmä                    

v prázdninovom období, kde ide o voľnočasovú aktivitu, pri ktorej je zmysel v preventívnom vplyve na 

mládež a teenegerov v spolupráci s rodičmi mládežnikov. Keďže boli naše aktivity dosť obmedzené kvôli 

karanténnym obmedzeniam, snažili sme sa využiť najmä čas prázdnin. Plánované pokračovanie 

prázdninových aktivít, žiaľ je pozastavené. Na týchto stretnutiach sú spolu aktívni kresťania a ľudia, ktorí 

hľadajú a chcú spoznávať naše hodnoty a smerovanie. Ťažisko týchto nízkoprahových  projektov je 

HOKEJ SEM KE. Okrem toho je tu ešte individuálna práca - mentoring s konkrétnymi ľuďmi mimo týchto 

projektov. Táto práca nadobudla v poslednom období širší rozmer, nakoľko je potrebné osobne viesť                

a povzbudzovať ľudí (pracovníkov) v oblasti duchovného a osobnostného rastu. 

Pracovníci v OC Košice 

Zodpovednosť za prácu v rámci oblastného centra  niesli nasledujúci pracovníci a dobrovoľníci:  

• Ján Vecan (lektor SEM, pracovník v OC), pracuje v SEMe od roku 1992. V súčasnosti je lektor 

projektu DVK a okrem toho pracuje pri nizkoprahových aktivitách a v mentoringu OC Košice. 

Okrem toho pripravuje rôzne semináre a prednášky podľa potrieb SEMu. 

• Peter Bajdich – dobrovoľník,  zodpovedný za akcie OC KE, športové tábory  a tábory mládež 

Terasa 

• Jana Bajdichová – dobrovoľník,  zodpovedná za akcie a tábory mládež Terasa 

• Jakub Francan – dobrovoľník, zodpovedný za akcie OC KE, športové tábory 

 

Podujatia v OC 

V rámci oblastného centra sa v roku 2020 organizovali tieto pravidelné aj jednorazové aktivity.  

Súhrn podujatí v roku 2020 

Názov podujatia miesto od do počet 

11 x HOKEJ SEM KE Košice Január 2020 Jún 2020 22 ľudí 

2 x HOKEJ SEM KE Košice Október 2020  22 ľudí 

ORAVA 2020 Habovka 12.2.2020 16.2.2020 12 ľidí 

SMART florbalovo – športový camp, 
turnus 1 

Košice 10.8.2020 14.8.2020 30 ľudí 

SMART florbalovo – športový camp, 
turnus 2 

Košice 17.8.2020 21.8.2020 27 ľudí 

Splav HRONa Oravská Poruba, 
Vlkanová 

29.8.2020 31.8.2020 7 ľudí 
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Stručný popis podujatí v roku 2020 

Hokej SEM KE – je to sezónna aktivita, ktorá začína v októbri a končí v máji, potom ďalšie stretnutia sú 

od októbra do konca decembra. Tentoraz sme mali len január, február a jún, pokračovanie v novej 

sezóne bolo len 2x v októbri. Dúfame, že následne budeme môcť pokračovať od januára 2021. Pravidelne 

sa opakuje 1 x týždenne v sobotu večer. Na stretnutiach je 22 hráčov, rôznych vekových kategórii.  

Stretnutia sú neformálne a slúžia na budovanie vzťahov, osobného rozvoja a prekonávať prekážky. 

SMART florbalovo – športový camp – počas letných prázdnin sa uskutočnili 2 turnusy tohto športového 

tábora, prímestskeho typu. Jedná sa o cieľovú skupinu od 11 do 15 rokov. Je dôležité, aby v tomto období 

mali starších kamarátov, ktorí pozitívne ovplyvňujú ich aktivity, ale aj vnútorné formovanie. Pri tomto 

novom projekte bolo dôležité aj to, že sa pripojilo v každom turnuse aj 6 dobrovoľníkov (stredoškolákov). 

Žiaľ, plánované pokračovanie v pravidelných stretnutiach na dvoch ZŠ v KE sa zatiaľ nemohlo uskutočniť, 

kvôli karantenným opatreniam. 

ORAVA 2020 -  Podujatie je určené pre VŠ mládež a mladých pracujúcich, ktorí v miestnych 

spoločenstvách pomáhajú ako dobrovoľníci. Zároveň je to aj rekreácia a šport v spoločenstve rovnako 

zmýšľajúcich mladých ľudí.  Kombinácia športu a štúdia Biblie, kde sa zameriavame na náročnejšie témy, 

aby sme sa aj v duchovnom živote  rozvíjali.  

RAFT – Cyklo chceme nadviazať na úspešné cyklo projekty a snažíme sa to kombinofať aj s raftovaním. 

Zatiaľ sa realizoval pilotný splav Hrona, aby sme si odskúšali, čo je potrebné zabezpečiť pre takýto typ 

aktivity. V budúcnosti sa chceme týmto aktivitám venovať systematickejšie, a preto sa aj P.Bajdich 

zúčastnil kurzu záchranárov raftingu.. Cieľová skupina sú stredoškolaci a mládež do 30 rokov. Zámerom 

je spoznať sám seba, ale aj učiť sa spolupracovať a komunikovať. 

 

Špecifické projekty v OC Košice  

Sú to najmä lektorské aktivity a návštevy mládeží. V tomto roku sme si zobrali na starosť rozbeh dorastu 

v zbore Košice Terasa.  

Názov podujatia Miesto Termín Názov témy 

Jarný výlet – VŠ študenti + 
pracujúci 

Habovka 12.2. - 16.2.2020 Životné príbehy – aký je tvoj? 

Jarný dorastový Veľký Slavkov 29.2. - 4.3.2020 Naše hodnoty 

Letný mládežnícky tábor Terasa Jakubovany 31.7. - 5.8.2020 Apokalypsa – nádej v covide 

Vianočná darčekovňa SEM KE Terasa 17.12.2020 Čo je najväčší DAR 

 

Zhodnotenie práce v OC Košice za rok 2020 

Aktivity najmä nízkoprahové sú stálou súčasťou nášho OC. V budúcnosti by sme radi pracovali najmä aj 

s mládežou, ktorá je mimo klasických cirkevných štruktúr v KE . Začal sa projekt Smart florbal a raft – 

cyklo. Tieto projekty chceme rozvíjať, a tak cez športové aktivity pomôcť zmysluplne tráviť voľný čas 

s mádežou, a zároveň ich viesť k Bohu a zmene života. Je potrebné venovať sa ľuďom individuálne,                          

a preto sa v tomto roku viac venujeme mentoringu. V priamom procese je teraz zapojených                                          
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6 potencionálnych spolupracovníkov, s ktorými sa stretávame minimálne raz za 2 týždne v osobných 

rozhovoroch a pri štúdiu. Takto sa nám darí napĺnať cieľ nájsť spolupracovníkov – dobrovoľníkov, ktorí 

by pomohli práve v spolupráci v regióne východ, a tak by sa mohli rozbehnúť aj nové aktivity potrebné 

pre duchovný rozvoj mládeže v oblasti OC Košice. 

 

 

2.1.5. OBLASTNÉ CENTRUM SEM MYJAVA 

 

Oblastné centrum pôsobí v oblasti Myjavského seniorátu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na 

Slovensku. Pripravujeme pravidelné a jednorázové aktivity pre mladých ľudí v oblasti. Primárnym cieľom 

týchto aktivít je viesť mladých ľudí ku kresťanským hodnotám, ponúknuť im interakciu s Ježišom Kristom 

a povzbudzovať ich k prijatiu zodpovednosti za komunitu, v ktorej žijú. Tieto ciele sa snažíme napĺňať na 

stretnutiach klubu iSKejp 412, na stretnutiach jednotlivých základných kolektívov, na konfivíkende a v 

roku 2020 sme to robili i na turné s kapelou Isaac Records s názvom „Daj nám chvíľu“.  

Pracovníci v OC SEM Myjava 

Zodpovednosť za prácu v rámci oblasti Myjava niesli nasledujúci dobrovoľníci:  

• Michal Kovár (predseda OC SEM Myjava) 

Michal je zodpovedný za chod celej oblasti, koordinuje činnosť všetkých dobrovoľníkov. Má povinnosť 

prehodnotiť všetky záležitosti týkajúce sa fungovania oblasti. Jeho úlohou je tiež komunikácia s 

verejnosťou, prípadne médiami, pokiaľ týmto nepoverí jedného zo svojich zástupcov. 

• Ján Sadloň (podpredseda OC SEM Myjava) 

• Katarína Antalová (podpredseda OC SEM Myjava) 

• Martina Stromková Hargašová (tajomník OC SEM Myjava) 

Janko, Katka a Maťa sú zástupcami a pravou rukou riaditeľa, ich úlohou je v prípade neprítomnosti alebo 

práceneschopnosti riaditeľa chopiť sa jeho povinností a plnohodnotne ho zastúpiť, tiež majú povinnosť 

spolu s riaditeľom prehodnotiť všetky záležitosti týkajúce sa fungovania oblasti Myjava. 

• Patrícia Sadloňová (pokladník OC SEM Myjava) 

• Andrea Jankovýchová (pokladník OC SEM Myjava) 

Paťa s Aďou sú zodpovedné za hospodárenie s prostriedkami, ktorými oblasť Myjava disponuje. Ich 

úlohou je tiež uhradiť účinkujúcim cestovné náklady, prípadne honoráre, vybavujú tiež víkendové 

stretnutia a tábory po hmotnej stránke (ubytovanie, strava, cestovné, iné výdavky...), o svojich 

rozhodnutiach sú povinné informovať riaditeľa a jeho zástupcov. 

• Ján Šeďo (technický referent OC SEM Myjava) 

Janko je zodpovedný za techniku využívanú v rámci oblasti Myjava. Jeho úlohou je tiež dohodnúť všetky 

technické požiadavky s účinkujúcou kapelou. O svojich rozhodnutiach je povinný informovať riaditeľa                   

a  jeho zástupcov.  
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Podujatia v  OC SEM Myjava 

V rámci OC SEM Myjava sme v roku 2020 organizovali dve pravidelné a dve jednorázové aktivity.                           

V nasledujúcej tabuľke uvádzame všetky aktivity. Uvedené počty účastníkov sú zaznamenané na základe 

prezenčných listín z podujatí.   

Súhrn podujatí v roku 2020 

Názov podujatia Termín Účasť 0-14 15-19 20-25 26-30 31+ 

Večer s Hawran ministry 25. 1. 2020 46 2 17 7 5 15 

Daj nám chvíľu - Bratislava 4. 2. 2020 135 0 134 0 0 1 

Daj nám chvíľu - Brezová pod 
Bradlom  

5. 2. 2020 67 44 21 1 0 1 

Daj nám chvíľu - Liptovský 
Mikuláš 

6. 2. 2020 61 0 61 0 0 0 

Daj nám chvíľu - Košice 7. 2. 2020 22 8 14 0 0 0 

Nádych 20. 6. 2020 47 10 17 9 4 7 

Konfivíkend020 25.- 27. 9. 2020 38 14 10 5 1 8 

 

Stručný popis podujatí v roku 2020 

Pravidelné aktivity: 

Našim cieľom je v rámci oblasti Myjava vytvárať priestor pre zmysluplné trávenie voľného času, kde si v 

chránenom prostredí prostredníctvom vzájomnej interakcie môžu mladí ľudia rozvíjať verbálnu i 

neverbálnu komunikáciu. Cieľom pravidelných aktivít je aj viesť mladých ľudí ku kresťanským hodnotám, 

ponúknuť im interakciu s Ježišom Kristom a povzbudzovať ich k prijatiu zodpovednosti za komunitu, v 

ktorej žijú. Tieto ciele sa snažíme napĺňať na stretnutiach klubu iSKejp 412 a na stretnutiach jednotlivých 

základných kolektívov v rámci oblasti. 

Klub iSKejp412 – Stretnutia dorastov a mládeží z oblasti Myjava 

Termíny stretnutí a témy:  

25. 1. 2020 Večer s Hawran ministry 

20. 6. 2020 Nádych   

Jednorázové aktivity 

Zámerom jednorázových aktivít je vzájomné prehĺbenie vzťahov návštevníkov klubov a vytvorenie 

priestoru, kde mladí ľudia môžu pozvať svojich kamarátov. V rámci jednorázových aktivít sme v roku 

2020 začali s projektom „Daj nám chvíľu“, kde si mladí ľudia v chránenom prostredí školy 

prostredníctvom vzájomnej interakcie môžu rozvíjať verbálnu i neverbálnu komunikáciu. Primárnym 

cieľom jednorázových aktivít je viesť mladých ľudí ku kresťanským hodnotám, ponúknuť im interakciu               

s Ježišom Kristom a povzbudzovať ich k prijatiu zodpovednosti za komunitu, v ktorej žijú.  
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Daj nám chvíľu 

Termín: 4.- 7. 2. 2020 

Miesto: Bratislava, Brezová pod Bradlom, Liptovský Mikuláš, Košice 

Popis: V rámci tohto projektu sme ponúkli žiakom a študentom štyroch škôl program vo forme osobných 

svedectiev zo života mladých ľudí a ich interakcie s Ježišom Kristom. Program bol  doplnený o hudobné 

vystúpenie hip-hopovej hudobnej skupiny Isaac Records. Skupina Isaac Records je skupinou, ktorá sa 

venuje atraktívnemu hudobnému štýlu pre mladú generáciu s alternatívou k inému životnému štýlu.  

 

Konfivíkend020 

Termín: 25.- 27. 9. 2020 

Miesto: MEMC ICHTHYS (Veľký Slavkov) 

Popis: Víkendového stretnutia primárne pre mladých ľudí vo veku 12 – 15 rokov sa zúčastnilo 38 ľudí. V 

piatok a sobotu bol program rozdelený do jednotlivých blokov, v rámci ktorých boli pripravené rôzne 

súťaže, biblické témy, svedectvá a spev kresťanských piesní. V témach Konfivíkendu020 sme sa zamerali 

na biblický text Lk 7, 36- 50. Text sme rozobrali v štyroch nasledovných témach: Nepozvaní, Hostiteľ, 

Neidentifikovateľní, Ježiš. Jednotlivé témy reflektujú biblický príbeh z pohľadu jeho účastníkov. V sobotu 

s nami celý deň trávili členovia hudobnej skupiny Isaac Record, ktorí sa zapojili do programu. 

Konfivíkend020 sme ukončili v nedeľu mládežníckymi Bohoslužbami. 

 

Zhodnotenie práce v OC SEM Myjava 

Napĺňanie stanovených cieľov nám väčšinu roku 2020 sťažovala situácia s pandémiou COVID 19. 

Napriek tomu sme zrealizovali dve pravidelné aktivity, kluby iSKejp412  a dve jednorázové aktivity - 

Konfivíkend020 a koncertné turné hip- hop kapely Isaac Records s názvom „Daj nám chvíľu“. Uvedené 

aktivity by nebolo možné realizovať bez stretávania sa tímu dobrovoľníkov. Tím sa stretával vždy podľa 

aktuálnej potreby. 

 

Na príprave kresťanského festivalu Myfest sa v roku 2020 podieľalo menej dobrovoľníkov ako rok pred 

tým. Preto naše oblastné centrum nebolo jeho oficiálnym spoluorganizátorom. Našim zámerom je to 

zmeniť a v roku 2021 sa opäť stať spoluorganizátorom festivalu. 

Ako oblastné centrum sme neboli schopný adekvátne reagovať na protipandemické opatrenia a vytvoriť 

kvalitný obsah, ktorým by sme mohli ďalej napĺňať naše ciele v online priestore. V rámci oblasti tak                       

v online priestore fungovali len niektoré základné kolektívy. 

Rok 2020 prináša so sebou dve hlavné výzvy. Nájsť spôsob a formu ako čo najefektívnejšie uskutočňovať 

pravidelné a jednorázové aktivity v online priestore. Budovať tím dobrovoľníkov.  
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Za možnosť pôsobiť medzi mladými v oblasti Myjava v roku 2020 ďakujeme hlavne Pánu Bohu, bez 

ktorého by sme nemohli pripraviť ani jednu z aktivít. Ďakujeme i predsedníctvu Myjavského seniorátu 

ECAV, farárom a farárkam z cirkevných zborov, ako i všetkým podporovateľom práce s mládežou v OC 

SEM Myjava. 

 

 

2.1.6. OBLASTNÉ CENTRUM SEM ORAVA-LIPTOV 

 

Oblastné centrum Liptov-Orava nadviazalo v roku 2020 na svoju činnosť z predchádzajúcich rokov. 

Cieľom bolo, podobne ako v SEM celkovo, niesť mladým ľuďom zvesť o Trojjedinom Bohu a evanjelium 

o možnosti osobného vzťahu s Ježišom Kristom. Väčšina práce v oblasti Oravy sa sústreďuje v Dolnom 

Kubíne. V oblasti Liptova sa práca s mládežou sústreďuje prevažne v okolí Liptovského Mikuláša. Veľkú 

zmenu prinieslo najmä obdobie pandémie, kedy sa väčšina projektov preniesla do online priestoru čím 

nabrali celoslovenský charakter.   

Pracovníci v OC SEM Liptov-Orava v roku 2020 

Zodpovednosť za prácu v rámci oblastného centra Liptov-Orava niesol tím pracovníkov:  

• Jozef Šimek – predseda SEM, pracovník v OC, 

• Janka Lukáčová - tajomník SEM, celoslovenské projekty, pracovník v OC, EDS, projekty, 

• Lea Chynoranská – pracovník v OC, celoslovenské projekty. (do septembra 2020) 

• Martin Sochor - IT technik, pracovník v OC, celoslovenské projekty. 

• Matúš Stáňa - pracovník v OC. 

 

Dobrovoľníci 

Práca v našom regióne by nefungovala tak, ako funguje, keby sme nemali veľké množstvo 

dobrovoľníkov, ktorí s otvoreným srdcom prichádzajú slúžiť na Božiu vinicu. Sme vďační za to, že Pán 

Boh si ich povoláva a oni môžu byť odrazom Jeho lásky medzi mladými ľuďmi, s ktorými prichádzajú do 

kontaktu.   

Podujatia v OC SEM Liptov-Orava v roku 2020 

V rámci oblastného centra sa v roku 2020 organizovalo len niekoľko pravidelných a jednorazových 

aktivít. Po nástupe pandémie pracovníci Oblastného centra organizovali najmä online aktivity 

celoslovenského charakteru a uvádzame ich preto v inej tabuľke.  V nasledujúcej tabuľke uvádzame 

aktivity OC Liptov-Orava. Uvedené počty účastníkov sú zaznamenané na základe prezenčných listín                     

z podujatí, do ktorých sa nie vždy všetci zapísali. Časť údajov vypovedá o pripojeniach na online podujatie 

alebo o vzhliadnutiach na našich kanáloch. (niektoré počty sú teda len orientačné). 
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Súhrn podujatí v roku 2020 

Názov podujatia Termín Účasť 0-14 15-19 20-25 26-30 31+ 

Evanjelici na ľade  04.01.2020       

SOM: Krok za krokom 24.01.2020 47 22 11 8 3 3 

Babinec: Nie až tak nevinná  01.-2.02.2020 8 1 2 2 1 2 

Chlapinec: Ako prežiť v sieti  01.02.2020 10 2 1 5 1 1 

Stretnutie konfi tímu  22.02.2020 10 0 4 4 2 0 

Stretnutie dorastu Liptova  28.02.2020 83 40 27 4 0 12 

Goodbye party pre Maxa 26.06.2020 16 0 4 7 3 2 

Denný tábor Tvrdošín 20.-24.07.2020 10 4 4 1 6 1 

Regionálne stretnutie tímových 
vedúcich 

10.09.2020 9 0 2 2 1 4 

Ako si vyrobiť adventný veniec 25.11.2020 209 - - - - - 

Ako pripraviť plnenú papriku  2.12.2020 116 - - - - - 

Ako pripraviť tradičné litovské 
sušienky 

09.12.2020 101 - - - - - 

Výroba vianočných ozdôb 16.12.2020 87 - - - - - 

Ako pripraviť Vianočné sušienky  23.12.2020 23 - - - - - 

 

Stručný popis podujatí v OC SEM Liptov-Orava v roku 2020 

SOM – Stretnutia oravských mládeží 

SOM sme tento rok mali v pláne organizovať 8 krát. Z pôvodne naplánovaného počtu sa nám podarilo z 

dôvodu pandémie zorganizovať len jedno stretnutie.  

24.1. 2020 Krok za krokom, rečníčka: Olinka Šimeková  

Babinec 

Stretnutia dievčat, ktorých cieľom bolo vytvoriť pre dievčatá priestor, kde môžu byť otvorené, hovoriť o 

problémoch, ktoré ich trápia a mať spoločný čas plný „dievčenskej“ zábavy.  Počas stretnutia sme mali 

rôzne tematické  aktivity, uvarili sme si spoločnú večeru, rozprávali sa o problémoch, ktoré trápia 

dievčatá a mladé ženy, hľadali odpovede v Biblii a skúmali našu osobnosť a pozerali tematické filmy. 

Pôvodne sme mali naplánované 4 stretnutia, avšak z dôvodu protiepidemiologických opatrení sa mohlo 

uskutočniť len jedno stretnutie.  

1.-2. Babinec: Nie až tak nevinná, rečníčka: Ilonka Bázliková  

Chlapinec 

Chlapinec bol naplánovaný tak, aby kopíroval termín Babinca.  Program sa skladal z témy, aktivít, 

spoločnej večere a svedectiev. Hoci sa mohlo uskutočniť len jedno stretnutie,  sme vďační, že prišli aj 

nepraktizujúci kresťania a rôznym spôsobom sa ich to dotklo.  

1.2. Chlapinec: Ako prežiť v sieti, rečník: Roman Klein  
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Dobrovoľníctv ESC - Európsky zbor solidarity (European solidarity corps) 

Zodpovedný pracovník: Janka Lukáčová, Jozef Šimek 

V súčasnosti prebieha v OC Liptov-Orava ôsmy ročník EDS. Každoročne nám tento projekt prináša nielen 

nadobúdanie vzťahov s aktuálnymi dobrovoľníkmi (ktoré potom pretrvávajú aj ďalej), ale aj množstvo 

nových skúseností a nových pohľadov na našu prácu. Dobrovoľníci prinášajú do regiónu vlastné názory 

a vlastné skúsenosti, často prinášajú nápady na nové projekty. 

Ročník 2019/2020: 

Maksim Baburyn  

Maksim pochádza z Vitebska v Bielorusku. V rámci OC SEM Liptov-Orava, pomáhal s prípravou SOMou 

a Chlapincov. Zároveň pomáhal v klube Garáž pri chode klubu, pri workshopoch , seminároch, a taktiež 

vedie konverzácie v cudzom jazyku. 

Ročník 2020/2021 

Paulina Kardokaités a Sarah Martens 

Paulina pochádza z Litvy a Sarah z Nemecka. V rámci OC SEM Liptov- Orava, pomáhajú pri príprave online 

podujatí pre mládež, tvoria videá pod názvom Uvidíme darling. Okrem toho rozbehli projekt eko 

workshopov a prednášok a mnohé ďalšie veci. 

Zahraničné dobrovoľníčky na týždennej báze  pripravovali videá s návodmi na výrobu dekorácií a tiež 

prípravu rôznych jedál. Tieto videá sme uverejňovali na našom Youtube kanály a sociálnych sieťach.  

Videá ESC dobrovoľníčok  

https://www.youtube.com/watch?v=zwBNNDa5vY8&list=PLOSy1pxwp84rvfXaPWN3zIwE3xqgEDdXM 

https://www.youtube.com/watch?v=csQ8YxX0ToE&list=PLOSy1pxwp84rvfXaPWN3zIwE3xqgEDdXM&i

ndex=2 

https://www.youtube.com/watch?v=BDiuNPi7daI&list=PLOSy1pxwp84rvfXaPWN3zIwE3xqgEDdXM&in

dex=3 

https://www.youtube.com/watch?v=ug5NafFB2vw&list=PLOSy1pxwp84rvfXaPWN3zIwE3xqgEDdXM&i

ndex=4 

https://www.youtube.com/watch?v=3atK6aHZTmI&list=PLOSy1pxwp84rvfXaPWN3zIwE3xqgEDdXM&i

ndex=5 

https://www.youtube.com/watch?v=TFOjRZ4LlR0&list=PLOSy1pxwp84rvfXaPWN3zIwE3xqgEDdXM&in

dex=6 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TFOjRZ4LlR0&list=PLOSy1pxwp84rvfXaPWN3zIwE3xqgEDdXM&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=TFOjRZ4LlR0&list=PLOSy1pxwp84rvfXaPWN3zIwE3xqgEDdXM&index=6
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2.1.7. MISIJNÁ PRÁCA 

 

Misijná práca v Bytči  

Peter Soukup – misijný pracovník 

Misijná práca v meste Bytča a jeho okolí začala v septembri 2019 na „zelenej lúke“ podporovaná 

cirkevným zborom Súľov s vyslaním Spoločenstva evanjelickej mládeže. Sme presvedčení, že takýto druh 

práce je dôležitý a jeho hlavným cieľom je prinášať zrozumiteľným spôsobom dobrú správu evanjelia 

medzi ľudí, ktorí hľadajú, alebo strádajú. Túžime naplniť a chceme byť súčasťou poslania Pána Ježiša 

„činiť učeníkov“ z ľudí vo všetkých národoch, mestách, dedinách. Misijná práca spočíva vo vytváraní 

vzťahov, zvestovaní a následne budovaní „komunity“. Vízia je: priniesť nádej do mesta, rodín, do životov 

jednotlivcov.  

Prácu v oblasti delíme na niekoľko skupín: 

1. Služba teenagerom (táto práca spočíva v dobrovoľníckej službe v detskom domove a práci na 

ulici medzi mladými- športové aktivity/nezáväzné rozhovory/virtuálne športy, online stretnutia) 

2. Služba rodinám s deťmi  

3. Služba ľuďom na okraji spoločnosti (narkomani, alkoholici, bývalé prostitútky) 

 

Pracovníci v oblasti 

Pracovníkmi v tejto oblasti sú Peter Soukup s manželkou Petronelou.  

Podujatia v oblasti 

Za rok 2020 sa nám podarilo zorganizovať niekoľko stretnutí rodín zakončených spoločným viacdňovým 

výletom. Sme za tieto stretnutia vďační. Taktiež sme začali pravidelné dievčenské kluby, biblické 

skupinky, športové aktivity v meste, a misijné skupinky pre dospelých. Tieto aktivity sa diali pravidelne 

na týždennej/dvojtýždennej báze.  

Špecifické projekty 

Z našej oblasti vyšli dve iniciatívy, ktoré nesúvisia priamo s našou oblasťou. Išlo skôr o celoslovenský 

dočasný projekt: 

1) Spoločné štúdium knihy Učeník od Juana Carlosa Ortiza. Cieľom bolo na týždennej báze počas 10 

týždňov spoločne čítať, študovať a rozprávať sa o obsahu knihy. Projektu sa zúčastnilo 12 vedúci z 

rôznych oblastí.  

2) Video zamyslenia na Instagrame a Facebooku Spoločenstva evanjelickej mládeže. Do video 

zamyslení sa zapojilo viac ako 30 mladých vedúcich z celého Slovenska. Videá boli uploadované vždy 

pondelok, stredu a piatok počas viac ako 10 týždňov. Cieľom každého videa bolo vyzvať ľudí ku 

konkrétnemu činu viery. 



25 

 

Zhodnotenie práce 

Uplynulý rok priniesol mnoho problémov, prekážok a výziev. Preto rok 2020 hodnotíme veľmi pozitívne, 

lebo to bol priestor hľadať nové cesty a spôsoby, rásť, skúšať, učiť sa. Počas prvej a druhej vlny pandémie 

sa obmedzili alebo úplne zastavili takmer všetky naše aktivity. Zrazu sme boli v situácii, keď sme nemohli 

rozvíjať nové aktivity s novými ľuďmi a zamerali sme sa na udržiavanie a podporu už existujúcich vzťahov 

a aktivít. Plánovali sme začať prácu na školách v meste a okolí. To sa zatiaľ nepodarilo. Taktiež nás mrzí 

ukončenie rodinných stretnutí v podobe a forme, akou sme tieto stretnutia robili doteraz. Dôvodom 

skončenia stretnutí boli rozdielne predstavy a chápanie viery v živote človeka medzi rodinami navzájom. 

Je to priestor modliť sa a hľadať, čo ďalej v tejto oblasti služby.  
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3. CELOSLOVENSKÉ PROJEKTY 

 

 

3.1. SEMFEST 

 

SEMFEST ONLINE 9. -12. Júl 2020 

Téma: Som, ktorý Som 

 
Keďže rok 2020 bol poznačený pandémiou a zavedené opatrenia nedovoľovali usporadúvať veľké 

hromadné podujatia, rozhodli sme sa ako prípravný tím Semfestu, že tentoraz ponúkneme všetkým 

možnosť stretnutia sa, no inak. Preto festival SEMFEST 2020 sa neuskutočnil v tradičnej plánovanej 

podobe ako zvyčajne open air, ale sme sa rozhodli celý festival presunúť do online priestoru a využiť 

tento spôsob tak, aby oslovil, čo najväčšie publikum. Počas 4 vysielacích dní bol SF2020 vysielaný 

prostredníctvom YouTube kanála Semfest do online priestoru, odkiaľ ho mohol každý sledovať priamo z 

obývačky. Keďže to bola aj pre nás nová skúsenosť, museli sme detailne dramaturgicky a produkčne 

nastaviť celý festival. V spolupráci s vedúcimi jednotlivých základných kolektívov a regionálnymi 

kontaktami sa nám podarilo usporiadať aj Semfest kiná, na ktorých sa zúčastňovali ľudia vo svojich 

lokálnych základných kolektívoch alebo iných vzniknutých miestach a spoločne pozerali prenosy zo 

Semfestu Online.  

Téma festivalu, na ktorú sme sa v roku zamerali bola: SOM, KTORÝ SOM, a keďže nebolo možné sa 

stretnúť osobne, tak samotný festival sa niesol v podtitule #festivaluteba.  

 

Program bol koncipovaný tak, aby každý účastník ako deti, mládež, tak starší si našiel to svoje. To sa 

odrazilo vo výrazne vyššej návštevnosti, než sme pôvodne očakávali. Týmto spôsobom kombinácie 

Online a Semfest kín sa nám podarilo zvýšiť návštevnosť podujatia na viac ako 4000 ľudí (tj. originálnych 

videní). 

 

Program bol rozdelený do niekoľkých vysielacích časov. Hlavné programy prebiehali v doobedných                        

a večerných hodinách a počas dňa si mohli všetci vychutnať rôzne semináre, diskusie či stretnúť sa so 

zaujímavými ľuďmi.... Samotné otvorenie zahájil počas hlavného programu generálny biskup Ivan Eľko.  

Na programoch sa celkovo zúčastnilo vyše 35 účinkujúcich.  

 

Jednotlivé témy hlavných programov a rečníci: 

ŠTVRTOK VEČER otvorenie: JA som vzkriesenie a život /Jn11,25/ rečník: Ivan Eľko 

PIATOK RÁNO: JA som chlieb života /Jn 6,35;48/ rečník: Peter Mihoč 

PIATOK VEČER : JA som svetlo sveta /Jn8,12/ rečník: Peter Soukup 

SOBOTA RÁNO: JA som cesta, pravda, život /Jn14,6/  rečník: Ján Hroboň 

SOBOTA VECER JA som dvere /Jn10,9/ rečník: Slavomír Slávik 

NEDEĽA RÁNO: JA som pastier /Jn10,11/ rečník: Miroslav Eštok 
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Detský program 

Detský program zabezpečovali naši spolupracovníci z Dolného Kubína (Olinka Šimeková a kol. – Ema a 

Jakub + večerníčky pre deti) a z Hybe (Jana Kendžurová – Lienka Magdalénka). Program, ktorý bol 

zameraný hlavne na deti, bol poprepletaný piesňami a príbehmi v zhode s jednotlivými hlavnými 

témami.  

 

Biblické štúdium 

Na Semfeste bolo odvysielané 4 Biblické štúdia zamerané na tieto témy:  

Božie mená v SZ - Janko Ochodnícky, JA SOM v NZ - Marián Kaňuch, Autorita Biblie - Miky Lipták, JHVH 

v SZ - Michal Findra. 

 

Životné príbehy 

Životné príbehy boli moderované diskusie live o živote našich „už veľkých“ SEMákov, ich prežívaní a 

životných cestách a príbehov. Našimi hosťami boli: Nika Gurková – Som jednoducho komplikovaná,  

Martin Kaučárik – Návrat márnotratného syna, Ján Vecan – Na ceste s Ježišom 

 

Semináre: 

Počas Semfestu odzneli live semináre, ktoré boli zamerané na témy: Šedé zóny - Zuzana Ivanecká,  Ja 

som Boží bojovník - Viktor Sabó, O extrémizme - Milan Petrula, Dávid Bázlik – Vychovaj si rodiča, Ondrej 

Kolárovský - Ako viesť, keď nie si vedúci?,  

 

Teens program: 

Tento program bol zameraný hlavne pre mladších. Preto si tu mohli nájsť to svoje násťroční, ktorí sa 

dozvedeli od Filipa ako sa treba rozhodnúť, alebo si pozrieť diskusiu o otázkach, ktoré trápia mladých, či 

pozrieť si Talk show s Isaac Records s ich mini koncertom, alebo sa niečo dozvedieť O partnerských 

vzťahoch od manželov Šofránkovcov.  

 

Obedná pauzička s .... 

Keďže vysielanie programu išlo nonstop od rána do večera, tak sme na odľahčenie zaradili aj obednú 

pauzičku s Nikou a Jakubom, ktorí nám poslúžili piesňami, ale aj rôznymi vtipnými momentami. 

 

Dobrovoľníctvo 

Aj napriek tomu, že tento rok sa Semfest uskutočnil v inom formáte, ako doposiaľ bolo potrebné 

zabezpečiť množstvo dobrovoľníkov, aby sme zvládli jednotlivé úlohy. Tento rok slúžilo a zabezpečovalo 

Semfest Online 40 dobrovoľníkov, ktorí pomáhali pri jednotlivých sekciách od stavania scén, 

kamerovania, fotenia, dramaturgie ... až po upratovanie a balenie všetkých vecí.  

 
Všetky videá zo SEMFESTu ONLINE sa nachádzajú na Semfestovom kanáli Youtube :  

https://www.youtube.com/channel/UCO61HE7AFNBAdmzJGxN7C6Q 
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3.2. DVK - Dokonalý v Krustu 

 

ROČNÍK DVK 2019/2020 

 

Termín: celoročný projekt 

Miesto: MEMC ICHTHYS - Veľky Slavkov 

Téma: Vzdelávanie mládežníckych pracovníkov 

 

Zodpovedný pracovníci:  

Ján Vecan, Anna Galová (externá spolupráca), Janka Kovalčíková, Peter Soukup, Janka Bruncková, 

Vladimír Maťaš, Zuzana Ivanecká, Ján Malovec, Michal Findra (externá spolupráca), Monika Maťašová + 

pozývaní lektori a skupina 10  dobrovoľníkov, ktorí sa podieľajú na osobnom mentoringu 

 

Hlavné smery aktivít SEMu sú evanjelizačná práca a výchova spolupracovníkov – dobrovoľníkov                               

a vzdelávania mládežníckych vedúcich. Jedným z nosných aktivít v tomto smere v roku 2020 boli  DVK  –   

(ukončenie z roku 2019) a začatie nového ročníka 2020/2021 DVK S, ktorý je zameraný na skupinu 

bývalých absolventov DVK, ktorí sú aktívni v práci s mládežou v SEMe. 

 

 

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. Tento formát vzdelávania je začatím školského roku 2019/2020 už 11tým ročníkom. Takto sme 

touto neformálnou metódou vzdelávania vyškolili cca 180 nových spolupracovníkov. 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, následne praktické zručnosti a 

aplikovanie v reálnom kresťanskom živote cez skupinky, osobnú evanjelizáciu a aktivity v rámci 

spoločenstva. Účastníci sú z celého Slovenska, stretávajú sa 1x mesačne na víkendovke, kde sa 

prednášajú biblické témy, témy z oblasti psychológie a cez rôzne aktivity prebieha proces vzdelávania. 

Jeden ročník má plánovaných 8 takýchto stretnutí. Na týchto víkendovkach si môžu účastníci odskúšať 

a zažiť to, čo preberáme.  Nakoľko sa po februárovom stretnutí uskutočnili už len online meetingy, tak 

bol program značne zredukovaný. Nakoniec sa nám podarilo uskutočniť náhradné záverečné stretnutie 

v septembri 2020. Na záver vypracujú Záverečnú prácu, ktorá odráža ich vnútorný posun počas štúdia v 

DVK. Tieto práce sme si mohli vypočiť na náhradnom stretnutí v termíne 11.9.-13.9.2020 

 

Personálne zabezpečenie - team: Celý program je zabezpečený týmom dobrovoľníkov ktorí pripravujú 

jednotlivé stretnutia a témy (Janka Bruncková, Peter Soukup, Vladimír Maťáš, Stano Gurka, Janka 

Kovalčíková, Zuzana Ivanecká  a ďalší hostia – Slavomír Slávik, Mikuláš Lipták, Ondrej Kolárovský 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). Na záverečnom stretnutí mentor hodnotí a hovorí o priebehu DVK a takto máme  

spätnú väzbu. Ich práca má obrovský význam, aby sa preberané témy cez spoločné zdieľanie dostávali 

do životov a praxe študentov DVK. 
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DVK –  2019/2020 Veľký Slavkov 10.1.-12.1.2020 26 ľudí 

 Veľký Slavkov 7.2.-9.2.2020 24 ľudí 

 Online DVK 11.4.2020 20 ľudí 

 Online DVK 12.4.2020 20 ľudí 

 DVK - záver 11.9.-13.9.2020 22 ľudí 

DVK S – 2020/21 Online webinár 5.12.2020 cca 20 ľudí 

 

 

 

 

3.3.  STRETNUTIE VEDÚCICH MLÁDEŽÍ 

 

Termín: 06.-08. 03.2020 

Miesto: MEMC Ichthys Veľký Slavkov 

Zameranie: vedúci mládeží a dorastov 

Zodpovedný pracovník: Janka Lukáčová, Jozef Šimek 

 

 

Stretnutia vedúcich mládeží  vznikli, ako odpoveď na potrebu formovať generáciu pracovníkov s 

mládežou na Slovensku.  V SEM si dlhodobo uvedomujeme, že stáť v službe a hlásať evanjelium mladej 

generácii nie je vždy jednoduché. Často to znamená obetovať voľný čas, energiu, pohodlie… a to všetko 

práve popri vlastnej rodine, škole, práci. A práve preto je dôležité, aby aj tí, ktorí takto slúžia, nezabúdali 

rásť vo vzťahu s Pánom Bohom, aby vedeli pevne stáť na Božom Slove, skúmali svoje túžby a ciele, a tiež 

nachádzali nové nápady pre prácu s mládežou.  

 

To sa stalo aj našim cieľom pri organizovaní jednotlivých stretnutí – byť predovšetkým zdrojom Božieho 

povzbudenia a zásobárňou nápadov, ako s mladými ľuďmi pracovať kreatívne. Zároveň tieto stretnutia 

poskytujú priestor na nadviazanie nových kontaktov a upevňovanie už existujúcej spolupráce medzi 

jednotlivými spoločenstvami, a tiež výmenu skúseností medzi mladšou a skúsenejšou generáciou 

pracovníkov s mládežou. 

 

V roku 2020 sa uskutočnilo jedno stretnutie s témou „...a najväčšia z nich je láska“ . Hlavným rečníkom 

bol David Bázlik. 

 

 

3.4.  KONFIVÍKENDOVKY 

 

Miesto: MEMC Ichthys Veľký Slavkov  

Zameranie: konfirmandi 

 

Zodpovedný pracovník: Miroslav Mudrák, Janka Lukáčová, Michal Kovár, Tomáš Sklárš 
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Konfivíkendovky sú špeciálne víkendové stretnutia pre jednu vekovú kategóriu – konfirmandov (12-14 

roční), na ktoré sú pozývaní spoločne so svojimi bratmi farármi/sestrami farárkami.  

 

Cieľom je, aby konfirmandi počuli evanjelium a aby sa spoznali s inými konfirmandmi z vedľajších 

cirkevných zborov ECAV.  Program je riešený zážitkovo, aby účastníkov zaujal, ale priniesol im aj podnety 

na uvažovanie. Zaznievajú tiež osobné svedectvá mladých ľudí vo veku konfirmandov.  

 

V tomto kalendárnom roku napriek plánovaným 11 konfivíkendovkám sa uskutočnila len jedna pre 

oblasť Myjavy. Napriek tomu, že sme sa víkendovky snažili preložiť z jari na jeseň, s príchodom druhej 

vlny pandémie museli byť zrušené aj tie. 

 

 

3.5. HELPING HAND 

 

Zodpovedný pracovník: Daniel Zemanovič  

 

Misijný projekt Helping Hand funguje od roku 2009. Prešiel rôznymi vývojovými štádiami, ktorého 

súčasťou boli rôzne menšie podprojekty. Základná myšlienka projektu – zvestovanie evanjelia – však 

bola vždy zachovaná. Forma a spôsob sa menili podľa situácie a obecenstva.  

 

V roku 2020 bol Helping Hand veľmi poznačený pandémiou. Na začiatku roka sa štandardne prihlásilo 

niekoľko zborov a spoločenstiev a objednalo si klasické termíny. Vyzeralo to, že to bude „klasický rok“. 

Pandémia však situáciu zmenila. Mnoho termínov sme museli zrušiť. Napriek tomu sme však v rámci 

projektu zrealizovali 13 akcií. Na týchto akciách v rôznej forme a spôsobe zaznelo Božie slovo.   

 

 

3.6. ONLINE AKTIVITY 

 

Zmenený samotou 

  

Termín: 18.04.2020, 9.5.2020 

Miesto: Online  

Zameranie: mládež 

Zodpovedný pracovník: Jozef Šimek, Peter Soukup  

 

Projekt Zmenený samotou vznikol, ako odpoveď na aktuálnu potrebu mladých ľudí, ktorí sa ťažko 

vysporiadavali so vzniknutou situáciou spojenou s pandémiou. Z toho dôvodu vznikli dve celoslovenské 

stretnutia mládeže, ktoré sme organizovali prostredníctvom streamovania na Youtube. Súčasťou 

stretnutí bolo chvály, slovo, modlitby  a spoločenstvo, ktoré sme sa aspoň na diaľku snažili vytvoriť.  

Rečníkmi na stretnutiach boli Peťo Soukup a Jozef Grexa.  

 

 



31 

 

Študuj Bibliu a hraj sa 

 

Termín: 20.04. - 14.5.2020 

Miesto: Online  

Zameranie: deti, dorast a mládež 

Zodpovedný pracovník: Jana Lukáčová, Lea Chynoranská  

 

Prostredníctvom projektu Študuj Bibliu a hraj sa, sme chceli deťom a mladým ľuďom jednak spríjemniť 

obdobie pandémie, a zároveň ich motivovať k využitiu voľného času na štúdium Biblie. Projekt prebiehal 

v dvoch vekových kategóriách, a to pre deti do 12 rokov vrátane a pre mladých od 13 rokov. Každý týždeň 

sme postupne odkrývali Biblický príbeh, ktorý sa snažili mladí ľudia pomocou obrázkov a nápovedí 

uhádnuť.  

 

ISAACPODCAST  

 

Počet: 6 

Miesto: Online  

Zameranie: dorast 

Zodpovedný pracovník: Jozef Šimek, členovia zoskupenia IsaacRecords 

 

 

Koncom roka 2019 sme nadviazali užšiu spoluprácu so skupinou IsaacRecords, prostredníctvom turné 

po školách s názvom Daj nám chvíľu. Pokračovanie tohto projektu však po nástupe pandémie nebolo 

možné, preto sme sa po dlhšom premýšľaní rozhodli pripraviť sériu videí a podcastov. Podcasty sú 

naplnené diskusiami na témy, ktoré zaujímajú mladých ľudí. Uverejňované sú v pravidelnej týždňovej 

báze na našom Youtube, ale aj na Spotify a AppleMusic.  

 

 

Webináre 

 

Počet: 5 

Miesto: Online  

Zameranie: vedúci mládeží a dorastov, mládež 

Zodpovedný pracovník: Jozef Šimek 

 

Myšlienka pravidelných webinárov vyšla z potreby vzdelávania našich vedúcich a zároveň z túžby priniesť 

duchovné povzbudenie mladým ľuďom na Slovensku. V priebehu roku 2020 sa nám podarilo 

zorganizovať  Webinár pre vedúcich dorastov a mládeží, na ktorom sme spolu hovorili o aktuálnej situácii 

a snažili sa vedúcim pomôcť nájsť spôsob, ako pracovať s dorastom a mládežou online. Webinár o 

táboroch slúžil na praktickú pomoc s organizáciou letných podujatí pre deti a mládež v dobe pandémie. 

Medzi ďalšie témy webinárov patrili Roztrhnuté putá so Zuzkou Ivaneckou, Autentické vzťahy s Peťom 

Michalčíkom a Cirkev inak s Ondrejom Kolárovským. 

3.7. KNÍHKUPECTVO BRÁNA 
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Kníhkupectvo Brána sa nachádza v priestoroch centrály SEM na Zvonárskej 23 v Košiciach. Našim 

zákazníkom prinášame literatúru, hudbu, film a milé drobné predmety. Okrem kamennej predajne 

robíme predaj aj cez e-shop www.webareal.sk/knihkupectvobrana. Niekedy tento tovar ponúkame aj 

na kresťanských akciách.  

Projekt  Kníhkupectvo Brána má za úlohu šíriť najlepšiu zvesť tlačenou formou. Literatúra je zameraná 

na priblíženie Boha ľuďom, zvestovanie evanjelia Ježiša Krista, duchovný rast kresťanov, štúdium Biblie. 

Zákazník tu môže nájsť aj knihy s psychologickou tematikou z pohľadu kresťanských hodnôt, svedectvá, 

životopisy, študijné materiály, zamyslenia, výchovné knihy, beletriu, poéziu, detskú literatúru. 

Ponúkame aj kresťanskú hudbu, film, množstvo milých predmetov a darčekov v podobe magnetiek, 

obrázkov, pohľadníc, plagátov, hrnčekov, obalov na Biblie a iných drobností pre potešenie. 

 Aby bola ponuka čo najpestrejšia, väčšinu kníh v našom kníhkupectve predávame, na základe zmlúv a 

dohôd s vydavateľmi, formou komisionálneho predaja, čím znižujeme náklady na nákup tovaru, aby sa 

v sklade nehromadil nepredajný tovar.  

Túžime po tom, aby naša predajňa bola zároveň miestom, kde ľudia radi prídu, lebo okrem dobrých kníh 

a iného tovaru, tu nájdu aj miesto pre rozhovor, povzbudenie, prijatie.  

Našim zámerom pre rok 2021 je zlepšiť predaj tovaru prostredníctvom online nákupov. Preto je v pláne 

modernizovať naše internetové knúhkupectvo, a lepšie napojenie na skladový systém. 

Zodpovedná osoba:  Viera Sedláková. 

 

 

4. MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY 

 

 

4.1. ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA  

 

Zodpovedný pracovník: Miroslav Mudrák, Janka Lukáčová, Tomáš a Kristína Kuzielovci, Nikoleta Galová, 

Marek Hrivňák, Barbora Valková, Samuel Hudák, Sarah Behrová 

 

Všeobecná charakteristika projektu:  

Tento rok sme v rámci zahraničnej spolupráce uskutočnili 1 pracovnú cestu. Plánovaných ich bolo viacej, 

ale kvôli pandémii sa neuskutočnili.  S nemeckým Durínskom  a Württenbergom máme dlhoročné 

partnerstvo v rámci troj-partnerstva našich evanjelických cirkví. Na začiatku marca sme sa zúčastnili 

stretnutia zástupcov trojpartnerstva cirkví v Durínsku. 

 

Partnerstvo s YMCA Nemecko a EJW Württenberg sa prehĺbilo účasťou na online konferencii Younify a 

aktívnou prípravou 3 dobrovoľníčok, ktoré na jeseň 2020 nastúpili na dobrovoľnícku službu do OC Dolný 

Kubín a OC Púchov.   
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Partnerstvo s Bieloruskom sa prehĺbilo najmä skrze EDS dobrovoľníkov Valeryho a Daryu 

Neskaradziovcov (OC Púchov) a Maksyma (OC Dolný Kubín). Vysielajúcou organizáciou týchto 

dobrovoľníkov bol YMCA Brest.  Bol plánovaný aj letný camp, ktorý sa však kvôli situácii vo svete a 

Bielorusku neuskutočnil.   

V rámci medzinárodnej spolupráce so SON (bývalé EEMN z USA) v OC SEM Púchov každé leto organizuje 

anglický biblický tábor. V tomto roku to bol 10. ročník. Kvôli situácii s pandémiou sa tento tábor konal 

online.  

 

V lete sa mal konať 3.ročník mládežníckej výmeny medzi krajinami Nemecko – Island – Slovensko na 

Islande. Kvôli pandémii sa tento tábor konal online a fyzickú účasť na tábore sme preložili na leto 2021. 

 

 

Zahraničné cesty 

Názov podujatia Termín Účasť 0-14 15-19 20-25 26-30 31+ 

Stretnutie 3-partnerstva, 
Durínsko, Nemecko 

03.–06.03. 2020 2 0 0 0 0 2 

Teen-Age-English-Bible Camp 15.-18.7.2020 30 3 8 8 8 3 

Love the Difference with 
Community 

13.8.-16.8.2020 37 1 25 7 2 2 
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5. FINANČNÁ SPRÁVA 

 

 

FINANČNÁ SPRÁVA za rok 2020  
  

NÁKLADY   

Text Skutočnosť 

Materiál 14 149,45 

Energie 1 416,78 

Cestovné náklady 3 603,47 

Ubytovanie, strava 42 802,70 

Služby 97 056,43 

Mzdové náklady (hrubé mzdy, DVP, odvody do poisťovní) 39 215,20 

Nákup tovaru 7 662,61 

Iné náklady (vreckové a pauš.výd.EDS, poplatky, stravné lístky,...) 9 883,16 

Odpisy 3 931,08 

SPOLU 219 720,88 

    
    

VÝNOSY 

Text EUR 

Dotácia MŠVVaŠ SR 113 547,00 

Dotácia - IUVENTA 21 973,43 

Dotácia - ÚPSVaR Dolný Kubín 4 999,02 

Dotácia - Mesto Púchov 1 000,00 

Účastnícke poplatky 24 584,50 

2% dane z príjmov 1 051,24 

Dary a príspevky 37 698,52 

Predaj tovaru 10 691,56 

Iné príjmy 1 568,80 

SPOLU 217 114,07 
  

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK - STRATA -2 606,81 
  

Stav v pokladni k 31.12.2020 2 522,49 
Stav na účtoch v bankách k 31.12.2020 75 054,76 
Stav záväzkov k 31.12.2020 3 813,30 
Stav pohľadávok k 31.12.2020 24 091,18 
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