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PRÍHOVOR PREDSEDU SEM
Mt 28:20: Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta.

Ďakujem Pánu Bohu, že vďaka Jeho milosti sme mohli prežiť ďalší rok, v ktorom
stál pri nás a ani na sekundu nás nenechal samých. Pre mňa osobne je vedomie
toho, že Pán Boh stojí pri nás, povzbudzujúcim momentom nielen v službe, ale
hlavne v osobnom, každodennom živote. Túto skutočnosť som si najviac
uvedomil pri Konferencii SEM v novembri minulého roku. Celá Konferencia sa
niesla v znamení toho, že tak ako Peter, aj my máme vystúpiť z lode. Vystúpiť
z niečoho starého, čo človek dlhodobo žije, alebo vstúpiť do niečoho nového,
čo človek nepozná, si vyžaduje veľké množstvo odvahy. Tá nám však mnoho
krát chýba. Začať žiť vo vedomí toho, že Pán Ježiš stojí pri nás, znamená rozlúčiť
sa so strachom. Ježiš stojí pri mne a nemá dôvod ma opustiť. Ježiš bol pri
Petrovi, keď vystúpil z lode. Bol blízko pri ňom, keď kráčal po vode. A stál pri
ňom, aj keď sa začal topiť. Rovnako stojí pri mne vo všetkom, čím v živote
prechádzam. Nie sme teda sami. Boh stojí pri nás.
Výročná správa je vždy súhrnom aktivít, prehľadom rôznych čísel a opisom
toho, čo sme ako organizácia v konkrétnom roku prežili. Je toho veľa a nedá sa
povedať, čo z toho bolo dôležité viac a čo menej. Rovnako ťažko je povedať
a zmerať, ktoré z týchto aktivít mali aký zmysel v duchovnej oblasti človeka.
Preto ak budete čítať túto správu a podarí sa vám prejsť tou zmesou čísel
a informácií, na konci sa prosím zastavte a uvedomte si, že toto je svedectvo
o tom, ako nás dobrotivý Boh v tomto svete nenechal samých, ale je tu pri nás
a robí pri nás svoje dielo, ktoré mu má slúžiť na chválu.
Nech je za to On oslávený!

Vladimír Maťaš, Veľký Slavkov, 13.3.2015
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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 šesť
ďalších členov, ktorých na štyri roky volí VZ SEM. Predsedníctvo SEM sa schádza
minimálne raz za tri mesiaci. 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
predsedníctva sú: Vladimír Maťaš /predseda SEM/, Miroslav Mudrák
/podpredseda SEM/, Jozef Grexa, Ján Grexa, Jakub Török, Dávid Gurka, Ján
Vahalec, Veronika Prídavková.
[ Rada starších ]
Tvorí ju päť zástupcov, ktorých volí VZ na obdobie štyroch rokov. 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 štyri roky a jeho úlohou je kontrolovať
hospodárenie všetkých organizačných a výkonných zložiek SEM podľa platných
predpisov.
[ Centrála SEM ]
Je výkonným orgánom predsedníctva SEM, ktorého činnosť riadi a vykonáva
tajomník SEM spolu s ostatnými zamestnancami.
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V roku 2014 sme mali nasledovné pozície a zodpovednosti:
• Tajomník SEM – PhDr. Jozef Šimek /administratíva, fundrising,
komunikácia s partnermi v rámci SR
• Ekonomická agenda – Ing. Erika Paľová
• Účtovná agenda – Jaroslav Fašánok
• 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 – Jozef Šimek
• Predaj kresťanskej literatúry a hudby – Mgr. Lenka Višňovská
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 – Mgr. Miroslav Mudrák ]
Býva v Púchove a spolu so svojou drahou manželkou Štefi majú krásnu dcérku
Miu. 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.
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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
ľudia, kde mladí vyvíjajú aktivity podľa svojich možností a podľa potrieb buď
jednorázovo alebo systematicky.
V SEMe bolo v roku 2014 oficiálne zapojených 148 mládeží s celkovým počtom
4782 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 tak isto 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 2014 ]
Dátum: 3. - 6.7.2014
Miesto: Necpaly
SEMFEST 2014 bol 6. ročník open-air
festivalu, ktorý sa konal na novom mieste,
a to v Necpaloch, okres Martin. Na
poslednom ročníku 2013 v Záriečí, sme sa
ako organizačný tím rozhodli, že je potrebná
zmena. Zmena miesta, zmena štruktúry
festivalu, ale aj zmena našich životov. Preto
sme začali hľadať miesto, ktoré by bolo
vyhovujúce nielen svojou polohou, ale aj blízkosťou cirkevného zboru a kostola.
A našlo sa! Necpaly nám ponúkali 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
samotnú obec a cirkevný zbor. Prípravy Semfestu prebiehali približne od
novembra 2013 na Necpalskej fare, kde sme sa ako organizačný tím pravidelne
stretávali.
Téma:
Práve na týchto stretnutiach sme sa zhodli na téme, ktorá znela: ČAS NA
ZMENU. V Biblii môžeme vidieť veľa zmien a zmenených životov ľudí. Jedným z
tých, do ktorého života vstúpil Pán Ježiš Kristus a spôsobil veľkú zmenu, bol aj
Šimon, ktorému zmenil meno na Kéfas, PETER. Stal sa JEHO učeníkom a prežil s
Ním intenzívny čas troch rokov tu na tejto zemi a zanechalo to v jeho živote
obrovskú zmenu. Stal sa skalou, na ktorej postavil svoju cirkev /Mat. 16,18/.
Zmena, ktorá sa stala v jeho živote, prišla v rôznych časoch a po rôznych
skúsenostiach s Pánom Ježišom. A preto sme sa aj počas SEMFESTu 2014
zamýšľali, na základe života apoštola Petra, nad tým, čo to znamená, že je „Čas
na zmenu“ aj v našich životoch.
Témy jednotlivých dní a večerov na SEMFESTe:
Štvrtok večer: ZMENA SMERU
Piatok večer: ZMENA MYSLENIA
Sobota večer: ZMENA NA DNE
Nedeľa doobeda: ZMENA a to NATRVALO
Slovom nám počas všetkých štyroch dní poslúžil brat farár Stanislav Kocka
z Košíc.
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Program
V rámci témy boli organizované taktiež životné príbehy, kde boli prezentované
praktické skúsenosti starších i mladších kresťanov zo života s Bohom, semináre
o „vzdávaní sa vecí pre Krista“. 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 3. júla vo štvrtok o 18:00, ale jeho prípravy
prebiehali už od piatka 27.6. Približne 140 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
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:
- zlepšiť informovanosť prostredníctvom SEMFESTového webového
priestoru, ale aj korešpondencie do jednotlivých zborov, či informačných
listov,
- získavanie financií, hľadanie sponzorov,
- managment prác a organizačného tímu,
- zefektívnenie práce dobrovoľníkov.

Počet účastníkov: 1101 ľudí

Počet dobrovoľníkov: 140 ľudí
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[SEM konferencia 2014]
Dátum: 14. – 17.11.2014
Miesto: Veľký Slavkov
Tradične – v tradičnom čase (14-17. November) a na tradičnom mieste (MEMC
Ichthys, Veľký Slavkov) sa uskutočnila už 22. konferencia Spoločenstva
evanjelickej mládeže. A predsa čímsi nová, iná, netradičná. Božie slovo je vždy
čerstvé, vždy aktuálne, vždy schopné dotýkať sa nanovo a inak. Preto sme aj
v roku 2014 pripravovali konferenciu SEM s nádejou, že Pán Boh má dnešnej
mladej generácií evanjelikov stále čo povedať. A nie len povedať, ale aj vykonať.
Ústredným biblickým textom konferencie bol skutočný príbeh z Evanjelia podľa
Matúša, ktorý sa stal v čase, keď Pán Ježiš trávil veľa času so svojimi učeníkmi.
Áno, aj dnes má Ježiš svojich učeníkov a nasledovníkov. Práve pre nich bola
konferencia určená. Na konci 14-tej kapitoly spomínaného evanjelia sa píše
o tom, ako Ježiš chodil po mori. Najprv poslal učeníkov na loď – proti noci
a búrke. A keď už nevládali, blúdili a veľké vlny im zapĺňali loďku vodou, vtedy
prichádza. Po mori. Uistí ich, že sa nemusia báť a Peter sa vydá za Ním. Tiež po
mori. Chvíľu prežíva úžasný zážitok, ale potom sa začne topiť, Ježiš ho vytiahne,
nastúpia spolu na loď, búrka sa v momente utíši a za pár chvíľ sú na druhom
brehu. Taký je náš Boh. Neobmedzene mocný.
Konferenciu sme nazvali „Vystúp z lode“. Veríme, že táto výzva je aktuálna aj
dnes a skrýva oveľa viac ako „iba“ chodenie po vode. Je to výzva vzdať sa
svojho pohodlia, opustiť svoju zónu bezpečia a ísť tam, kde nás volá Ježiš.
Riskovať až po smrť. Veď sebe sme už dávno mŕtvi a Jemu budeme žiť večne.
Avšak život môžeme aj presedieť v lodi. Ale prídeme o to, čo má náš všemocný
Boh pre nás nachystané. Nie preto, aby sme si to „sebecky“ užili, ale aby sme
mohli byť súčasťou Jeho dokonalého plánu, ktorý má s týmto svetom od jeho
prvého dňa. My o to prísť nechceme, a preto očakávajúc počúvame Jeho
pozvanie, ktoré zaznelo aj Petrovi: „POĎ“! Áno. Znie aj nám.
Program konferencie bol vystavaný tak, aby poskytol dostatočný priestor pre
biblické vyučovanie a voľné rozhovory. Každé doobedie a večer sme strávili
spoločne pri počúvaní kázne a spoločných piesňach a modlitbách. V priebehu
dňa sme mali semináre s konkrétnejšími témami a voľný čas. Vytvorili sme tiež
veľký priestor „kaviarne“, kde mohli účastníci pri teplých nápojoch a malom
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občerstvení budovať vzťahy cez rozhovory, zdieľanie, spoločné modlitby alebo
pri spoločenských hrách.
Konferencia má 4 hlavné ciele:
- duchovný rast jednotlivcov, vzdelávanie, vyučovanie biblických princípov
a kresťanských hodnôt,
- povzbudenie miestnych mládežníckych tímov, utužovanie vzájomnej
spolupráce, motivovanie a inšpirovanie do ďalšej práce,
- sieťovanie tímov a pracovníkov a prezentácia možností zapojenia sa do
celoslovenských projektov,
- spoločenstvo kresťanov z celého Slovenska, spoločný duchovný zápas za
mladých ľudí okolo nás.
Hlavné témy konferencie a rečníci:
1. Téma: Rozpoznať Ježiša v búrke, rečník: Juraj Kohút.
Cieľ: Naučiť sa rozpoznať Božie vedenie v našom živote. Naučiť sa očakávať
Jeho zásah aj vo chvíľach, kedy je to len málo pravdepodobné a zdá sa, že Boh
je ďaleko.
2. Téma: Počuť Božie volanie v búrke, rečník: Juraj Kohút.
Cieľ: Naučiť sa pozorne počúvať Boží hlas a Jeho volanie. Učiť sa skúmať, čo Pán
Boh s nami plánuje a skúmať Jeho cesty pre náš život.
3. Téma: Vystúpiť z lode a chodiť po vode, rečník: Štefan Beňa.
Cieľ: Učiť sa poslúchnuť Božie volanie, nech to znamená aj stratu nášho
zdanlivého bezpečia a pohodlia. Učiť sa dôverovať Bohu, že sa o nás postará,
keď Ho poslúchame.
4. Téma: Uvidieť búrku, rečník: Vladimír Maťaš.
Cieľ: Naučiť sa sústrediť na Ježiša a nie na okolnosti. Pochopiť dôležitosť skúšok
a ťažkostí v našom živote. Učiť sa nájsť v Kristovi záchranu v každej situácií.
5. Téma: Veriť a nepochybovať, rečník: Vladimír Terem.
Cieľ: Učiť sa veriť nášmu Bohu každý deň, stáť pevne na tom, čo nám zasľúbil,
a veriť, že Jeho slovo je platné a mocné aj dnes. Učiť s spoznávať Božiu veľkosť
a moc.
Témy jednotlivých seminárov:
Odkry svoje karty, rečník: Monika Ficzová.
Seminár sa venoval jednej evanjelizačnej metóde, ktorá je uplatniteľná medzi
mladými ľuďmi od dorastového veku, cez teenagerov až po vysokoškolských
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študentov.
Sex, ako (ne)má byť, rečník: Juraj Kohút.
Seminár o dvoch aspektoch sexu: deštruktívny a životodárny. Vyučovanie
o tom, kedy je sex zneužitý a prináša trápenie a kedy naopak napĺňa tú
nádhernú víziu, s ktorou ho Boh stvoril.
Zdvihnúť kotvu, rečník: Peter Soukup.
Kotva je výborná vec, pokiaľ potrebuješ, aby tvoja loď pevne stála na
rozbúrenej hladine, počas búrky, v silnom vetre… Ale pokiaľ chceš vyraziť a
plaviť sa, tak kotvu treba zdvihnúť. Inak sa stane prekážkou a brzdou.
Odhaľovali sme, čo sú naše kotvy, ktoré nám bránia v odvážnej plavbe.
Spustiť siete, rečník: Peter Soukup.
Seminár o učeníctve a o tom, ako to myslel Ježiš, keď povedal svojim učeníkom:
„odteraz budete loviť ľudí“.
Zodpovednosť muža, rečník: Stanislav Gurka.
Žijeme v období, keď čoraz viac zodpovedností za verejný aj súkromný život je
kladených na plecia žien. Pritom pôvodný stvoriteľský plán je, že hlavou ženy je
muž. Na tomto seminári sme odhaľovali pravdu o tom, do akej zodpovednosti
Boh postavil muža a prečo.
Ako trvalo a horlivo milovať Boha, rečník: Stanislav Gurka.
Často ako kresťania pociťujeme, že náš vzťah k Bohu je ako dlhá sínusoida,
ktorá má extrémne rozdielne hraničné hodnoty. Seminár nás presvedčil o tom,
že to vôbec takto nie je. U nášho úžasného Boha je to v skutočnosti úplne
konštantné a je to pripravené s istotou i pre nás.
Sebamenežment, rečník: Štefan Beňa.
Ako efektívne a zmysluplne využívať svoj čas? Ako správne spravovať svoje
financie? Aké princípy sebadisciplíny nám môžu pomôcť mať čas na to, na čo ho
naozaj potrebujeme? O tom všetkom bol tento seminár, na ktorom sme sa učili
byť zodpovední v spravovaní všetkého, čo nám Pán Boh zveril.
Na konferencii SEM sa zúčastnilo viac ako 180 mladých ľudí vo veku od 15 do
30 rokov.
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[ HELPING HAND ]
Východisková pozícia
V roku 2014 sa projekt HH realizoval siedmy rok. Prvých 6 rokov bola snaha
o to, aby sa tento projekt dostal do čo najväčšieho povedomia. Na základe
štatistík o množstve akcií a pozitívnych reakcií zo strany cirkevných zborov
a miestnych združení SEM vieme povedať, že tento cieľ sa naplnil. Tento rok
sme sa druhý rok rozhodli „netlačiť“ sa tam, kde nás nechcú, ale reagovať na
potreby, o ktorých sa dozvieme. Akcií bolo približne rovnako ako minulý rok.
Akcie s nafukovacími atrakciami sa robili na miestach, kde to domáci chceli
a prišli s aspoň trochou iniciatívy. Tým sa na nich šetrili aj financie a aj energia
(namiesto presviedčania niekoho, kto akciu nechce). V minulých rokoch sme
boli na miestach niekedy aj „nasilu“, čo niekde prinieslo ovocie a niekde nie.
Vieme povedať, že o projekte HH majú predstavitelia cirkvi, cirkevných zborov
ECAV i miestne združenia dostatok informácii i skúseností na to, že keď tento
projekt chcú použiť, vedia o čom je a ako ho použiť. V rámci projektu sa začali
aktívne využívať nie len nafukovacie atrakcie, ale aj spoločenské hry, weykicky,
či iné vybavenie ako sú stany, stoličky, či 9-miestne auto. Taktiež sme
v porovnaní s minulými rokmi viacej slúžili zvesťou Slova Božieho a evanjelia.
Ciele na rok 2014
a) Reagovať a zrealizovať akcie tam, kde vyjadria potrebu pomoci.
Zúčastnili sme sa a tým pomohli rôznymi spôsobmi na 91 akciách
počas celého roka.
b) Zvestovať evanjelium.
Na akciách, na ktorých sme sa
zúčastnili, odznelo Božie slovo a zvesť
evanjelia. Bolo to zo strany domácich
organizátorov alebo sme zvesťou
poslúžili my.
c) Byť aktívnou súčasťou užšieho tímu vedenia SEM a tým pomôcť
k zlepšeniu fungovania SEM.
Od novembra 2013 bol referent projektu Miroslav Mudrák zvolený za
podpredsedu SEM. Vedenie SEM sa v prvých mesiacoch roka 2014
stretávalo pravidelne 2-3 krát mesačne. Na týchto stretnutiach sa
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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
krát mesačne. Tieto stretnutia pomohli k zlepšeniu fungovania SEM.
d) Zrealizovať putovné misijné nasadenie do slovenských evanjelických
cirkevných zborov v Srbsku.
V Srbsku žijú Slováci, ktorí potrebujú pomôcť. Preto sme naplánovali
nasadenie v 5 cirkevných zboroch a vydali sme sa na cestu. Ako to
vnímala jedna z našich účastníkov, si môžete prečítať nižšie. Po
tohtoročnej skúsenosti je na Srbskej strane veľký záujem o to, aby
sme prišli znova. Finančne sme túto akciu realizovali s tým, že na
srbskej strane netreba nič platiť, ale počas roka sme zbierali financie
medzi slovenskými mladými na tento výjazd. V konečnom dôsledku
bola akcia realizovaná najmä z grantu, ktorý sa nám podaril získať
z GBU.
Misijná cesta do Srbska (20.-26.7. 2014)
Jedno dánske príslovie tvrdí, že cesta do priateľovho domu nie je
nikdy dlhá. V Srbsku, kde sme smerovali, sme si rýchlo našli priateľov,
ale toto príslovie pre nás neplatilo: cesta tam bola dlhá - predlhá.
Aspoň sme si ju spríjemnili okúpaním sa na Balatone a potom „hajde“
späť do Toyoty, kde sme sa tlačili ôsmi SEM-ácki dobrovoľníci,
pripravení slúžiť našim srbským priateľom. Miroslav Mudrák, Martin
Sochor, Peter Bednárik a Daniel Tvarožek ako mužskí zástupcovia
a Iveta Hudecová, Noemi Vařáková, Zuzka a Beáta Bednáriková za
nežnejšie pohlavie sme sa vybrali na 14-hodinovú cestu do Lugu, prvej
slovenskej dedinky v srbskej Vojvodine, ktorú sme navštívili. Po
hodinovom programe, kde sme sa s deckami zoznamovali, hrali,
povedali pár svedectiev a zamyslenie, nasledoval turnaj vo vodnom
futbale, skákanie v nafukovacom hrade, hranie Weykickov alebo
spoločenských hier. Takto sme navštívili 5 cirkevných zborov (Lug,
Erdevik, Bolovce, Stará Pazova, Slanské Vinohrady) a poslúžili im
obdobným programom. Občas nám popršalo, niektoré veci sa
pokazili, prišli nejaké zlomeniny, hlavne chlapci sa narobili pri
spratávaní, ale to všetko nám vynahradila neuveriteľná srbská
pohostinnosť, vďaka ktorej si každý domov odniesol nejaké to kilečko
navyše. Videli sme aj Belehrad, hlavné mesto Srbska, ktoré nás
okúzlilo. A tak sme si, plní zážitkov, povedali „Vďaka Bohu“ a hajde
späť na Slovensko!
Osobne som videla veľký zmysel v stretnutiach s deckami a veľmi ma
to bavilo. Pri týchto našich návštevách v cirkevných zboroch sme sa
oboznámili s ich situáciou v Srbsku. Veľa detí zo slovenských rodín sa
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učí už len po srbsky, slovenčina z väčších miest mizne, prípadne sa
srbskí Slováci sťahujú na Slovensko, a tak je v zboroch stále menej
ľudí. Pri týchto rozhovoroch som si uvedomila, že by sme mali našich
Slovákov v Srbsku podporovať a neotáčať sa im chrbtom. Pomocnú
ruku sme cirkevným zborom ochotní podať opäť, pretože krajina plná
takých bezprostredne priateľských a otvorených ľudí nás chytila za
srdce. Vďaka Pánu Bohu za tento čas a krajinu. Zahrňujeme ich do
našich prosieb. (Bea Bednáriková)
e) 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 mladý 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 12 akcií. Chceme v roku 2015 v tejto aktivite pokračovať.

Financie
V roku 2014 sa HH realizoval v nasledovných cenách:
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.
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,
Generálny biskupský úrad / Hoffnung fuer Osteuropa .
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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 príspevkov.
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.
Helping Hand v číslach.
Sumár akcií, na ktorých sme sa v roku 2014 zúčastnili.
Zúčastnili sme sa 91 akcií.
Najazdili sme cca 23.655 kilometrov.
Týchto akcií sa zúčastnilo cca 16.474 účastníkov.
Informácia o minulých rokoch a tomto roku
Počet
Počet
ROK
Počet akcií
kilometrov
účastníkov
2009/2010
25
7.498
2.333
2011
89
10.967
11.830
2012
104
16.160
13.370
2013
89
21.928
18.382
2014
91
23.655
16.474
Poznámka: v roku 2013 a 2014 sme sa zúčastnili na viacerých väčších akciách,
čo sa premietlo aj do počtu účastníkov aj počtu kilometrov.

Budúcnosť
V roku 2015 chceme pokračovať v realizovaní akcií, na ktoré budeme pozvaní.
Tiež by sme chceli navštíviť Srbsko a poslúžiť vo viacerých cirkevných zboroch.
Plánujeme kúpiť nafukovaciu atrakciu a realizovať návštevy mládeží a dorastov
v jarných a jesenných mesiacoch.
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[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 Biblie, 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.

Kníhkupectvo Brána sa nachádza v priestoroch centrály SEM v Košiciach. Plní
tak aj čiastkový cieľ - prinášať hodnotnú literatúru, hudbu a filmy záujemcom z
Košíc
a
okolia.
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 takto 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
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VZDELÁVACIE PROGRAMY SEM

.........................................................................................

[ MEET GOD ]
Východisková situácia
Božie slovo nás volá k nasledovaniu života Pána Ježiša a osobnému poznaniu
nášho Spasiteľa. Veríme, že projekt meetGod, ktorý je kombináciou biblického
štúdia a biblickej súťaže, môže pomôcť k tomu, aby ľudia zažívali osobný vzťah
s Ježišom Kristom. V projekte je silný dôraz na štúdium Písma, osobné zdieľanie,
modlitebný zápas a trávenie spoločného času. Cieľom pre minulý rok bolo
pomôcť miestnym zborom v práci s mládežou.
Samotný projekt trval 6 mesiacov a bol zakončený súťažnou víkendovkou,
ktorej sa zúčastnili skupinky, ktoré sa kvalifikovali (podľa pravidiel určených
vopred).
Propagácia tretieho ročníka bola v drvivej väčšine mailová. Rozposielali sme
informačný mail na kontakty, ktoré sa nachádzajú v databáze SEM a do
všetkých zborov ECAV na Slovensku (forma posielania mailov do ECAV zborov
sa stretla s takmer nulovou odozvou zo strany zborov, čo nás osobne veľmi
mrzí).
Využili sme taktiež sociálnu sieť Facebook, skrze ktorú sme vytvorili stránku
meetGod.

Ročník 2013/2014
Tento ročník sme videli potrebu pokračovať v tomto projekte, lebo veríme, že
ľudia sa skrze čítanie Božieho Slova stretávajú s Bohom. Preto sme sa pred
Pánom Bohom a s Jeho požehnaním rozhodli rozbehnúť tretí ročník meetGod.
Našou skúsenosťou je, že takýto spôsob stretania sa mladých je prospešný pre
ich duchovný rast. Naším vzorom v tomto je Ježiš Kristus, ktorý sa osobne
stretal tri roky s učeníkmi, a prežíval s nimi každodenné zápasy a radosti.
Propagácia projektu opäť fungovala formou mailovej komunikácie. Kontaktovali
sme vedúcich mládeží a oslovovali sme mailovo taktiež všetky zbory ECAV (táto
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forma sa stretla s takmer nulovou odozvou zo strany zborov, čo nás osobne
veľmi mrzí). Najväčší vzrast novoprihlásených zborov sme zaznamenali vďaka
Emmaus a pravidelným pastorálnym konferenciám, kde sme farárom meetGod
ponúkali ako následnú prácu po kurze Emmaus. Taktiež sme povzbudzovali
vedúcich a dobrovoľníkov pracujúcich v SEMe, aby o meetGod povedali na
mládežiach, na ktoré majú ľudský dosah.
Cieľom projektu na tento rok je povzbudiť mladých ľudí k čítaniu Božieho Slova,
spoločným úvahám, zdieľaniu svojej viery, modlitbám a aby mali odvahu sami
slúžiť druhým.
Projekt trval 6 mesiacov. Témou tohto ročného meetGod je list Jakuba.
Projekt fungoval mesačne. Tímy na začiatku mesiaca dostávali mesačné
zadanie, ktoré obsahovalo biblický text, aktivity, otázky k štúdiu a veľkú
mesačnú úlohu. Za každé splnené mesačné zadanie skupinka dostala 20 bodov
(10 bodov za zodpovedanie otázok, 10 bodov za splnenie úlohy). Na
kvalifikovanie sa na záverečnú víkendovku bolo potrebné získať minimálne 80
bodov.
Tento ročník sa do projektu, ktorý štartoval v októbri, zapojilo 22 tímov z celého
Slovenska, čo znamená 126 ľudí.
NAHLÁSENÉ SKUPINKY
Svätoplukovo
Poltár
Baďan
Zemianske Podhradie
Rimavské Brezovo
Púchov (4x)
Veličná
Istebné
Trenčianske Stankovce
Záriečie (4x)
Lazy pod Makytou (2x)
Dobroč
Mengusovce
Ružomberok
Dudince
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Z Východného dištriktu bolo 14 skupiniek, zo Západného dištriktu 8 skupiniek.
Tento rok sa nepodarilo zorganizovať víkendovku pre vedúcich z dôvodu
nízkeho počtu nahlásených vedúcich na vopred určený termín. Budúci rok, ak
Pán Boh dá, by sme chceli opäť zorganizovať víkendové vzdelávanie vedúcich.
Kvalifikovať sa podarilo všetkým skupinkám. Na záverečnej víkendovke (14. 15.marec 2014) sa zúčastnilo 13 tímov s počtom 70 účastníkov z týchto zborov:
Istebné
Dobroč
Trenčianske Stankovce
Dudince
Baďan
Púchov
Púchov
Zariečie
Zariečie
Zariečie
Zariečie
Lazy pod Makytou
Lazy pod Makytou
Obsahom víkendovky bol silný dôraz na Božie Slovo, spoločenstvo a zábavu.
Zhrnutie:
Ročník 2013/2014 priniesol veľa Božieho ovocia v životoch mladých teenagerov
po zboroch celého Slovenska.
V súčasnosti prebieha štvrtý ročník meetGod.
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[ 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 sú z celého Slovenska sa 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 8 takýchto
stretnutí. Na týchto víkendovkach si môžu účastníci odskúšať a zažiť to, čo
preberáme. 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 je aj 3 - dňové stretnutia (DVK
+) s celým mládežníckym tímom z miestneho zboru účastníka a pracovná cesta,
kde ideme, sledujeme prácu s mládežou v nejakej oblasti ( Česká republika –
Sliezko, 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 SEM a hostia
z iných misijných kresťanských organizácii.
V roku 2014 sme do mája ukončili ročník 2013/2014 – 5 stretnutí mali v tomto
programe 14 ľudí, a od októbra 2014 sme začali ďalší ročník s 20 ľuďmi. Okrem
študentov sú na stretnutiach lektori - cca 5 ľudí. V rámci tohto programu sa
v roku 2014 uskutočnili nasledujúce stretnutia.
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DVK 2013/14

Veľký Slavkov

3.1.2014

4.1.2014

19 ľudí

DVK +

Veľký Slavkov

31.1.2014

1.2.2014

49 ľudí

Veľký Slavkov

28.2.2014

1.3.2014

26 ľudí

Veľký Slavkov

28.3.2014

29.3..2014

21 ľudí

Veľký Slavkov

9.5.2014

11.5.2014

28 ľudí

Veľký Slavkov

3.10.2014

4.10.2014

27 ľudí

Veľký Slavkov

31.10.2014

1.11.2014

27 ľudí

Veľký Slavkov

5.12.2014

6.12.2014

25 ľudí

DVK 2014/15

Celý program je zabezpečený tímom dobrovoľníkov, ktorí pripravujú jednotlivé
stretnutia a témy (Anna Bakalárová, Lenka Višňovská, Michal Findra, Peter
Soukup, Vladimír Maťaš, Stano Gurka, Janka Kovalčiková, a ďalší hostia –
Slavomír Slavik, Zack Seperson, Miro Mudrák, Sara, Sebastian 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, v ktorom
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 zdieľa priebeh 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.
V rámci príprav a realizácie sa uskutočnili stretnutia tímu v nasledujúcich
termínoch.

Tým DVK 2013/2014

Tým DVK 2014/2015

Prešov

16.1.2014

7 ľudí

Prešov

20.2.2014

7 ľudí

Prešov

20.3.2014

5 ľudí

Prešov

10.4.2014

5 ľudí

Veľký Slavkov

21.-22.6.2014

8 ľudí

Veľký Slavkov

28.8.2014

9 ľudí
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Veľký Slavkov

10.9.2014

7 ľudí

Veľký Slavkov

13.10.2014

7 ľudí

Prešov

19.11.2014

5 ľudí

Prešov

11.12.2014

5 ľudí
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REGIONÁLNE AKTIVITY
.....................................................................................................
OBLASTNÉ CENTRÁ

[ OC SEM PÚCHOV ]
REGIONÁLNA ÚROVEŇ
V rámci regiónu sme zorganizovali 12 stretnutí pre dorast a mládež s názvom
Klub E. V mesiacoch január až august by sa témy na kluboch dali popísať
názvom „Čo mladými hýbe“. Témy aj podklady k týmto klubom sme vyrábali
sami. V septembri, so začiatkom nového školského roka sme začali novú sériu
klubov, kde sme za základ použili knihu J. I. Packer – „Poznanie Boha“. Chceme
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 50 - 60.
Zoznam klubov s rečníkmi v roku 2014
25.01.2014 – Žena na Božiu chválu (O. Šimeková – Dolný Kubín)
22.02.2014 – Stereotyp (M. Hrivňák – Žilina)
29.03.2014 – Tradičná je IN (Rodina Gurkovcov – V.Slavkov)
19.04.2014 – Kresťan mimo domu (L. Lehotská - Veličná)
24.05.2014 – Škola evanjelia (Dušan Valko)
21.06.2014 – Podceňujú sa viac ženy alebo muži? (Rodina Bruncková – Martin)
26.07.2014 – Rozlúčka so Sebastianom a Sárou (S. Petrich – Luneburg /
Nemecko)
30.08.2014 – Domýšľavosť (M. Eštok – Záriečie)
27.09.2014 – Ľudia, ktorí poznajú svojho Boha (M. Mudrák - Púchov)
25.10.2014 – Jediný pravý Boh (J. Torok – Považská Bystrica)
29.11.2014 – On bude svedčiť (P. Mudrák – Púchov)
27.12.2014 – Boh v tele (P. Soukup - Mestečko)
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Iné aktivity v roku 2014 na podporu oblastnej práce boli
17.-19.1.2014 – Školenie komprax
7.-8.02.2014 – Stretnutie vedúcich mládeží a dorastov
14.- 18.02.2014 – Lyžovačka OC SEM PU
4.-6.4.2014 – Konfivíkendovka (Turčiansky seniorát)
2.-4.5.2014 – Konfivíkendovka (Považský seniorát)
31.05.2014 – Olympiáda OC SEM PU
11.-19.7.2014 – Biblický anglický tábor
20.-25.7.2014 - EU camp / Royal Rangers
11.-15.9.2014 – Po Lutherových stopách

Začiatkom roka prebiehalo školenie „Búranie hradieb“, ktoré je zamerané pre
mladých vedúcich, ktorí slúžia alebo chcú slúžiť. Obsah školení je vyberaný tak,
aby im to pomohlo v osobnom živote, či službe.
Okrem týchto akcií sme sa priebežne v mesiacoch január – máj zúčastnili
viacerých dorastov a mládežníckych stretnutí, či víkendoviek (2 - 3 návštevy v
mesiaci), kde sme podľa potreby poslúžili témou, chválami alebo prakticky.
Taktiež sme sa snažili držať kontakt s vedúcimi jednotlivých spoločenstiev
a podporovať ich v ich práci a službe, ktorú robia.
V tomto roku v máji sa skončil štvrtý ročník vzdelávania programu SEM
s názvom Dokonalí v Kristu (DVK). Tohto štvrtého ročníka sa zúčastnili 4
študenti z nášho regiónu (Rebeka Bajanová – Záriečie, Beáta Bednáriková –
Púchov, Peter Behro – Púchov, Nina Zibolenová - Martin). V septembri začal
piaty ročník, ktorého sa zúčastňujú 4 študenti z nášho regiónu (Alžbeta
Marečková – Púchov, Katarína Pažitná – Púchov, Ivana Ondejčíková – Púchov,
Natália - Záriečie).
Počas roka 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 Záriečií. Tieto stretnutia majú kontaktno-misijný charakter. Každú
stredu sa ich zúčastňovalo 8-15 účastníkov, najčastejšie 11. Klubovne v Záriečí
sa vďaka službe Sebastiana a Sáry pretransformovali na stretnutie kresťanského
skautingu s názvom Royal Rangers.
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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, najčastejšie 5.
CELOSLOVENSKÁ ÚROVEŇ
Druhá úroveň práce OC SEM Púchov bola celoslovenská práca, ktorá
pozostávala z koordinácie a aktívnej participácie na celoslovenských projektoch
SEM práce s mladými, ktorými sú Projekt Helping Hand, Projekt DVK, Projekt
Meet God, Konferencia SEM, Semfest a celoslovenská olympiáda.
HELPING HAND
Tento ročník realizácie projektu Helping Hand potvrdil, že Helping Hand má
svoje miesto medzi evanjelickými mládežami a cirkevnými zbormi. Svedčí o tom
záujem o aktivity, ktoré Helping Hand ponúka. Tento rok sme reagovali
a realizovali akcie, ne ktoré sme boli oslovení.
Sumár akcií na ktorých sme sa v roku 2013 zúčastnili
Zúčastnili sme sa cca 90 akcií
Najazdili sme cca 23.655 kilometrov
Týchto akcií sa zúčastnilo cca 16.474 účastníkov
SEMFEST
V júli sa konal 7.ročník tohto celoslovenského open-air festivalu. Prvý krát sa
konal v Necpaloch pri Martine. Aj táto akcia našla svoje miesto medzi mladými
ľuďmi v rámci evanjelickej cirkvi a aj mimo nej. V rámci SF sme mali na starosti
rôzne oblasti služby, ako pomoc pri prípravách, myšlienka a praktické
prevedenie témy, videoprodukcia, zahraničné kontakty, hudobné kapely,
registrácia a iné. Semfestu sa zúčastnilo cca 1000 účastníkov.
KONFERENCIA SEM
Konferencia sa konala v novembri vo Veľkom Slavkove a zúčastnili sa jej ľudia
z našej oblasti, najmä ako účastníci, pričom niektorí sa zapojili aj aktívne do
príprav a realizácie konferencie. Konferencie sa zúčastnilo cca 240 účastníkov.
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MEET GOD
V rámci projektu Meet God sa zapojilo 5 skupiniek z našej oblasti, ktoré
pravidelne odovzdávali zadania a úlohy. Následne sa zúčastnili aj záverečnej
víkendovky. Tento rok Peter Soukup prestal pripravovať ďalší ročník MG. Tejto
úlohy sa ujal Juraj Šponiar.
CELOSLOVENSKÁ OLYMPIÁDA
Tento rok prebehol tretí ročník tohto obnoveného športového podujatia.
Nakoľko fungujú regionálne olympiády, tak táto akcia, vo forme
celoslovenského finále, dáva veľký zmysel. Konala sa na konci septembra
v Dolnom Kubíne. Z našej oblasti sa zúčastnili viaceré tímy za jednotlivé športy.
ZAHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA
Oblastné centrum Púchov zastrešuje komunikáciu so zahraničnými partnermi.
V tomto roku sme vykonali nasledovné návštevy a stretnutia:
7.-10.1.2014 Fachkonferenz EKM Durínsko (Bad Blankenburg / Nemecko)
10.-12.1.2014 Návšteva zboru Cunewalde (Cunewalde / Nemecko)
8.-15.3.2014 Partnerská návšteva z EJW
16.-18.5.2014 Evangelisches Gemeinschaft Rechtenbach (Nemecko)
19.-22.6.2014 Jugendcamp EKM (Kloster Volkenroda / Nemecko)
11.-19.7.2014 EEMN - Anglický biblický tábor v Púchove (USA)
20.-25.7.2014 Helping Hand (Srbsko)
11.-15.9.2014 Po Lutherových stopách (Muhlhausen / Nemecko)
9.-11.10.2014 Drei Kirchen Partnerschaft (Belúšske Slatiny / Slovensko)
29.12.2014 EJR Reutlingen (Nemecko)
31.12.2014 Evangelisches Gemeinschaft Rechtenbach (Nemecko)
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 nekopromisov poukazujúce na pokrytectvo, no zároveň aj na
lásku a oddanosť voči Bohu. Mottom kapely je výrok „Trust God Ignore Death!“
V roku 2014 sme v spolupráci s Ignore zorganizovali alebo zabezpečili koncerty
na konfivíkendovkách, Semfest 2013 a na Jugendcampe v nemeckom Kloster
Volkenroda. Okrem toho tak ako rok pred tým, Ignore vytvoril a naspieval
hymnu Semfestu a zabezpečil ozvučenie v stane DDD na Semfeste.
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STRETNUTIA PRACOVNÍKOV NA PLNÝ ÚVAZOK
V tomto roku sa 8 x stretli pracovníci SEM na plný úväzok. Za OC SEM Púchov sa
tohto stretnutia zúčastnili vždy 1 - 3 zástupcovia. Tieto stretnutia mali pracovno
– osobný charakter.
SÚČASŤ VEDENIA SEM
Od Valného zhromaždenia SEM, počas Konferencie SEM 2013 je Miroslav
Mudrák 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.
MIESTNA ÚROVEŇ
Treťou úrovňou práce OC SEM Púchov bola miestna práca v miestnom združení
SEM Púchov , SEM Lazy pod Makytou, SEM Záriečie a cirkevných zboroch ECAV
Púchov a ECAV Lazy pod Makytou. Táto podpora mala viacero podôb.
V Púchove to bolo napríklad organizovanie ANGLICKO – BIBLICKÉHO
TÁBORA (11.-19.7.2014). Tento tábor sme organizovali už štvrtý rok v
spolupráci s evanjelickým cirkevným zborom v Púchove a Slovenským
evanjelizačným strediskom. Tábora sa zúčastnilo cca 60 detí v rôznom veku. Na
ich tvárach bolo vidno, že majú zmiešané pocity a viaceré z nich vyjadrili obavy
z toho, ako to bude. Bolo však aj dostatok detí, ktoré sa tešili, lebo v uplynulých
dvoch rokoch tento tábor už absolvovali. Angličtina sa učila formou biblických
príbehov o Ježišovi. Tieto príbehy boli doplnené vyrábaním rôznych predmetov
v rámci tvorivých dielní, učením sa piesní ako aj športovaním na školskom
dvore, či v telocvični. Tábora sa zúčastnilo aj niekoľko účastníkov z ECAV Lazy
pod Makytou a ECAV Záriečie.
Členovia tímu OC SEM Púchov sa počas celého roka snažia pri rôznych
pravidelných i nepravidelných aktivitách podporovať prácu v MZ a CZ
v Púchove, Záriečí , Lazoch i Pov.Bystrici.
INÉ
PERSONÁLNE - Tento rok sa na chode OC SEM PU a projektov zastrešovaných
OC podieľali:
Miroslav Mudrák – vedúci OC, referent HH
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Pavol Bednárik – pracovník OC
Peter Soukup – referent pre Meet God
Jakub Török – vedúci projektu IGNORE!
Iveta Hudecová – pracovníčka OC, administratíva
Bea Bednáriková – preklady do anglického jazyka, vedúca anglického tábora
Peter Bednárik – pomocník pri výjazdoch HH
EURÓPSKA DOBROVOĽNÍCKA SLUŽBA
V tomto roku sme realizovali v rámci programu Mládež v akcii dva projekty.
Prvým z nich bol Connection II, kde od septembra 2013 do júla 2014 sme v OC
SEM Púchov mali dvoch dobrovoľníkov (Sebastian a Sarah Petrich) z partnerskej
organizácie EJW – Nemecko.
Od septembra 2014 realizujeme druhý z týchto projektov s názvom Connection
III. Hosťujeme jedného dobrovoľníka (Jakob Beerlage), ktorý u nás bude do júla
2015. Nakoľko sa obsahovo jedná o ten istý projekt, tak jeho zapojenie do
služby je veľmi podobné ako v projekte Connection II.
INFORMOVANOSŤ O PRÁCI
Napísali sme 5 informačných listov s názvom: OC v skratke
Taktiež sme priebežne informovali o aktuálnom dianí na blogu OC:
http://ocsempuchov.studio42.sk/
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[ OC SEM BRATISLAVA ]
1. Zhodnotenie činnosti za rok 2014
Cieľom práce s dorastom a mládežou na seniorátnej úrovni v BAS ECAV na
Slovensku bolo aj v roku 2014 prinášať skutočný život v Ježišovi Kristovi medzi
mladých ľudí v našich cirkevných zboroch.
Práca sa v prevažnej miere realizovala v rámci projektu INSIDE a to, ako aj po
uplynulé roky, v dvoch hlavných úzko prepojených líniách – evanjelizácia
a učeníctvo. V roku 2014 sme sa snažili položiť väčší dôraz práve na učeníctvo
a viac sa venovať novým pracovníkom.
V rámci evanjelizačných aktivít sme usporiadali INSIDE Víkendy pre
konfirmandov a mladší dorast. Tu sme sa snažili vždy čo najjednoduchšou
a najzrozumiteľnejšou formou prinášať jasnú zvesť evanjelia Pána Ježiša Krista
do životov mladých ľudí. Mnohé životy boli zasiahnuté Božím Slovom a až čas
ukáže, na akú pôdu toto slovo padlo a či prinesie úrodu. Usporiadali sme aj veľa
iných stretnutí, cez ktoré sme sa snažili prinášať živé svedectvo o Ježišovi
Kristovi.
Evanjelizačný charakter má aj športové podujatie INSIDE Games, ktoré sa aj
tento rok konalo v Trnave. Zúčastnilo sa ho okolo 300 ľudí. Veľa z nich boli
mladí ľudia, ktorí nemajú žiadny kontakt s kresťanmi vo svojom okolí. Priniesli
sme im viaceré svedectvá o živom Bohu a tiež jednoduchú zvesť evanjelia.
Tento športový deň bol vhodným miestom na získanie prvého kontaktu
s mnohými ľuďmi, v niekoľkých prípadoch sa podarilo v práci s týmito ľuďmi aj
pokračovať.
Usporiadali sme však aj víkend pre starší dorast, ktorý bol určený hlavne pre
dorastencov, ktorí už žijú vo viere v Pána Ježiša Krista ako svojho osobného
záchrancu a vládcu. Cieľom tohto víkendu bolo viesť mladých ľudí v ďalšom
duchovnom raste a povzbudzovať ich do každodenného života viery –
vychovávať učeníkov/nasledovníkov Pána Ježiša Krista („učiac ich zachovávať
všetko, čokoľvek nám Pán Ježiš prikázal“). Pre učeníkov, ktorí sa viac zapájajú
do činnosti vo svojich zboroch sme usporiadali víkend pre služobníkov. Okrem
týchto podujatí sme výchovu učeníkov realizovali aj cez naozaj početné osobné
stretnutia, rozhovory, modlitby, ale aj cez mnohé návštevy stretnutí dorastov
a mládeží. V tomto roku pokračovali aj pravidelné mesačné stretnutia pre
rastúcich učeníkov - INSIDE Stromčeky.
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V rámci výchovy učeníkov sa nám podarilo urobiť pokroky – vznikli rôzne
skupinky, začali sme používať viacero materiálov pre duchovný rast, vidíme
posun v rozmýšľaní a duchovnom smerovaní mnohých služobníkov. Viacerých
sa nám podarilo zapojiť aj do celoslovenskej práce SEM.
Usporiadali sme aj letný 7-dňový INSIDE Tábor, ktorý bol úžasným
spoločenstvom Božích detí. Mohli sme vidieť ako Pán Boh svojim Duchom vedie
ďalej svoje deti v poznávaní Jeho moci a slávy.
Za všetku Božiu milosť, z ktorej sme mohli konať prácu aj v roku 2014, sme
nášmu nebeskému Otcovi veľmi vďační. Sme vďační aj širokému spektru
dobrovoľníckych pracovníkov a pomocníkov a tiež cirkevným zborom v BAS za
spoluprácu a podporu. Práca by sa nemohla konať ani bez modlitieb mnohých
priateľov, rodinných príslušníkov a jednotlivcov, krotí podporujú a zápasia za
toto Božie dielo. Aj im patrí veľká vďaka. Rovnako ďakujeme aj takmer 40-tim
prispievateľom, ktorí svojimi pravidelnými aj jednorazovými finančnými
príspevkami za rok 2014 prispeli na činnosť projektu INSIDE sumou vyše 7000
Eur. Chvála a vďaka Pánu Bohu za nich!
2. INSIDE podujatia v roku 2014
2.1 Súhrn podujatí
V nasledujúcej tabuľke 1 je uvedený prehľad podujatí, ktoré sa konali v roku
2014 v rámci projektu INSIDE. Uvedený počet zúčastnených na jednotlivých
podujatiach nemusí byť vždy presný – vychádza z prezenčných listín z podujatí,
do ktorých sa nie vždy všetci zapísali.
Tabuľka 1. INSIDE podujatia za rok 2014
Názov podujatia
Miesto konania
INSIDE Lyžovačka
2014
Kráľova Lehota
INSIDE Stromčeky
Svätý Jur
INSIDE Tím Víkend
2014
Iľanovo

Dátum
začiatku

Dátum konca

Čas začiatku

Čas konca

Účasť podľa veku
Účasť 0- 15- 20- 26spolu 14 19 25 30 31+

1.1.2014
18:00
11.1.2014
15:00

5.1.2014
13:00
11.1.2014
19:00

24

5

12

3

2

2

25

4

12

5

2

2

31.1.2014
18:00

3.2.2014
15:00

17

0

3

7

5

2
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INSIDE Stromčeky
Vrbové
INSIDE Stromčeky
Veľký Slavkov
INSIDE Stromčeky
Bratislava-Petržalka
INSIDE Víkend 1
Častá-Píla
INSIDE Víkend 2
Častá-Píla
INSIDE Víkend 3
Častá-Píla
INSIDE Stromčeky
Senec
INSIDE Games 2014
Trnava
INSIDE Tábor 2014
Dechtice
INSIDE ZRPŠ
Senec
INSIDE Víkend 4
Častá-Píla
INSIDE Víkend 5
Častá-Píla
INSIDE Stromčeky
Senec

8.2.2014
15:00
7.3.2014
18:00
29.3.2014
15:00
4.4.2014
16:00
11.4.2014
16:00
2.5.2014
16:00
7.6.2014
14:00
21.6.2014
8:00
10.8.2014
14:00
13.9.2014
15:00
19.9.2014
16:00
23.10.2014
16:00
13.12.2014
10:30

8.2.2014
22
18:00
8.3.2014
14
13:00
29.3.2014
22
18:00
6.4.2014
72
14:00
13.4.2014
75
14:00
4.5.2014
65
14:00
7.6.2014
20
18:00
21.6.2014
298
18:00
17.8.2014
70
14:00
13.9.2014
50
18:00
21.9.2014
32
13:00
26.10.2014
72
15:00
13.12.2014
22
16:00

2

12

3

3

2

1

10

2

1

0

3

11

2

2

4

24

36

5

4

3

39

24

7

2

3

9

43

9

3

1

5

11

2

1

1

73 133 63

11

18

26

29

7

4

4

12

10

4

4

20

2

18

8

3

1

48

18

2

1

3

5

11

4

1

1

2.2 Stručný opis podujatí
2.2.1 INSIDE Lyžovačka
Počet účastníkov: 24
Termín: 1.1.–5.1.2014
Miesto: Ranč Kráľova Lehota
Popis: Pobytové stretnutie tínedžerov s cieľom stráviť spoločný čas pri lyžovaní
a zábave, ale aj pri Božom Slove a vzájomnom zdieľaní svojich životov. Spoločne
sme utužovali vzájomné vzťahy a budovali spoločenstvo bratov a sestier.
S mnohými účastníkmi sme ďalej počas roka spolupracovali pri príprave
a realizácií niektorých podujatí, mnohí sa zúčastňovali vzdelávania cez INSIDE
Stromčeky.
31

2.2.2 INSIDE Tím Víkend
Počet účastníkov: 17
Termín: 31.1.–3.2.2014
Miesto: Iľanovo
Popis: 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.
V rámci podujatia sme najprv zdieľali svoje osobné životy a modlili sa navzájom
za seba. Potom sme sa rozprávali o duchovnej situácií v našich spoločenstvách
a službách, v ktorých stojíme, modlili sme sa za tieto spoločenstvá aj
konkrétnych ľudí. Spolu sme aj plánovali témy na prichádzajúci rok. Strávili sme
spolu aj voľnejší čas pri hrách a lyžovaní. Dva večery sme strávili pri zamyslení
nad Božím slovom a pri oslavných piesňach, ktorými sme chválili a vyvyšovali
nášho Boha a Pána Ježiša Krista.
2.2.3 INSIDE Víkendy
INSIDE Víkend 1 | INSIDE Víkend 2 : “Otvor dvere“ (pre mladší dorast)
Počet účastníkov: 72 | 75
Termín: 4.4.-6.4.2014 | 11.4.-13.4.2014
Miesto: Častá-Píla, Stredisko Prameň
Popis: Víkendy určené pre konfirmandov a mladší dorast vo veku 11-15 rokov.
„Otvor dvere“ bola naša výzva smerujúca k mladým ľuďom. Ide o dvere nášho
srdca, ktoré majú kľučku iba zvnútra. Biblia hovorí o tom, že Ježiš chce svojím
Duchom žiť v nás. Ale sme to my, ktorí Mu môžeme dať priestor, alebo Ho
odmietnuť. Cieľom bolo čo najzrozumiteľnejšie priblížiť tínedžerom život
s Kristom a pozvať ich do tohto života.
Program víkendov bol prispôsobený cieľovej skupine – bol prepletený hrami
a súťažami, ale aj diskusiami a tímovými aktivitami. K týmto víkendom sme
pripravili aj 4 krátke scénky, ktoré zaujímavým a pútavým spôsobom nesú
odkaz biblického pohľadu na život človeka – život bez Krista, proces otvorenia
dverí svojho srdca a toho, čo sa deje, keď vstúpi Ježiš. Tieto scénky sme
uchovali aj ako videonahrávky a sú výborným materiálom pre ďalšiu prácu.
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INSIDE Víkend 3 : “Kto som?“ (pre starší dorast)
Počet účastníkov: 65
Termín: 2.5.-4.5.2014
Miesto: Častá-Píla, Stredisko Prameň
Popis: Víkend pre starší dorast vo veku 15-18 rokov. Víkendu sa zúčastnili
prevažne kresťania, ktorí už vo vzťahu s Bohom žijú, a preto bolo našim cieľom
ich viesť v tomto vzťahu ďalej. Téma víkendu sa týkala hlavne našej identity
a faktu, že naša identita vychádza z toho, kto je náš Stvoriteľ. Na tento víkend
sme pozvali špeciálneho hosťa, Stanislava Gurku, ktorý nám priblížil tri kľúčové
témy: 1. Som, ktorý SOM (o Bohu), 2. som len prach (o nás), 3. Milovaný taký,
aký som (o vzťahu Bohu k nám).
Cez víkend sme mali aj dosť voľného času na to, aby sme mohli byť spolu a
mohli stráviť čas v rozhovoroch a spoločných modlitbách.
INSIDE Víkend 4 : “K Jeho nohám“ (pre služobníkov)
Počet účastníkov: 32
Termín: 19-21.9.2014
Miesto: Častá-Píla, Stredisko Prameň

Popis: Nakoľko práca s mládežou v Bratislavskom senioráte postupne rastie,
vnímali sme ako veľmi dôležité usporiadať stretnutie pracovníkov - mladších aj
starších, skúsenejších aj začínajúcich. Cieľom bolo zdieľať naše zápasy v
cirkevných zboroch, na mládežiach, na dorastoch a modliť sa spoločne a za seba
navzájom. Téma sa týkala biblického textu z evanjelia podľa Matúša 11,28-30:
Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste preťažení, a ja vám dám odpočinutie.
Vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný
srdcom, a nájdete odpočinutie svojim dušiam; lebo moje jarmo je užitočné a
moje bremeno ľahké. Učili sme sa odpočívať pri nohách Pána Ježiša – nájsť
odpočinok pre dušu v čase strávenom s Ním. Učili sme sa pokore, tichosti ale aj
ako niesť Ježišove bremeno, aby sme mohli byť svojim životom tam, kde je náš
Boh.
INSIDE Víkend 5 : “Vo vlnách“ (pre dorast)
Počet účastníkov: 72
Termín: 23-26.10.2014
Miesto: Častá-Píla, Stredisko Prameň
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Popis: Víkend určený pre dorast vo veku 12-16 rokov. Bol zameraný znovu
evanjelizačne – prešli sme biblickým príbehom o učeníkoch plaviacich sa na
rozbúrenom mori a Pánovi Ježišovi, ktorý k nim prišiel po vode. Aj naše životy
sú ako lode plaviace sa na rozbúrenom mori, často v silnom vetre a v noci, kde
nič nevidieť. V tímoch sme budovali lode, ktoré sme potom testovali na potoku
cez viaceré prekážky. Mohli sme si uvedomiť, že bez pomoci Pána Ježiša našu
životnú plavbu nezvládneme. Ale On prichádza. Aj do búrky, aj do vetra a noci.
A prichádza bez problémov aj po vode. A dokonca nás volá k Nemu.
Verím, že životy mnohých tínedžerov boli Božím Slovom ovplyvnené a že viacerí
mladí ľudia sa vydali na neľahkú cestu von zo svojej loďky ako „zóny bezpečia“.
2.2.4 INSIDE Games
INSIDE Games 2014 : “Nedaj sa!“
Počet účastníkov: 298
Termín: 21.6.2014
Miesto: Trnava
Popis: Už štvrtý športový deň, ktorý sa aj tento rok konal v Trnave. Už štvrtýkrát
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. Preto veríme, že aj my
môžeme byť živým svedectvom o Ňom - či už slovami, alebo jednoducho našim
životom. A takýmto svedectvom sme chceli byť pre každého, kto na INSIDE
Games prišiel. To bolo cieľom celého prípravného tímu - tímu asi 30-tich ľudí,
ktorí do prípravy dali svoj čas, chuť, talenty, nadšenie a veľký kus srdca. A
verím, že sa nám to aj podarilo. Verím, že mnohí mladí ľudia mohli vidieť živého
Ježiša Krista, ktorý žije v nás!
Viac ako 300 účastníkov, 27 súťažných tímov, 9 ihrísk, 4 športové turnaje a v
každom iba 1 víťaz...
INSIDE Games sa tento rok zúčastnili aj úplne nové tímy a úplne noví ľudia, ktorí
boli na INSIDE po prvý krát. Mohli si kvalitne zašportovať, užiť si rôzne
sprievodné aktivity, vyhrať pohár a medaile a tiež počuť svedectvá rôznych ľudí
o živote s Bohom. Hlavným mottom INSIDE Games 2014 bol známy verš z listu
Rímskym 12,21: „Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrým premáhaj zlé.“ Všetky
svedectvá zo života mladých kresťanov, ktoré odzneli na pódiu, smerovali
k jednému: aby sme mohli obstáť v boji a „nedať sa“, potrebujeme Toho
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jediného dobrého vo svojom živote – Ježiša Krista. Len s ním môžeme naozaj žiť
a premáhať zlé.
2.2.5 INSIDE Tábor
INSIDE Tábor 2014 : “Boj o zasľúbenú zem“
Počet účastníkov: 70
Termín: 10-17.8.2014
Miesto: Dechtice, Súkromná škola v prírode Planinka
Popis: INSIDE Tábor bol opäť nádherným spoločenstvom bratov a sestier. Tento
rok prišlo dosť veľa mladších „nových“ dorastencov, z čoho sme mali veľkú
radosť. A popri nich boli na tábore ako účastníci aj starší, dokonca aj dospelí,
ktorí boli pre mladších veľmi dobrým príkladom a vzorom. Napriek vekovej
rôznosti z nás Pán Boh znovu urobil veľkú rodinu, v ktorej sme sa cítili úžasne.
Téma tábora znela: „Boj o zasľúbenú zem“. Postupne sme prechádzali biblickou
knihou Józue a tým, ako Izraelci bojovali o krajinu, ktorú im Pán Boh prisľúbil.
Veľa sme čítali Bibliu - každé doobedie sme mali dokonca študijnú polhodinku,
ktorú pripravili naši milí bratia farári Tibor a Noro (TNT – Tibor Noro Teaching).
Snažili sme sa identifikovať nepriateľov v našich životoch a hľadať stratégie boja
proti nim. Veľa sme sa modlili aj za seba navzájom a za mnohé boje, ktoré
tínedžeri bojujú doma, vo vzťahoch, v škole alebo sami v sebe. Opäť sme na
tábore hrali veľa hier, športovali, boli sme aj na výlete na Katarínke. Veľa sme
sa rozprávali, mali sme aj semináre a workshopy. Veľa o tábore sa dozviete, keď
si pozriete naše táborové videá na našom webe: www.inside.sem.sk
2.2.6 INSIDE Stromčeky
Popis: INSIDE Stromčeky sa uskutočnili 6 krát, avšak s ľuďmi, ktorým sa v rámci
stromčekov venujeme sme strávili čas v rozhovoroch, modlitbách a pri
vzdelávaní aj v rámci iných podujatí. Počas roka sa nám podarilo systematicky
vzdelávať skupinu približne 30 tínedžerov, ktorých sme sa snažili viesť
v duchovnom raste a podporovať v službe ďalším ľuďom v ich okolí. Na každom
stretnutí stromčekov sme spoločne čítali Bibliu, hľadali sme, k čomu
konkrétnemu nás vedie v našich životoch, modlili sme sa za to a povzbudzovali
sa navzájom. Ako spoločenstvo sme spolu chválili Boha piesňami a mali tiež
hodinu vzdelávania na tému: „Byť učeníkom“. Na každých stromčekoch sme
mali aj voľný čas na rozhovory a modlitby za seba navzájom a za konkrétne
problémy v životoch ľudí.
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2.2.7 INSIDE ZRPŠ – Potáborové stretnutie táborníkov a rodičov
Počet účastníkov: 50
Termín: 13.9.2014
Miesto: Senec
Popis: Stretnutie pre účastníkov INSIDE Tábora a ich rodičov zamerané na
prezentovanie toho, čo sme zažili na INSIDE Tábore, rodičom. Chceme týmto
stretnutím tiež oboznámiť rodičov o tom, čo a ako v INSIDE robíme a aj týmto
spôsobom aj im svedčiť o vzkriesenom Ježišovi Kristovi. Stretnutie bolo veľmi
milé a príjemné. Tínedžeri – účastníci tábora, rozprávali rodičom o tom, čo sme
spolu prežili, prezentovali sme fotky, videá a aj táborovú hymnu. Pochutili sme
si na spoločnom guláši a cez viaceré rozhovory sme sa mohli spoznať s rodičmi
mnohých našich „zverencov“ a počuť aj z ich strany pohľady a názory na našu
službu.
3. Plán projektu INSIDE na rok 2015
3.1 Termíny INSIDE podujatí na rok 2015
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.
1-4.1.
30.1.-2.2.

INSIDE Lyžovačka
INSIDE Tím Víkend

10-12.4.

INSIDE Víkend 1 (mladší dorast)

24-26.4.

INSIDE Víkend 2 (mladší dorast)

15-17.5.

INSIDE Víkend 3 (starší dorast)

27.6.

INSIDE Games

16-23.8.

INSIDE Tábor

18-20.9.

INSIDE Víkend 4 (pre služobníkov)

15-18.10.

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 2014 nadviazalo na svoju činnosť z predchádzajúcich rokov. 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. Základné
princípy fungovania oblastného centra vychádzajú z nasledovného:
1. Vízia
Generácia mladých ľudí z regiónu Liptova a Oravy, ktorí žijú osobný vzťah
s Ježišom Kristom ako svojím osobným Spasiteľom
2. Stratégia
„Stratégia vytvárania možností“ – chceme, aby mali mladí ľudia možnosť žiť
svoj duchovný život v rôznych formách a podobách v duchu pravdy obsiahnutej
v Písme Svätom. Rozhodnutie, či a ako možnosti využijú, ostáva na nich – my
môžeme možnosti vytvárať, mladých ľudí zapájať a motivovať.
3. Taktika
Vytvoriť organizačné, materiálne, personálne a ekonomické predpoklady pre
uplatnenie pomenovanej stratégie. Veríme, že nielen v našich mysliach
a srdciach, ale aj v mysliach iných veriacich, mladých či starších, môžu vzniknúť
nápady, ktoré môžu pomôcť v napĺňaní misijného príkazu Ježiša Krista medzi
mladými ľuďmi. Problémom týchto nápadov je však často nízka informačná
podpora, slabé povedomie o tom, kde hľadať pomoc, nedostatok finančných
prostriedkov a možno málo ľudí ochotných prakticky pri realizácii pomôcť.
V reakcii na tieto okruhy problémov vidíme naše fungovanie. Samozrejme,
popri tom chceme aj my sami fungovať ako tvorcovia a distribútori nových
myšlienok v zmysle formulovanej stratégie.
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Aktivity
V roku 2014 sa nám podarilo v spolupráci s Liptovsko – oravským seniorátom
a jednotlivými zbormi uskutočniť tieto aktivity:
Dobrovoľnícka služba EDS
V septembri 2014 po druhýkrát do nášho regiónu prišli dve dobrovoľníčky z
Nemecka na ich dobrovoľnícky rok prostredníctvom EDS. Volajú sa Larissa
Müller a Johana Steuernagel. Ich služba spočíva v hlavne v dobrovoľníctve
v klube Garáž, ale aj pri učení nemčiny na miestnych školách, vedení detskej
skupinky, pomáhaní na besiedke, či na dorastoch, ale aj v pomoci pri
organizovaní

celoslovenských

akcií

ako

je

SEMfest,

SEMkonferencia,

SEMolympiáda.
JKgames 014 – september
V poradí už deviatykrát sme sa mohli všetci stretnúť na športovej olympiáde
JKgames v priestoroch Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši,
Základnej školy M. R. Martákovej v Liptovskom Mikuláši a mestskej telocvične
pri krytej plavárni mesta Liptovský Mikuláš. Témou tohtoročných JKgames bolo:
Play off – remizovať nemožné. Mladých ľudí, ktorých sa tento rok zišlo asi 320,
sme chceli motivovať k úprimnému rozhodnutiu sa pre Pána Boha, motivovať
k boju proti životu v kompromise. Nie je možné byť úprimným kresťanom a na
druhej strane ľahostajným hriešnikom. Okrem hlavnej témy, ktorú spracoval
domáci zborový farár Marián Bochnička, si účastníci zmerali sily v niekoľkých
turnajoch: vo volejbale, futbale, streetballe, floorballe a vybíjanej. Popri tom
mohli svoju šikovnosť prejaviť v tvorivých dielňach či pri rôznych netradičných
športoch: lacrosse, petanque, ringo, ale aj bedmintom či frisbee.
Olympiáda sa uskutočnila v centre obytných zón mesta, a tak sa mohla stať aj
akýmsi svedectvom pre domáce obyvateľstvo – svedectvom o tom, že šport
môže mať aj hlbší význam.
Samotným JKgames predchádzala niekoľkomesačná príprava zo strany
JKgames-tímu, každotýždenné návštevy miestnych zborov, kde okrem pozvánky
zaznel aj krátky program. Týmto spôsobom chceme prepájať miestne zbory
a mladých ľudí nášho seniorátu. JKgames-tím je tiež miesto, kde sa mladý
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človek môže naučiť mnohým praktickým zručnostiam, ktoré vo svojom živote
potrebuje.
JKgames sú aj o spolupráci s miestnou samosprávou. Mesto Liptovský Mikuláš
aktívne toto podujatie podporuje.
KOLOS 2014 – máj
Seniorátny konfirmačný tábor KOLOS sa uskutočnil začiatkom mája v zariadení
ECAV na Sigorde. Témou päťdňového tábora bol prorok Jonáš – jeho povolanie,
strach, útek, pochybnosti, ale aj zlomenosť a pokora. Každodenný program sme
spestrili množstvom hier, športových súťaží, skupinkami a seminármi na rôzne
témy - o vzťahoch, rodinách, masmédiách, závislosti a pod. Po hlavnom
večernom programe sme mali vždy čas na vzájomné rozhovory a modlitby
s mladými konfirmandmi.
Tento čas bol veľmi vzácny. Ukázal, aké dôležité je spolupracovať – veď každý
máme svoje dary, ktoré spoločne môžu kreovať veľké veci. Zo spätnej väzby je
zrejmé, že takmer 150 účastníkov tábora si ho veľmi pochvaľovalo a už teraz sa
tešia na budúcoročný KOLOS.

Online cup 2014 - jún
Online Cup je podujatím, kde predovšetkým mladí môžu spoznať Pána Ježiša
a prijať Ho za svojho Spasiteľa. Ide sa 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. Vieme, že
život s Ním je nádherný, ale samozrejme sú starosti a problémy, ktoré prídu, ale
aj tie sa dajú s Pánom prekročiť. Tento ročník bol opäť niečím výnimočným. Bol
veľmi požehnaný! Slovom Božím nám prišiel poslúžiť Peter Soukup, ktorý kázal
na tému z Prísloví (16:1-2) : „Človek vo svojom srdci plánuje, odpoveď však
prichádza od Hospodina. Človeku sa všetky jeho cesty javia súce, no pohnútky
zvažuje Hospodin.“ (Pr 16:1-2). Chceli sme mladým ľudom priblížiť to, že Boh
rozhoduje čo je dobré a čo zlé. Naše ja má byť umenšené a On vyzdvihnutý. On
chce byť súčasťou každého nášho dňa. Nielen jeden alebo dva dni v týždni, ale
každý deň. Roman Zaťko bol ten, ktorý sa s nami podelil o Jeho osobné
svedectvo viery a prijatia Pána Ježiša. Piesňami nám poslúžila mládežnícka
hudobná skupina z Veličnej. Pre najmenších bol pripravený detský program,
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ktorý prebiehal paralelne s hlavným programom. Tento rok k nám Pán priviedol
200 mladých. Našimi hosťami boli mladí z Vojňan, Liptovského Mikuláša, či
z Olomouca. Veríme, že takéto malé spoločenstvo, ktoré oslavovalo Božie
meno piesňami, počúvalo evanjelium a svedčilo svojimi životmi, bude žať.

Olympiáda SEM /26.-28.9.2014/
Už druhý krát sa celoslovenská SEMolympiáda konala v Dolnom Kubíne.
Príprava trvala 6 mesiacov, počas ktorých sme sa pravidelne stretávali na
organizačných a modlitebných stretnutiach. Tímy a ich fanušíkovia, čo postúpili
z regionálnych olympiád zažili jeden celý deň plný športových turnajov, zábavy,
hier, aktivít, hudby, Slova, ale aj priateľstiev, spoločných výhier a prehier a
spoločne kvalitne stráveného času so sebou navzájom ale dúfame, že aj so
svojim Ockom. Téma bola rovnaká ako na Semfeste: ČAS NA ZMENU.
Dobrovoľníci, ktorý sa podieľali na prípravách boli všetci z Oravy a Liptova, bolo
ich približne 50.
Seniorátne stretnutia
V spolupráci so seniorátom sme podporili aj Seniorátne stretnutie dorastu
(október 2014) a Seniorátne stretnutie mládeže (november 2014). Obidve
stretnutia sme zabezpečovali po programovej stránke. V prípade dorastu bola
hlavnou témou Búrka, kde sme spolu s múdrym staviteľom chceli svoj dom
postaviť na skale a nie na piesku. Aktivizujúce divadlo, spoločné piesne či
mnohé hry vytvorili kulisu pre zvesť Slova Božieho a budovanie vzájomného
spoločenstva. Slovo mal zaslúžilý mládežník Eduard Jančuška, hudobný
doprovod mládežníci z Veličnej.
Na stretnutí mládeže sme za nosnú tému zvolili Reštart. Naším cieľom bolo
priniesť nové impulzy a povzbudenie tým, ktorí cítia, že do kresťanského života
akosi stratili iskru. Iskrou naplnený bol zaiste aj spoločný tanec, ktorý sme sa
učili. Tému spracoval zborový farár z domáceho zboru v Liptovskom Mikuláš
Marián Bochnička, hudobne poslúžila mládež z Liptovského Mikuláša. Obidvoch
stretnutí sa zúčastnilo po 80 mladých ľudí.
Mládežnícke Služby Božie
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Cieľom práce SEM je aj viesť mladých ľudí k aktívnemu životu v domácom
zbore, v evanjelickej cirkvi. Preto sme veľmi radi, že sa podarilo aj tento rok
realizovať viaceré mládežnícke Služby Božie (najmä v Liptovskom Mikuláši
a v Hybiach). V Liptovskom Hrádku sa každomesačne uskutočňovali spoločné
chvály. Mládežnícke Služby Božie súviseli najmä s výročitými sviatkami Veľkej
Noci a Vianoc, ale tiež dôležitými medzníkmi školského roka (jeho záver či
začiatok). Je povzbudzujúce, že o podobné Služby Božie majú záujem nielen
mladí členovia zboru, ale aj tí starší.
Do budúceho roka pred nami vyvstáva nová výzva, aj na Liptove začať tradíciu
spoločného stretávania sa mládeží, čo sa nám v tomto roku zrealizovať
nepodarilo.

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, Dolný Kubín, Párnica,
Veličná či Istebné. Išlo o viac než desiatku rôznych stretnutí, kde sa prestriedalo
niekoľko desiatok mladých ľudí z rôznych častí Liptova a Oravy. V tejto aktivite
chceme pokračovať aj v budúcom roku.

SOM - Stretnutia oravskej mládeže
Tento projekt sa začal v Novembri 2013 a v roku 2014 okrem letných prázdnin
pokračoval každý mesiac. Tieto stretnutia sa konajú vždy posledný víkend
v mesiaci. V roku 2014 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.
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Dvakrát do roka máme spoločný SOM, v júni grilovačku na počesť konca
školského roka a na Vianoce zas vianočnú kapustnicu.
Po skončení máme vždy prichystané občerstvenie a spoločenské hry, aby ľudia
mohli zostať spolu pri rozhovoroch, modlitbách, či len tak tráviť spoločný čas.
Našim cieľom je budovať vzťahy medzi mladými na Orave a povzbudzovať ich
vo viere a nasledovaní Ježiša Krista.
Mladí majú medzi sebou viac priateľských vzťahov. Mnohí z nich išli ako
dobrovoľníci na Semfest 2014, či na konferenciu, čo tiež vidíme ako ovocie.
Informovanosť o tom, čo robí SEM sa aj takouto formou môže dostať viac do
zborov.
V roku 2014 sme mali tieto témy:
(Spočiatku sme mali rovnakú tému pre dorast aj pre mládež, od októbra sme
pre mládež začali dávať iné témy)
25.01.2014 -Ja som svetlo sveta( Vladimír Kunovský- Veličná)
28.02.2014 - Neboj sa, Ja som s tebou( mládež- Dušan Valko-Veličná)
1.03.2014- Neboj sa, Ja som s tebou( dorast- Olinka Šimeková- DK)
28.3.2014- Ja som dvere( mládež- Ján Čerenský- Prešov)
29.3.2014 - Ja som dvere(dorast- Ivka Juráková-DK)
24.4.2014- Ja som dobrý pastier (mládež- Pali Bednárik- Púchov)
25.4.2014- Ja som dobrý pastier(dorast- Matúš Stáňa- LM)
30.5.2014- Neprišiel som volať spravodlivých,ale hriešnych (mládež-Michal
Findra- Poprad)
31.5.2014- Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnych(dorast- Milan
Bruncko- Martin)
21.6.2014- Ja som Alfa a Omega( spoločná- Edo Jančuška-LM)
26.9- Sem olympiáda v DK
17.10.2014- Môj rok v Moldavku( mládež- Katka Svrčková- Žilina)
18.10.2014- Vitaj späť (dorast- Lenka Zvarová- Veličná)
28.11.2014- Falošní Bohovia( mládež- Samko Javornický- Košice)
29.11.2014- Teší ma, som Ježiš (dorast- Jožko šimek- DK)
20.12.2014- Spoločenstvo Hriešnikov(spoločná- Marián Grega- Párnica)
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[ Klub Garáž – misijný projekt ]

Zodpovední za klub Garáž: Jozef Šimek, Peter Bajdich, Lenka Zvarová, nemecké
dobrovoľníčky
Cieľ na rok 2014: Naším cieľom bolo pokračovanie misijnej činnosti zvestovania
evanjelia medzi mladými ale aj v strednej generácii či už v Garáži, alebo mimo
nej. Počas roka sa ukázalo, že jedným z cieľov bolo vytvorenie Nedeľného
Spoločenstva v Garáži. V tomto roku sme podali dva projekty na klub Garáž. Prvý
projekt bol písaný na filmové večery a na kúpu dataprojektora s premietacou
technikou 3D. Tento projekt sme vyhrali a zakúpili sme spomínaný dataprojektor
a štrnásť 3D aktívnych okuliarov. Druhý projekt bol písaný na dokončenie letnej
terasy pri Garáži, zakúpenie „streetbalového“ koša a ozvučovacej techniky na
koncerty a filmy. Tento projekt nám neprešiel, ale veríme, že svojpomocne sa
nám podarí dokončiť to, o čo sme žiadali v projekte.
Dlhodobá misia a evanjelizácia: Našou hlavnou činnosťou je osobné venovanie
sa a mentorovanie konkrétnych mladých ľudí. Samozrejme, sme pripravení na
to, že mnoho mladých prichádza do klubu zvonka. Tým sa treba venovať
a neobchádzať ich. Klub Garáž je misijný klub. Misijný pre všetkých bez ohľadu
na denominačnú príslušnosť v meste Dolný Kubín a jeho okolí. Uvedomili sme si,
že mladí, ktorí prichádzajú do Garáže sa veľmi radi znova a znova vracajú. Už na
začiatku roka sme premýšľali o tom, ako týchto mladých duchovne povzbudzovať
a mať s nimi spoločenstvo. V októbri dal Pán konkrétnym študentom
(dobrovoľníkom), ale aj pracujúcim (dobrovoľníkom) Garáže na srdce
spoločenstvo s biblickým vyučovaním. Toto spontánne spoločenstvo býva
každú nedeľu v poobedňajších hodinách tak, aby to čo najviac vyhovovalo
mladým. Na Nedeľnom Slove v Garáži máme chvály, spoločné modlitby a biblické
vyučovanie na konkrétnu tému. Hlavným cieľom Nedeľného Slova v Garáži je
zvestovať Božie Slovo takou formou, ktorej mladí rozumejú a pomocou ktorej
Božie Slovo s radosťou prijímajú. Ďalším podstatným cieľom je pozývanie nových
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mladých, priateľov či spolužiakov na toto Nedeľné Slovo. Stala sa nám taká vec,
že začala chodiť aj stredná generácia a dokonca aj jeden 80 ročný pán. Po
spoločenstve mávame osobné rozhovory, diskusie a osobné modlitby, popritom
máme pre všetkých prichystané občerstvenie. Z dlhodobého hľadiska nevieme
povedať aké dlhé prežitie bude mať toto nedeľné spoločenstvo. Závisí to od
slúžiacich dobrovoľníkov, ale predovšetkým od pôsobenia Ducha Svätého.
Nedeľné Slovo nestojí na jednom človeku, ale na celom prípravnom a
modlitebnom tíme. Vnímame, že Nedeľné Slovo je veľmi účinný nástroj ako
zvestovať evanjelium. V decembri sme na podnet dobrovoľníkov urobili
evanjelizáciu v meste. Mali sme stánok, kde sme podávali zadarmo punč, svedčili
a po zvážení rozdávali zadarmo Nové Zmluvy. Každú poslednú sobotu v mesiaci
býva v Garáži stretnutie oravského dorastu, kde sa mladým veriacim alebo
hľadajúcim zvestuje Slovo Božie a vzájomne sa spoznávajú. Mladí môžu práve
v tieto soboty vidieť starších v Kristu a mať ich za vzor ako veriacich ľudí
praktizujúcich živú vieru.
Spolupráca: Naša spolupráca s inými subjektmi alebo organizáciami je založená
na neziskovej podstate, na podpore činnosti klubu Garáž pre mladých. Už
dlhodobo spolupracujeme so Základnou Umeleckou Školou Petra Michala
Bohúňa v Dolnom Kubíne, ktorá organizuje študentské koncerty a dodáva
výtvarné diela študentov ako dekoráciu do klubu. Našim ďalším partnerom je
mesto Dolný Kubín, ktoré nás podporuje nielen finančne, ale dáva ľuďom do
povedomia aj to, že klub Garáž je bezpečným miestom pre mladistvých.
Samozrejme mesto Dolný Kubín nám zadarmo propaguje naše plagáty na
mestských výveskách. Našim novým partnerom sa stalo občianske združenie JPK
(Ježiš pre každého). Priatelia z JPK nám dodávajú rôzne typy na ľudí na diskusiu,
ľudí so životným príbehom znovuzrodenia a pod. JPK nám tiež poskytlo svoje
evanjelizačné letáky, noviny a literatúru pre prácu s mladými. Našim štvrtým
partnerom je Activ centrum. Naša spolupráca spočíva vo vzájomnej propagácii
kresťanských diskusií a evanjelizácií. Mladí s Activ centra sa svojvoľne rozhodli,
že z času na čas chcú slúžiť v Garáži najmä cez víkendy.Naše aktivity: Ani tento
rok sme neupustili z pestrosti výberu akcií v našom klube. Najväčším lákadlom
pre mladých boli koncerty rôznych skupín a zoskupení. Koncertovali u nás: Adam
Juščák, T&T, Just us a Four Seasons. Ďalej zoskupenie študentov ZUŠ P. M.
Bohuňa: Vianočné koledy, večer soundtrackov, mladí mladým. Nedá sa
nespomenúť ani Hip-Hopové predstavenie spojené so speváckou súťažou
mladých hostí z Francúzka. Novinkou v tomto roku bolo verejné premietanie
filmov s následnou diskusiou a bolo ich mnoho. Ešte väčšou novinkou bolo
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premietanie filmov s 3D projekciou. Garáž sme sa snažili obohatiť aj odbornými
prednáškami o svetovom čaji a svetovej káve. Mali sme aj prezentáciu autora
svojej knižky, išlo o večer čítania z knihy. V neposlednom rade, sme ponúkli
mladým akcie s jedlom a to krupicovú, toastovú, palacinkovú, cesnakovú
a mliečnu párty. Naši dobrovoľníci prichystali pre návštevníkov klubu aj
vedomostný kvíz – Milionár. Jeden deň v týždni mávali naše nemecké
dobrovoľníčky – kurz nemeckého jazyka. Keďže máme kapacitu aj na odborné
diskusie, tie tiež nesmeli chýbať, konkrétne to boli tieto: Je embryo osoba?, Čo
sa to vlastne deje na Ukrajine?, Homeopatia – lekárska veda alebo šarlatánstvo?
a Morálka vo verejnom priestore. Činnosť Garáže sme obohatili aj poznávacími
cestopismi a misijnými cestami ako: Izrael, Zambia-Zimbawe-Malawi-Jar,
Španielsko. Študenti miestneho Gymnázia si pripravili premietaný dokument
o nežnej revolúcii s diskusiou a pozvaným hosťom. Mali sme tiež vernisáž
absolventských prác študentov ZUŠ P. M. Bohúňa. Mnohým mladým študentom
v meste Dolný Kubín sme poskytli Garáž na ich Komprax. Našli sme miesto aj pre
zručných, ktorým sme vytvorili priestor na tvorivé dielne.
Dobrovoľníctvo a dobrovoľníci: Po roku 2013 sme očakávali, že dobrovoľníctvo
sa vykryštalizuje. Vykryštalizovalo sa tak, že horlivý služobníci ostali a tí, čo si to
vyskúšali, zistili na čom sú. Naše dobrovoľníctvo staviame na mladých
kresťanoch, ktorí majú túžbu slúžiť a vidia v projekte Garáž dlhodobejší význam.
Garáž mala v roku 2014 vyše 20 dobrovoľníkov. Z tých najaktívnejších sme
vytvorili tím, ktorý ma právomoc rozhodovať o procesoch a veciach v Garáži.
Snažíme sa odvďačiť naším dobrovoľníkom za ich vykonanú pracú spoločným
“teambuildingom“, ktorý im zaplatí klub Garáž. Tento rok sme mali dva
víkendové teambuildingy, nakoľko je stále veľmi náročné dať dokopy celý tím
v konkrétny víkend. Ten prvý sme mali v Žiline, kde sme boli spoločne v divadle,
zahrali sme si bowling a samozrejme študovali Božie Slovo, ale najviac sme chceli
mať osobné rozhovory, aby sme vedeli vypočuť potreby a postrehy
dobrovoľníkov ku klubu Garáž. Druhá víkendovka bola v Istebnom, tu sme strávili
veľmi požehnaný čas v Perníkovej chalúpke, kde sme mali večer rozhovorov
a štúdium Písma. Je úžasné koľkým mladým veriacim ľuďom dal Boh na srdce
klub Garáž!
Podporovatelia a darcovstvo: Našimi hlavnými podporovateľmi sú kresťania,
ktorí nám pravidelne posielajú na účet peniaze, či už ako desiatok alebo ako
jednorazový dar. Z tohto účtu platíme nájomné a energie klubu Garáž. Našim
darcom bola aj obec Oravská Poruba, ktorá nám zakúpila stroj na výrobu
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horúcej čokolády. Pravidelným prispievateľom bolo aj mesto Dolný Kubín, ktoré
nám prispievalo na konkrétne akcie v klube. Z výťažku z verejnej zbierky pre
klub Garáž sme po dohode s dobrovoľníkmi zakúpili trampolínu. Garáž aj
v tomto
roku
fungovala
z dobrovoľných
príspevkov
z podávania
nealkoholických nápojov alebo jedál, či zákuskov. Peniaze, ktoré sa nám podarí
vyzbierať sa použijú na nákup surovín, aby sme mladým mohli opäť podávať ich
obľúbené nápoje. Ak nám vznikne nejaký zisk, snažíme sa tieto peniaze využiť v
prospech Garáže, či už kúpou nejakého gastronomického stroja do baru, na
inventár potrebný na stolovanie alebo dekorácie na skrášlenie priestoru klubu.
Záver: „A Pán je Duch. A kde je Duch Pánov, tam je sloboda.“ (2.Kor 3:17) Je
veľká milosť, že klub Garáž má slobodu v tom, čo sa v nej robí. Nič nie je
dôležitejšie, ako byť zameraný na Ježiša Krista. Pokiaľ to tak bude, spoločne
veríme, že klub bude fungovať naďalej, či už s nami alebo bez nás vo vedení.
Mnoho mladým sme svedčili o Pánovi Ježišovi. Nevieme ako s tým naložili a či
sa už pre Neho rozhodli, ale máme nádej, že to, čo sme zasadili, môže časom
vyrásť, ba dokonca prinášať prvé ovocie. Nečakáme, že všetko pôjde instantne
alebo na počkanie, čakáme, že to pôjde podľa vôle Božej, ktorej sa musíme
podvoľovať každým dňom. Ani my vo vedení Garáže to nemáme vyhraté, s
našim „sklerotikom“ satanom často bojujeme. Určite sa mu nepáči, že chceme
získavať mladých pre Krista. Naše slabé chvíľky premieňame na modlitebný boj
a štúdium Písma. Jedine tak sa môžeme satanovi vzoprieť a robiť veci
s radosťou, so srdcom a nasadením pre Pána. Aj nasledujúci rok vkladáme do
Božích rúk, očakávajúc, že nás Duch Svätý povedie.
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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. Ide o voľnočasovú aktivitu, ktorej význam spočíva v preventívnom
vplyve na mládež a teenagerov v spolupráci s rodičmi mládežníkov. Na týchto
stretnutiach sú spolu aktívni kresťania a ľudia, ktorí hľadajú a chcú spoznávať
naše hodnoty a smerovanie. Ťažiskom týchto nízkoprahových projektov je
HOKEJ SEM KE a Cyklo 2014. 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 potom 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 víťazstvá.

15 x HOKEJ SEM KE

Košice

Január 2014

Apríl 2014

22 ľudí

11 x HOKEJ SEM KE

Košice

Október 2014

December 2014

22 ľudí

CYKLO 2014
Ide o 16 ročník putovného tábora po Slovensku. Cieľom je zmysluplné využitie
voľného času mládeže, spoznávanie sa, spoznávanie prírody a prekonávanie
samých seba. Týmto spôsobom spoznávame samých seba takých, akí sme
v krajných situáciách, ako si vieme navzájom pomáhať a v praxi realizovať
kresťanskú lásku. Tím sa skladá so skúsených cyklistov, ale aj začiatočníkov vo
veku od 14 do 52 rokov. Okrem spoznávania krás Slovenska sme mohli zažiť
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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 préjsť vytýčenú trasu.
25.7 Košice – presun Košice - Ružomberok – vlak – auto
26.7. trasa 2 Ružomberok – Part.Ľupča, Magurka, Lipt. Lužná - Ružomberok
27.7. trasa 3 Ružomberok – Malatina – Or.Podzámok – Lúčky - Ružomberok
28.7 trasa 4 Ružomberok – Lip.Revišťa – Križná – Kraľ. Studňa - Gaderska dolina
- Blatnica
29.7. trasa 5 Blatnica – Necpaly – Necpalska dolina - Blatnica
30.7. trasa 6 Blatnica – Krahule – Kraliky - Tajov
31.7. trasa 7 Tajov – Šalkova – Hriňova –Očova – Detva – presun auto KE
CYKLO 2014

KE-RK-MT-BB-DT

25.7.2014

31.7.2014

10 ľudí
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[ MEMC ICHTHYS ]
Činnosť MEMC Ichthys v minulom roku je rozdelená do dvoch oblastí.
Prvou je prevádzka MEMC Ichthys, resp. poskytovanie a zabezpečenie
ubytovania a stravy pre pobyty hostí, ktorí strávili čas v tomto zariadení.
Poväčšine išlo o rôzne skupiny mladých ľudí z ECAV, ale aj mimo nej.
Druhou oblasťou sú aktivity, organizované MEMC Ichthys, alebo do ktorých sa
MEMC Ichthys aktívne zapojilo a sú zamerané v prvom rade na mladých ľudí.
Tieto aktivity prebiehajú na štyroch úrovniach – medzinárodnej, celoslovenskej,
regionálnej (seniorátnej) a miestnej.
Prevádzka MEMC Ichthys
Prevádzku MEMC Ichthys v roku 2014 zabezpečoval tím pracovníkov
a dobrovoľníkov, ktorý bol tvorený týmito ľuďmi:
• Renáta Maťašová – TPP na pozícii chyžná
• Marek Adamuščin – zamestnanec SED – Dom na polceste –
zodpovednosť za kuchyňu
• Vladimír Balogh – zamestnanec SED – Dom na polceste – pomocná
sila v kuchyni
• Ján Malovec – (január až august 2014) – dobrovoľník, (september
až december 2014) – TPP na pozícii správca budovy (údržba
interiéru a exteriéru MEMC Ichthys) – pracovné miesto vytvorené
vďaka podpore z ÚPSVaR Poprad
• Vladimír Maťaš – riaditeľ MEMC Ichthys
Správnu radu zariadenia tvorili títo ľudia: Michal Findra (ECAV) ako predseda
SR, Milan Zacher (TAS), Ivan Debnár (ECAV), Rastislav Dindoš (CZ), Miroslav
Mudrák (SEM).
Obsadenosť MEMC Ichthys v roku 2014
V rámci prevádzky je dôležitým ukazovateľom počet prenocovaní, resp.
obsadenosť MEMC Ichthys počas minulého roka. V návrhu činnosti MEMC
Ichthys na rok 2014 sme 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).
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V roku 2014 sme dosiahli obsadenosť vo výške 4 355 osobonocí.
V percentuálnom vyjadrení ide o 29,83 percentnú obsadenosť zariadenia.
Z pohľadu porovnania s minulým rokom je obsadenosť vyššia o 97 osobonocí.
Z pohľadu plánu, ktorý sme si stanovili ide o obsadenosť nižšiu o 25 osobonocí.
To znamená, že hoci sme boli blízko, plánovanú obsadenosť (30% z celkovej
obsadenosti, alebo 4 380 osobonocí) sa nám naplniť nepodarilo. Do budúcnosti
tak prekonanie 30% obsadenosti zostáva stále výzvou a treba sa o to čo najviac
snažiť. Priestor, ako to dosiahnuť, je možné nájsť v lepšej reklame
poskytovaných služieb v MEMC Ichthys a tiež vo využití bezplatného cestovania
pre študentov.
Podrobnejšiu evidenciu ubytovaných hostí ukazuje nasledovná tabuľka, kde sú
ubytovaní hostia rozdelení podľa kategórie KLIENTELA. Je spracovaná ako
porovnanie s rokom 2013:

Klientela

Percento
celkovej
obsadenosti
v roku 2014

Počet
nocí
v roku
2014

Počet
nocí
v roku
2013

Rozdiel
v počte
nocí
(+ viac
- menej)

Cirkevný pobyt seniorátu
AKCIA

0%

0

0

0

Cirkevný pobyt seniorátu
HOSŤ

1,51 %

220

442

- 222

Cirkevný pobyt Slovensko
AKCIA

6,74 %

984

234

750

Cirkevný pobyt Slovensko
HOSŤ

18,22 %

2 660

3 256

- 596

Cirkevný pobyt zahraničie
AKCIA

0%

0

43

- 43

Cirkevný pobyt zahraničie

2,38 %

348

110

238
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HOSŤ
Mimocirkevný
SLOVENSKO

pobyt

0,98 %

143

121

22

Mimocirkevný
ZAHRANIČIE

pobyt

0%

0

52

- 52

29,83%

4 355

4 258

97

Spolu

V tabuľke je vidieť, že zvýšenie obsadenosti nastalo pri klientele cirkevný pobyt
– akcia, cirkevný pobyt zahraničie – hosť a mimocirkevný pobyt – Slovensko.
Plánované zvýšenie pri klientele cirkevný pobyt seniorát sa naplniť nepodarilo.
Úprava exteriéru
V oblasti exteriérových úprav bolo plánované dokončenie altánku a zahájenie
prác spojených so záhradnými úpravami areálu. Obidve plánované aktivity sa
podarilo uskutočniť hlavne vďaka dobrovoľníckemu pobytu Janka Malovca,
ktorý ich zabezpečoval. Altánok dostal strešnú krytinu, nový náter, osvetlenie
a vnútorný priestor bol vyložený kameňom. Záhradné úpravy boli vykonané
hlavne okolo plota a tiež z východnej strany ihriska, kde boli nasadené trvalé
kvetiny a nízkorastúce stromčeky. V roku 2015 plánujeme s úpravou areálu
pokračovať, a to výstavbou nového detského ihriska.
Úprava interiéru
Plánovaná úprava interiéru sa týkala hlavne využitia priestoru v zadnej
nedostavanej časti, ktorý by mohol slúžiť ako nízkoprahový klub pre mladých
ľudí z dediny, prípadne ako jednoduchý ubytovací priestor formou karimatka
a spacká, a tiež do vybavenia zariadenia kuchyne nerezovými stolmi
a digestorom.
Úprava zadného nedostavaného priestoru bola vykonaná pracovníkmi
a klientami SED – Dom na polceste, v prvej polovici roka 2014 a vďaka nej došlo
k jednoduchému stavebnému oddeleniu nedostavanej časti a novovzniknutého
priestoru. Následne bol tento priestor upravený tak, že počas letnej sezóny tam
mohli byť ubytované niektoré skupiny mladých ľudí. Počas Konferencie SEM
slúžil tento priestor ako modlitebné miesto pre účastníkov Konferencie
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a nakoniec bola z toho priestoru vytvorená posilňovňa, ktorú pravidelne
navštevujú klienti SED – Dom na polceste vo Veľkom Slavkove.
K vybaveniu kuchyne novým zariadením v roku 2014 nedošlo, nakoľko
schvaľovanie finančných prostriedkov na tento účel Generálnym
presbyterstvom ECAV (program projektovej podpory Hoffnung für Osteurope),
ktoré bolo plánované na február 2014, bolo kvôli formálnym záležitostiam
presunuté na jeseň 2014. Po uzavretí schvaľovacieho procesu a prípadnom
vyčlenení finančných prostriedkov je možné vo vylepšovaní zariadenia kuchyne
pokračovať v nasledujúcom roku. Fungujúca prevádzka kuchyne je dobrým
stimulačným prostriedkom na prilákanie hostí, ktorí tak na jednom mieste
získajú kompletné služby ubytovania a stravy. V roku 2014 táto prevádzka
fungovala vďaka spolupráci Strediska evanjelickej diakonie – Dom na polceste,
ktoré tu pod vedením svojho zamestnanca - kuchára, Mareka Adamuščina,
vykonáva nácvik pracovných zručností svojich klientov. Kuchyňa tak
zabezpečuje stravu pre klientov tohto zariadenia a zároveň dokáže ubytovaným
hosťom poskytnúť kompletné stravovanie.
Spoluprácu so SED – Dom na polceste mládežnícke centrum využilo aj pri
údržbe interiéru a exteriéru centra. Klienti strediska pravidelne zabezpečovali
odpratávanie snehu, kosenie trávy a hrabanie lístia. Na jar vykonali drobné
stavebné práce v interiéry (vysprávky, maľovanie izieb a spoločenských
priestorov).
V mesiacoch september až november 2014 MEMC Ichthys aktívne vypomáhalo
SED – Domu na polceste pri príprave projektovej dokumentácie na dokončenie
zadnej nedostavanej časti MEMC Ichthys. S uvedenou dokumentáciou sa
stredisko opätovne uchádzalo o finančné prostriedky na úplne stavebné
dokončenie zadnej časti centra a vytvorenie chráneného zariadenia pre týrané
matky s deťmi. (Program: SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie, Správca
programu: Úrad vlády SR, Zdroj financovania: Nórsky finančný mechanizmus
a štátny rozpočet SR). O tom, či projekt bude alebo nebude realizovaný sa
rozhodne na jar 2015.
AKTIVITY MEMC Ichthys
Druhou časťou činnosti MEMC Ichthys sú aktivity, ktoré centrum organizuje
hlavne pre mladých ľudí, a to na úrovni medzinárodnej, celoslovenskej,
regionálnej (seniorátnej) a miestnej. Všetky tieto aktivity sú organizované
v úzkej spolupráci so SEM.
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Medzinárodné aktivity
V rámci tohto bodu je možné spomenúť účasť riaditeľa MEMC Ichthys –
Vladimíra Maťaša na konferencii pre mládežníckych vedúcich, ktorú organizuje
Ev. Kirche in Mitteldeutschland v Bad Blankenburgu v januári 2014. Tam bola
prezentovaná činnosť MEMC Ichthys, čoho konkrétnym výstupom je rezervácia
ubytovania a stravy pre skupinu asi 27 mladých na 10 dní v júli 2015.
Plánovaným projektom, ktorý je spomenutý aj v Návrhu činnosti MEMC Ichthys
na rok 2014, je podpora misijnej práce v Bielorusku. Nakoľko je tento projekt
viac-menej manažovaný Spoločenstvom evanjelickej mládeže, v roku 2014
nebola v tomto smere z hľadiska MEMC Ichthys zaznamenaná žiadna činnosť.
Konkrétnym prísľubom do budúcnosti je možnosť prijatia dobrovoľného
pracovníka na stáž v MEMC Ichthys napr. cez Európsku dobrovoľnícku službu
nielen z krajín Európskej únie, ale aj Ukrajiny a Bieloruska.

Celoslovenské aktivity
Na úrovni celoslovenských aktivít je MEMC Ichthys asi aktívne najviac. Vidieť to
aj pri obsadenosti centra v minulom roku, kde pri klientele cirkevný pobyt
Slovensko – akcia vidieť výrazný nárast. Prioritou bol školiaci program DVK,
organizovaný v spolupráci so SEM. V roku 2014 sa všetky stretnutia tohto
programu konali v MEMC Ichthys a konkrétne išlo o 9 stretnutí. Okrem toho sa
v minulom roku v priestoroch MEMC Ichthys už po tretí krát konala Konferencia
SEM pre pracovníkov s mládežou. Novinkou oproti ostatným rokom bolo
využitie priestoru kostola pre spoločné programy, ktoré dalo celej akcii nový
rozmer a otvorilo otázku častejšieho využívania tohto priestoru pre akcie
väčšieho rozmeru. MEMC Ichthys spolupracovali aj pri organizovaní dvoch
víkendoviek Predsedníctva SEM, Valného zhromaždenia SEM, víkendoviek pre
konfirmandov z troch seniorátov a viac ako dvadsať cirkevných zborov ECAV.
Všetky spomenuté aktivity pomáhajú dostať toto zariadenie do povedomia
mladých, ktorí tak môžu so svojimi mládežami v MEMC Ichthys organizovať
svoje tábory a aktivity. Jediné negatívum v rámci tohto bodu vidíme v tom, že
sa v minulom roku nepodarilo vytvoriť štruktúru programových aktivít, ktoré
MEMC Ichthys vie a môže v budúcnosti ponúkať.
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Seniorátne aktivity
Útlm, ktorý nastal pri organizovaní seniorátnych aktivít v roku 2013, pokračoval
aj v roku 2014. Jedinou akciou, ktorú MEMC Ichthys počas predchádzajúceho
roku v rámci seniorátu spoluorganizoval bol Konfideň v apríli 2014 vo
Vojňanoch. Iné sa zorganizovať nepodarilo. Dôvodom tohto stavu je, že tu
chýba tím ľudí, ktorý by organizoval takéto aktivity pre mladých ľudí v senioráte
pod hlavičkou MEMC Ichthys. Do budúcnosti je táto možnosť stále otvorená
a ak Pán Boh dá, nájdu sa aj ochotní ľudia, ktorí sa radi postavia do tejto
zodpovednosti. Zariadenie MEMC Ichthys je tu na to, aby tieto aktivity
zastrešilo.
Miestne aktivity
Ani v tejto oblasti nenastala oproti predchádzajúcemu roku výrazná zmena.
Obec Veľký Slavkov nemá vytvorený žiadny priestor, kde by sa hlavne mladí
ľudia z dediny mohli stretávať. Ak by MEMC Ichthys malo dostatok
personálnych kapacít, vedelo by túto činnosť misijne zastrešiť. Veľkou výhodou
totiž je, že MEMC Ichthys má multifunkčné ihrisko, vďaka ktorému tu mladí bez
ostychu prichádzajú. Okrem toho sa v nedostavanej časti podarilo vytvoriť
priestor posilňovne, čo je ďalším lákadlom pre mladých ľudí. Jediným
problémom tak zostáva konkrétny človek, ktorý by za túto činnosť prevzal
zodpovednosť. Potešujúcou skutočnosťou je, že priestor MEMC Ichthys (ihrisko,
posilňovňa, areál) v hojnej miere využívajú klienti SED – Dom na polceste pre
svoje aktivity.
Iné aktivity (dobrovoľníctvo, web stránka)
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 2014 bola takáto služba
poskytnutá siedmym ubytovaným skupinám mladých ľudí (2 x seniorátna
víkendovka OC PU, stretnutia DVK, 2 x víkendovka pre EKG, ECAV Veličná –
letný tábor, Relevant PO – tímovka).
MEMC Ichthys ďalej pre mladých ľudí ponúka možnosť dobrovoľníckeho
pobytu. Táto forma služby, je najlepším spôsobom, ako zabezpečiť duchovnú
činnosť MEMC Ichthys, či už na miestnej alebo aj seniorátnej úrovni. Zároveň
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mladému človeku, ktorý do tejto služby vstúpi, dobrovoľníctvo pomáha dospieť
a získať nielen praktické zručnosti pre svoj život, ale aj duchovne podrásť.
O tejto možnosti boli mladí ľudia z celého Slovenska informovaní hlavne cez
akcie SEM – SEMFEST – júl 2014 – Necpaly a Konferencia SEM – november 2014
– Veľký Slavkov.
V roku 2014 (január až august) pôsobil v MEMC Ichthys ako dobrovoľník aj
Janko Malovec z Lazov pod Makytou. Pomáhal hlavne pri údržbe a úprave
interiéru a exteriéru centra (dokončenie altánku, záhradné úpravy).
V septembri 2014 bol vďaka podpore z ÚPSVaR Poprad prijatý do trvalého
pracovného priestoru a jeho hlavnou činnosťou v roku 2015 bude výstavba
nového detského ihriska.
Obsah web stránky MEMC Ichthys bol počas roka 2014 aktualizovaný. Došlo
k úprave textov a cien na webovom sídle a do fotogalérie boli pridané aktuálne
fotografie MEMC Ichthys.
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Prehľad príjmov a výdavkov, pohľadávok a záväzkov
za rok 2014
(v EUR)

Príjmy
Zdroj príjmu
Počiatočný stav na účtoch a v pokladni
Dotácia MŠ SR
Granty
z toho: Iuventa
v tom: čerpanie v r. 2014:
prevod do r. 2015:
ÚPSVaR Dolný Kubín
Mesto Púchov
Zahraničná pomoc cez GBÚ_HFO - za rok
2013
Ev. Kirche in Metteldetschland
Jugendwerk (Nemecko)
Účastnícke poplatky
2% dane z príjmov
Základina
Dary
z toho
OC Bratislava
pre:
OC Púchov
OC Orava - Liptov
Klub Garáž Dolný Kubín
Dominika Madalová
Misia - Východoeurópske krajiny
Peter Soukup
Pongenovci
Krízové centrá - Košice
HH Srbsko
Lenka Zvarová
centrála, ostatné OC a projekty
Predaj tovaru
Iné príjmy (prijaté úroky, refakturácie služieb, prijaté
pôžičky, doplatky za minulé roky,...)
z toho:
Spolu

refakturácie nákladov
ostatné príjmy

Suma
58 088,60
101 600,00
42 929,78
24 064,00
9 354,90
14 709,10
951,78
700,00
8 100,00
2 114,00
7 000,00
39 408,24
3 731,99
1 571,50
27 363,10
8 188,00
680,00
228,30
8 048,54
1 031,00
481,45
1 268,00
390,00
845,90
285,00
842,00
5 074,91
22 198,50
6 947,29
4 569,60
2 377,69
303 839,00
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Výdavky
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
Iné služby - účtovné, kopírovacie, poistné, internet,
web...
Tlač materiálov
Telefónne poplatky
Nákup tovaru
Ostatné výdavky (poplatky - bankové, notárske, za
odpad, poskytnuté pôžičky, vrátené pôžičky,
poskytnuté zálohy)
Spolu

Suma
20 159,41
66 008,10
10 806,20
2 241,64
15 317,09
4 614,98
2 112,80
3 057,35
3 967,51
16 990,59
5 270,00
47 443,13
4 884,13
1 393,64
3 218,61
14 800,04
47 486,82
269 772,04

Konečný stav na účtoch a v pokladni k 31.12.2014: 34 066,96
z toho: Základina 2189,6

Pohľadávky
Druh pohľadávky
Faktúry vyšlé
ÚPSVaR Dolný Kubín
Poskytnuté pôžičky - SED
Iné pohľadávky
Spolu

Suma
285,83
751,76
22 629,15
258,50
23 925,24

Záväzky
Druh záväzku
Faktúry prijaté
Prijaté pôžičky
Daň z motorových vozidiel
Mzdy
Spolu

Suma
5 566,49
8 041,16
3,72
375,88
13 987,25
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Prehľad nákladov za jednotlivé projekty alebo oblastné centrá SEM v roku 2014
Projekt/Stredisko
Semfest

Olympiáda Konferencia
SEM
SEM

Meet God

DVK

EDS Púchov

EDS Dolný
Kubín

OC
Bratislava

OC Púchov

OC Košice
(+ krizáci)

OC Orava Liptov

Klub Garáž

MEMC
Ichthys

Centrála

Brána

Helping
Hand

Položka
Materiál

4 680,72

331,08

363,21

126,89

294,21

460,76

Drobný majetok
Pohonné hmoty
Ubytovanie, strava

3 050,25

1 529,53

1 234,26
87,67

41,01

310,12

1 163,16

117,37

488,61

1 215,00

1 021,68

426,67

1 332,53

487,99

2 024,88

8 192,34

781,46

5 040,69

242,60

183,39

17 824,66

6 530,36

4 749,06

4 929,92

3 650,37

4 137,90

1 132,16

825,08

143,30

73,94

7,80

1 356,10

601,87

320,77

159,04

2 403,36

319,69

839,42

61,30

12,60

2 324,02

Tlač materiálov, kopírovanie

258,62

21,00

220,40

18,75

19,30

8,40

28,08

136,92

Organizačné a zabezpečovacie
služby

225,00

1 752,00

4 206,00

1 370,00

1 200,00

7 200,00

7 996,00
287,35

50,00

1 800,00

1 760,00

774,24

240,00

2 898,00

44,54

65,45
3 131,60

262,75

800,00

Energie
Honoráre (hudobné produkcie,
lektorské služby, prekladateľské
sl., iné služby)

90,00

40,00

120,00

1 700,00

3 057,35

358,14

531,73

2 118,00

377,16

66 398,60

423,54

36,00

295,03

10 938,12

7 463,00

4 800,00

1 398,73

3 844,50

600,00

48 843,13
1 110,00

360,00

2 112,80

108,00

120,00

17 494,59
2 241,64

90,00

5 270,00

464,78

14 251,13

3 385,82

20 535,29

3 467,51

500,00

227,07

500,00

3,15

74,01

1,65

438,86

109,32
36,67

367,79

790,06

60,00

258,77

603,30

93,78

350,11

38,58

1 858,35

363,30

430,44

1 226,29

29,83

109,31

Nákup tovaru

Spolu

351,13

241,16

240,00
200,00

15 317,09

136,00

13 466,63

2 433,56

Telefónne poplatky

Ostatné výdavky (poplatky, kolky,
vreckové pauš.výd.-EDS,
posk.dary...)

494,10

3 967,51

201,30

119,00

21 251,70

2 873,01

10 189,89

2 731,06

10,00

5 690,00

6 797,65

11 749,29

11 875,28

14 692,31

2 416,36

27 899,80

24 775,06

8 407,90

361,90

414,08

9 980,37

11 920,24

4 150,50

5 035,00
3 255,94

21 934,13
1 339,20

Spolu

44,64

1 613,70

Mzdové náklady (DVP, hrubé mzdy
a odvody)
Technické služby - ozvučovanie,
osvetľovanie, videoprojekcia,...
Iné služby (poštovné, internet,
poistné, servis,...)

375,00

Zahraničie

4 614,98

506,72

627,94
3 350,00

199,61

1 765,25

3 593,78

Nájomné za priestory, prenájom
zariadení

294,22

Regrant

345,20

502,17

Cestovné

Prepravné služby, doprava

349,48

Iné OC a
projekty
(ZD,
Campfest,
MZ SEM,...)

21 934,13

575,23

242,21

73,60

2 322,66

37 868,89

26 798,87

11 680,32

8 263,34

3 883,00

24,00

20 266,89

1 690,96

252 681,79
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Neprešlo jazykovou úpravou.
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