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Príhovor predsedu SEM
Milý priateľ
Dostala sa ti do rúk naša výročná správa. Je to sumár všetkého, čo sme v roku 2019 zorganizovali,
kde sme boli a čo robili. Istotne by sme mohli popísať toho veľa, lenže na papier sa mnohé
momenty zachytiť nedajú - tie mnohé rozhovory s mladými, modlitby, povzbudenia, slzy, ale aj
radostné chvály, ktoré sme mohli zažiť počas našich akcií.
Na začiatku roku 2019 sme vstupovali s nádejou, že Pán Ježiš nás bude viesť, že nám bude
ukazovať cestu a že dá milosť do vecí, do ktorých chceme vstúpiť - a vďaka Bohu On požehnal. Nie
všetko bolo možno stopercentné, nie všetko bolo podľa našich predstáv, ale to čo je dôležité
a s čím žijem a verím tomu je, že to bolo podľa Božích predstáv.
A preto ďakujem Bohu za to, že v tom množstve aktivít sme sa mohli spoliehať na Neho. Ďakujem,
že sme mohli byť pritom, keď Boh menil životy mladých. Ďakujem všetkým spolupracovníkom,
dobrovoľníkom, vedúcim, že nám dal Boh milosť spolupracovať s Ním a byť nástrojom v Jeho
rukách. Ďakujem .....
Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi. (1. List Tesalonickým 5:18)

Jozef Šimek, predseda SEM
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1. O nás - Spoločenstvo evanjelickej mládeže
Spoločenstvo evanjelickej mládeže je celoslovenské kresťanské mládežnícke občianske
združenie, ktorého cieľom je viesť mladých ľudí k poznaniu Boha, porozumeniu Jeho právd,
k osobnému rozhodnutiu pre každodenný život s Ním v dôvere a odovzdanosti a zapojenie sa do
života miestneho cirkevného zboru.
Tieto ciele napĺňame rôznymi spôsobmi: cez mnohé podujatia najpestrejšími kreatívnymi
formami, cez voľnočasové aktivity, skupinky, šport, hudbu a iné programy.

1.1.

Orgány SEM

Valné zhromaždenie SEM
Valné zhromaždenie SEM (VZ SEM) je najvyšším orgánom Spoločenstva evanjelickej mládeže.
Tvoria ho vedúci, resp. delegáti miestnych zdužení SEMu, predsedovia jednotlivých centier SEM,
predsedníctvo SEM, predseda a podpredseda SEM. Úlohou VZ SEM je voliť zástupcov SEMu do
jednotlivých orgánov, hodnotiť a schvaľovať Výročnú správu, rozpočet a program SEMu.
Rozhoduje o všetkých dôležitých veciach týkajúcich sa SEMu a schádza sa podľa potreby,
minimálne raz ročne.
V roku 2019 sa uskutočnili dve VZ SEM, 9. marca 2019 a 16. novembra 2019.

Predsedníctvo SEM
Je výkonným orgánom SEMu a tvorí ho predseda SEMu, podpredseda SEMu a zvolení členovia,
ktorých na 4 roky volí VZ SEM. Predsedníctvo SEMu sa schádza minimálne raz za 3 mesiace. Jeho
úlohou je riadiť činnosť SEMu počas celého roka a rozhodovať o všetkých veciach medzi
zasadnutiami VZ SEM, ktoré nepatria výlučne do kompetencie VZ SEM.
Vedenie SEMu v podobe predsedníctva tvoria:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jozef Šimek/ predseda SEMu/
Dávid Gurka /podpredseda SEMu/
Miroslav Mudrák
Ján Malovec
Michal Kovár
Martin Sochor
Jozef Grexa
Tomáš Sklárš
Milan Bruncko ml.
Ján Vahalec
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Rada starších
Rada starších je dozorný a poradný orgán SEMu a pomáha riešiť duchovné otázky a problémy
mladých ľudí v súlade so základnými kresťanskými princípmi. Radu starších volí VZ SEM na
obdobie 4 rokov. Aktuálnymi členmi sú:
• Milan Bruncko st.
• Michal Findra
• Stanislav Gurka
• Vojtech Bočák
• Ján Vecan

Kontrolný výbor
Kontrolný výbor pozostáva minimálne z troch členov, ktorí sa stretávajú minimálne raz za rok.
Ich úlohou je kontrolovať hospodárenie všetkých organizačných a výkonných zložiek SEMu,
podľa platných predpisov. Aktuálnymi členmi sú:
• Matúš Stáňa /predseda kontrolného výboru/
• Marta Melicherčíková
• Tomáš Svitek

Centrála SEM
Je výkonným orgánom predsedníctva SEMu, ktorého činnosť riadi tajomník SEMu spolu
s ostatnými zamestnancami.
V roku 2019 sme mali nasledovné pozície:
• Tajomník SEMu – Mgr. Jana Lukáčová /administratíva, fundraising, komunikácia
s partnermi v rámci SR, dotácie a projekty
• Ekonomická agenda – Ing. Erika Paľová
• Účtovná agenda – Jaroslav Fašánok
• Vzdelávacie a školiace programy – Ing. Ján Vecan
• Komunikácia s vedením ECAV, dištriktov a seniorátov – Mgr. Vladimír Maťaš
• Komunikácia so zahraničnými partnermi + projekt HelpingHand - Mgr. Miroslav
Mudrák
• Semfest – Mgr. Miroslav Mudrák

5

1.2.

Štatutárni zástupcovia SEMu

Predseda SEM – PhDr. Jozef Šimek
Absolvoval Evanjelickú bohosloveckú fakultu v Bratislave a rigorózne doktorandské štúdium v
Ružomberku v oblasti sociálnej práce. Je dlhoročný pracovník s mládežou v Dolnom Kubíne,
v oblastnom centre SEM Orava-Liptov a taktiež pôsobil ako tajomník SEMu. Spolu s manželkou
Olinkou vychovávajú 3 deti a bývajú v Dolnom Kubíne. Medzi jeho koníčky patrí lyžovanie,
rybárčenie a hra na gitaru.

Podpredseda SEM – Dávid Gurka
Spolu so svojou manželkou žije vo Veľkom Slavkove. Popri vysokoškolskom štúdiu pracuje
v Stredisku Evanjelickej Diakonie vo Veľkom Slavkove a ako dobrovoľník v Spoločenstve
evanjelickej mládeže. Jeho domovským spoločenstvom je spoločenstvo kresťanov vo Vojňanoch,
a okrem priamej služby na tomto mieste a v jeho okolí sa pravidelne podieľa na organizácii
rôznych regionálnych a celoslovenských "SEMáckych" akcií. Verí, že Ježiš Kristus je jedinou cestou,
jedinou pravdou a jediným skutočným životom.

1.3.

Miestne združenia SEM

Miestne združenia SEM (MZ SEM) sú základnou organizačnou jednotkou SEMu. Sú tvorené
skupinou členov SEMu zapísaných do zoznamu MZ SEM, ktorá má najmenej 5 členov. Základom
ich fungovania je pravidelné stretávanie a rôzne aktivity: voľnočasové, kultúrne a misijnošportové. Z programových aktivít sú pre miestne združenia charakteristické najmä pravidelné
stretávania mládeží, ale tiež stretávania skupiniek. Popri nich sa organizujú ďalšie voľnočasové
aktivity, napr. nacvičovanie hudobných skupín, divadielok, športové aktivity a iné.
V SEMe bolo v roku 2019 oficiálne zapísaných 123 miestnych združení s celkovým počtom 4187
členov.

1.4.

Oblastné centrá SEM

Oblastné centrá SEM (OC SEM) vznikajú na základe rozhodnutia Predsedníctva SEMu a ich
hlavnou úlohou je duchovná starostlivosť a zodpovednosť za výchovu a vzdelávanie vedúcich
spolupracovníkov v danej oblasti. Úzko spolupracujú s Centrálou SEM na delegovaných
zodpovednostiach, ako sú: výchova vedúcich, organizovanie stretnutí oblastného významu,
organizačno-hospodárske záležitosti danej oblasti a zabezpečujú taktiež zber údajov z MZ SEM
pre Centrálu SEM. OC SEM spolupracuje pri oblastnej práci s mládežou rovnako aj so seniorátmi
ECAV a dištriktuálnymi koordinátormi ECAV.

6

2. Aktivity SEMu v roku 2019
SEM svoje aktivity a činnosť rozvíja v niekoľkých úrovniach:
• celoslovensky (národne),
• regionálne,
• miestne,
• medzinárodne.

2.1.

Regionálne aktivity v roku 2019

Regionálne aktivity SEMu sú organizované v rámci 6 oblastí, v ktorých máme buď priamo
Oblastné centrum SEMu, alebo pracovníka SEMu. Ide o 6 OC SEM (Bratislava, Púchov, LiptovOrava, Tatry, Košice a Myjava). Práca v jednotlivých oblastiach má rozdielny charakter,
prispôsobený špecifickým potrebám mládeže v danom regióne.

2.1.1. OBLASTNÉ CENTRUM SEM BRATISLAVA
Všeobecná charakteristika práce v OC SEM Bratislava
Už dlhšiu dobu sa riadime víziou „Prinášať skutočný život v Ježišovi Kristovi“ do cirkevných
zborov v Bratislavskom senioráte. Túto víziu realizujeme medzi dorastencami vo veku od 12 do
18 rokov, ktorú tak pracovne rozdeľujeme na 2 skupiny- mladší a starší dorast.
Našou túžbou je vidieť udržateľnú a fungujúcu prácu s mládežou v každom cirkevnom zbore
v našej oblasti. Snažíme sa spolupracovať s miestnymi cirkevnými zbormi, nakoľko si
uvedomujeme, že sú to práve cirkevné zbory, ktoré by mali byť nositeľmi nádeje pre svet.
Naša práca spočíva v sieťovaní dobrovoľníkov, ich výchove a následnom zapájaní do aktivít, ktoré
organizujeme na regionálnej úrovni. Poskytujeme tak podporný servis pre lokálne spoločenstvá,
ktoré by po svojej osi nemali kapacitu na prípravu víkendoviek či táborov, no pokiaľ sa služobníci
spoja, dokážu pripravovať programy presahujúce úroveň bežných komerčných podujatí.
Dôležité je aj získavanie farárov a nových dobrovoľníkov pre túto službu, rovnako ako zapájanie
zatiaľ nezapojených zborov do nami pripravovaných aktivít. Preto navštevujeme cirkevné zbory
a snažíme sa prehlbovať vzťahy v nich. Zásadná je však nie len návšteva zborov, kde neexistuje
systematická práca s mladými, ale aj návšteva existujúcich dorastov, na ktorej sa snažíme
pracovať.
Pracovníci v oblastnom centre
Samotná práca v oblastnom centre je postavená na ochote a spolupráci dobrovoľníkov
z cirkevných zborov v našej oblasti. Náš širší tím má viac ako 30 dobrovoľníkov, ktorí sa v rôznej
miere zapájajú do služby mladej generácii. Radosťou pre nás je kontinuálny prílev mladých
dobrovoľníkov a ich zapojenie do služieb- či už na víkendovkách, alebo kluboch. Dôležitú úlohu tu
zohrávajú aj ľudia, ktorí sa možno nezapájajú do regionálnych aktivít, ale stoja v pravidelnej
službe mladým vo svojom lokálnom spoločenstve.
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Hlavnú zodpovednosť za prácu v oblasti nesie Tomáš Sklárš ako vedúci oblastného centra
a zároveň pracovník na plný úväzok. Dôležité slovo v rozhodovacom a plánovacom procese majú
Tibor Jančík, Janko a Jožko Grexovci, Kornel Lisý, Mišo Resutíka, Lucka Gallayová, ktorí
dohromady tvoria užší prípravný tím.

Zhodnotenie zrealizovaných podujatí
Súhrnný prehľad uskutočnených podujatí so základnými informáciami sa nachádza v tabuľke1.
Tabuľka 1. Podujatia v roku 2019
Názov

Začiatok

Koniec

Účasť

Miesto konania

Tímový Víkend

18.01.

20.01.

17

Častá-Píla

Víkend 1

29.03.

31.03.

70

Častá-Píla

Víkend 2

05.04.

07.04.

95

Častá-Píla

Víkend 3

12.05.

14.05.

33

Častá-Píla

Games 2018

22.06.

22.06.

133

Senec

Tábor 2018

11.08.

18.08.

103

Dechtice

Potáborové stretnutie s
rodičmi

29.08.

29.08.

78

Senec

Víkend 4

06.09.

08.09.

28

Častá-Píla

Víkend 5

18.10.

20.10.

29

Častá-Píla

Víkend 6

25.10.

27.10.

92

Častá-Píla

Klub

29.11.

29.11.

16

Piešťany

Klub

06.12.

6.12.

20

Veľký Grob

Stručný opis zrealizovaných podujatí
• Tímový víkend. Hlavným cieľom tohto času je stráviť spoločný čas na modlitbách
a zdieľaní sa v rámci prípravného tímu. Je to veľmi vzácny čas, kedy máme viac možností
spoznávať sa do hĺbky a zisťovať čo žijeme. Je to veľmi špeciálny čas pre budovanie
spoločenstva a vzťahov v ňom a preto je pre nás dôležitou súčasťou nášho roka.
• Víkend 1 + Víkend 2. Nezastaviteľný. Obe tieto víkendovky bývajú rovnaké a sú zamerané
na konfirmandov, ale aj mladší dorast z (mimo)cirkevného prostredia, teda vek 12-15
rokov. Veľmi sa pri nich snažíme využívať hry a aktivity na komunikáciu základných
biblických právd o diele Pána Ježiša, ktoré jediné nás môže vytrhnúť z moci hriechu a
smrti. Hovorili sme o tom, aký je Pán Ježiš nezastaviteľný vo svojej láske a milosti a ako
Jeho láska môže zmeniť aj nás a spraviť aj nás nezastaviteľnými v Jeho láske.
• Víkend 3. Miesta zmeny. Víkendovka pre starší dorast (15-18 rokov) je už viac zameraná
na duchovný rast, nakoľko sa predpokladá, že väčšina účastníkov sa už so zvesťou
evanjelia neraz stretla, no myslíme aj na tých, ktorých tam privedie nejaký kamarát. Táto
víkendovka býva postavená viac vyučujúco a snažíme sa na nej budovať aj charakter
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•

•

•

•

•

•

dorastencov. Hovorili sme o tom, ako zmena často prichádza postupne a aké dôležité je
systematicky pracovať na našich vzťahoch s Pánom Ježišom a na našich charakteroch.
Games. Hraj naozaj! INSIDE Games je športový deň a zároveň asi najotvorenejšia
evanjelizačná akcia, akú robíme. Súťažilo 16 tímov v štyroch športoch- futbal, florbal,
volejbal a vybíjaná. Tento rok sa niesli v myšlienke "Hraj naozaj!", ktorou sme chceli
poukázať na to, že život s Pánom Ježišom je potrebné žiť naplno, ak má dávať zmysel
z
pohľadu toho, čo s nami zamýšľal Pán Boh pri stvorení. Svedectvom nám poslúžila aj
Lucka Debnárová, 10-násobná majsterka sveta a Európy v armwrestlingu (pretláčanie
rukami)
Tábor. Hore nohami. Tábor sme sa po minuloročnej skúsenosti rozhodli obmedziť
kapacitou na 100 ľudí a musíme to vyhodnotiť ako dobrý krok, nakoľko pre nás bolo
omnoho jednoduchšie venovať sa dorastencom. Téma tábora bola "Hore nohami"
a pozerali sme sa na príbehy zo života Pána Ježiša. Na veci, ktoré priniesol a sú úplne
naopak oproti tomu, ako to vidíme vo svete okolo nás. Snažili sme sa ukázať, ako môže
vyzerať život hore nohami a čo musí byť základom pre takýto život- túžba nasledovať
Pána Ježiša úplne nekompromisne, aj keď to bude ťažké.
Potáborové stretnutie s rodičmi. Ako už názov napovedá, ide o čas, kedy sa chceme viac
skontaktovať aj s rodičmi našich dorastencov pri neformálnom posedení s gulášom,
koláčikmi a ďalším občerstvením. Cieľom je, aby nás ako prípravný tím mohli spoznať,
videli, komu zverujú svoje deti a aby sa s nami mohli porozprávať a tým prehĺbiť putá na
akési cirkevné prostredie. Okrem fotiek a videí z tábora tu zaznievajú svedectvá a krátke
slovo s pozvaním pre rodičov, aby aj oni nasledovali Pána Ježiša spolu so svojimi deťmi.
Víkend 4. Víkend modlitieb a pôstu. Je to čas, kedy sa zjednocujeme v modlitebnom
a pôstnom zápase za konkrétne veci v zboroch v našej oblasti. Je to aj čas na študijnejšie
čítanie Písma v nato vyhradených blokoch, ale modlitba je centrom celého tohto času.
Snažíme sa do tohto zápasu vtiahnuť čo najširší okruh služobníkov s mladými.
Víkend 5 + Víkend 6. Bod zlomu. Jesenné vydanie víkendoviek pre konfirmandov, väčšinu
účastníkov tvoria tí istí ľudia ako na tábore/jarných víkendovkách, keďže nových
konfirmandov je ťažšie osloviť už na jeseň. Téma Bod zlomu vravela o Pavlovom živote
a o tom, ako Pán Ježiš dokáže úplne zmeniť naše životy a ako sa z toho, čo prenasleduje,
môže stať ten, čo Ho nasleduje.
Kluby. Kluby sú jedno-poobedné stretnutia v cirkevných zboroch organizované vždy pre
určitú oblasť. Je to dorastové stretnutie, zvyčajne na miestach, kde je potrebné zaujať
nejakú skupinu dorastencov a pomôcť im, či už začleniť sa do fungujúceho spoločenstva,
pomôcť rozbehnúť nové spoločenstvo, alebo ich na začiatok pozvať na víkendovku/tábor.

Všeobecné zhodnotenie aktuálneho stavu práce
Služba v roku 2019 pokračovala podobným smerom, ako v predchádzajúcich rokoch. Videli sme
rastúci záujem o pobytové akcie, a pokles záujmu o športový deň, ktorý pravdepodobne budeme
potrebovať čiastočne prekopať, aby sme sa vedeli rozhodnúť, či je jeho potenciál dostačujúci aj
do budúcnosti. Momentálne sa pozeráme na možnosť pridania druhého turnusu tábora, ktorý by
sme radi, ideálne už v roku 2020 zrealizovali.
V nasledujúcom roku nás čaká niekoľko ďalších výziev. Plánujeme zintenzívniť službu priamo
v CZ na kluboch a návštevách. Zároveň by sme radi pokračovali vo vystrojovaní mladých
služobníkov do služby v ich cirkevných zboroch na pravidelnejšej báze ako len na víkendovke pre
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starší dorast. A vo vysnenom scenári by sme radi videli aj nové vznikajúce spoločenstvá ako ovocie
týchto dvoch aktivít.
LINKY:
Webová stránka projektu: https://inside.sem.sk/
Instagram projektu: https://www.instagram.com/inside_projekt/
Facebooková skupina projektu s albumami z jednotlivých akcií:
https://www.facebook.com/groups/128360077233101/
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2.1.2. OBLASTNÉ CENTRUM SEM PÚCHOV
Všeobecná charakteristika práce v OC SEM Púchov
Oblastné centrum Púchov nadviazalo v roku 2019 na svoju činnosť z predchádzajúcich rokov.
Ciele na rok 2019 boli štyri:
a) pokračovať v aktivitách, ktoré vedúcim a mládežníkom dávajú zmysel a majú záujem sa
ich zúčastňovať v TUS a POS
b) povzbudiť a pomôcť tam, kde to je potrebné (či pre jednotlivcov alebo spoločenstvá v TUS,
POS a MYS)
c) snažiť sa prepojiť vedúcich, mládeže a dorasty v regióne
d) zastrešiť projekt HelpingHand, Semfest a zahraničnú spoluprácu
Tieto ciele sme sa snažili robiť s dôrazom na Božie slovo a misijné poverenie Pána Ježiša. Popri
tom sme sa snažili reagovať na potreby jednotlivcov a spoločenstiev, ktoré sme vnímali.
Pracovníci v OC Púchov
Tento rok sa na chode OC SEM Púchov podieľali a jednotlivé aktivity zastrešovali nasledovní
ľudia. Popritom však v rámci jednotlivých aktivít bolo aktívne zapojených viac než 50 ľudí.
Miroslav Mudrák – vedúci OC, referent HH
Timotej Fojtík – vedúci konfivíkendovky
Patrik Blaho – vedúci konfivíkendovky
Simona Chreňová – vedúca konfivíkendovky
Eva Kadlečíková – stretnutia mládeže v Považskom senioráte
Caroline Walter, EDS dobrovoľníčka, Nemecko / Berlín (január – júl)
Valery Neskorodziany, EDS dobrovoľník, Bielorusko / Brest (október – december)
Darya Neskorodziany, EDS dobrovoľníčka, Bielorusko / Brest (október – december)
Ondrej Török – vedúci skupiny Royal Rangers
Simona Jungová – Klub E, administratíva
Kristína Pobežalová – plagáty, videá
Nikoleta Galová – vedúca anglického tábora pre deti
Marek Hrivňák –vedúci anglického tábora pre tínedžerov
Pavel Bednárik – podpora miestnej práce v Záriečí, lektorská činnosť
Daniel Zemanovič – misijný projekt HelpingHand
Samuel Hudák – misijný projekt HelpingHand, Love the Difference with Move
Barbora Valková - Love the Difference with Move
Sarah Behrová - Love the Difference with Move
Súhrn podujatí OC v roku 2019
V rámci oblastného centra sa v roku 2019 organizovali pravidelné (napr. Kluby E, Royal Rangers,
tábory), ale aj jednorazové aktivity (lyžovačka, splav). V nasledujúcej tabuľke uvádzame aktivity
v regióne Púchov. Uvedené počty účastníkov sú zaznamenané na základe prezenčných listín
z podujatí, do ktorých sa nie vždy všetci zapísali (niektoré počty sú teda len orientačné).
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PÚCHOV
Názov podujatia
E klub „Túžiš“
Lyžovačka OC SEM Púchov
Lyžovačka OC 2 / mis.
víkendovka
E klub „Kto si?“
Preparation – Love the
Difference with Move
Lyžovačka OC – Alpy
E klub „Zostávaš“
Stretnutie mládeže POS
Konfivíkendovka TUS
E klub „Načúvaš? Komu?“
Stretnutie TUS
Konfivíkendovka TUS / POS
E klub „Transformuješ (sa)?“
Stretnutie mládeže POS
E klub „Stretnutie mladších a
starších“
Teen-Age English Bible Camp
English Bible Camp
E klub „Rozlúčka s Caro“
Love the Difference with Move
Splav Hronu
E klub „Čo spravíš“
E klub „Si duchovná sirota“
Konfivíkendovka v Batizovciach
Stretnutie mládeže POS
Deň vďakyvzdania
Misijná víkendovka
E klub „Hovoríš ÁNO?“
(ne) E klub

Termín

Účasť

0-14

20-25

26-30

31+

2
9
1

1519
12
9
8

26. 01. 2019
31.1. -3.2.2019
31.1. -3.2.2019

36
31
15

6
6
3

3
2
0

13
5
3

23. 02. 2019
08.-10.03.2019

38
6

3
0

11
3

11
0

7
2

6
1

14.-17.03.2019
30.03. 2019
30.03.2019
22.-24.3.2019
27.04.2019

12
31
40
41
79

0
5
21
26
4

1
9
6
6
38

1
9
4
4
18

1
4
5
3
7

9
4
4
2
12

18.-20.5. 2018
25.05.2019
15.06.2019
22.06.2019

67
32
42
20

48
4
27
0

4
15
6
4

3
7
4
11

3
2
3
1

9
4
2
4

13.-18.7.2019
15.-19.7.2019
20.07.2019
27.7.-4.8.2019
31.08.2019
28.09.2019
26.10.2019
21.-23.11.2019
23.11.2019
28.11.2019
29.11.2019
30.11.2019
30.12.2019

40
81
27
37
26
44
29
27
70
17
33
30
32

6
56
3
1
4
7
0
13
25
0
24
2
1

21
5
8
25
9
11
10
6
25
3
1
13
12

5
7
8
7
3
14
11
5
7
7
4
5
10

7
1
2
2
1
2
4
0
8
0
0
2
4

1
12
6
2
9
10
4
3
5
7
4
8
5

Stručný opis zrealizovaných podujatí
• Klub E – Stretnutia mládeží v okolí Púchova
Termíny stretnutí a témy:
26.01.2019 E klub – „Túžiš?“ – Olinka Šimeková
23.02.2019 E klub – „Kto si?“ – Jakub Török
30.03.2019 E klub – „Zostávaš? “ – Jamie Andrews
27.04.2019 E klub – „Načúvaš? Komu?“ – Ľubomír Ďuračka
25. 05.2019 E klub – „Transformuješ (sa)?“ – Peter Soukup
22.06.2019 E klub – Stretnutie mladších a starších
22.07.2019 E klub – Rozlúčka s Caroline
28.09.2019 E klub – „Čo spravíš“ – Ján Grexa
26.10.2019 E klub – „Si duchovná sirota?“ – Peter Soukup
30.11.2019 E klub – „Hovoríš ÁNO?“ – Ján Šimočko
30.12.2019 (ne)E klub
12

Klub E alebo jeho „alternatívu“ sme tento rok zorganizovali 11 krát. Témy boli vyberané tímom,
ktorý pripravoval E kluby. Témy odrážali otázku, ktorá už pri prečítaní vyzýva účastníka k reakcii.
Stretnutia sa väčšinou konali v zborovom dome ECAV Púchov, pričom jedno stretnutie bolo
v Žiline, Záriečí a Súľove. Témy, ktoré odzneli prezentovali rôzni rečníci z rôznych častí a zborov
Slovenska.
Seniorátne stretnutia mládeží a dorastov v považskom senioráte začali pravidelne fungovať
v roku 2015, t.j. toto bol 5 rok ich pravidelnej organizácie. V tomto roku sa konali opäť 3 krát.
Cieľom je prepojiť jednotlivé mládeže a zbory a vzájomne sa povzbudzovať. Kluby navštevujú
najmä zborový farári s konfirmandmi, ktorí na tieto stretnutia chodia radi – tešíme sa z toho.
30.03.2019 Stretnutie mládeže POS – „Zvoľ si správne“ – Miroslav Mudrák
15.06. 2019 Stretnutie mládeže POS – „Vy ste soľ zeme“ – Roman Mitala
23. 11. 2019 Stretnutie mládeže POS – „Pravé spoločenstvo“ – Samuel Keil
Konfivíkendovky
22.03. - 24.03.2019 Konfivíkendovka1 POS/TUS
12.04. - 14.04. 2019 Konfivíkendovka 2 POS/TUS
21. – 23.11. 2019 Konfivíkendovka v Batizovciach
Miesto: MEMC Veľký Slavkov
Popis: Víkendové stretnutie pre konfirmandov a ich farárov/farárky. Cieľom je, aby konfirmandi
počuli evanjelium, a aby sa spoznali s inými konfirmandmi z vedľajších cirkevných zborov. Tento
typ akcie sa páči aj konfirmandom aj farárom/farárkam, o čom svedčí aj veľký záujem. Program
je riešený zážitkovo a témy sú biblické príbehy ľudí, ktorí sa rozhodli nasledovať Krista, pričom
tieto témy sú doplnené osobnými svedectvami mladých ľudí vo veku konfirmandov.
Anglický biblický tábor
13.-18.07.2019 Tínedžerský anglický biblický tábor
15.-19.07.2019 Anglicko-biblický tábor
Popis: Tento tábor sme organizovali deviaty rok v spolupráci s East European Mission Network,
Evanjelizačným strediskom na Slovensku, ZŠ Komenského v Púchove a CZ ECAV Púchov. Aj tento
rok mal tábor veľkú účasť. Tento rok bol posledným rokom pre túto dennú formu tábora
v Púchove.
Opäť sme mali aj samostatný tábor pre tínedžerov. Tábor sa konal na Čertove v Lazoch pod
Makytou. Okrem Američanov a Slovákov sa ho zúčastnila aj skupina mladých z Nemecka a jedna
vedúca zo Švajčiarska.
Skauting Royal Rangers
Intenzita: 1 x týždenne
Miesto: Záriečie
Popis: Obidve stretnutia majú za cieľ ponúknuť priestor pre dorastencov na stretnutie cez týždeň,
kam môžu prísť, stráviť čas s priateľmi a počuť Božie slovo. Sú to stretnutia, kde je niekedy 5
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a niekedy 15 dorastencov – veľmi záleží od toho, či sú prázdniny alebo nie. Táto forma nie je
náhradou dorastov, je to misijný nástroj na podporenie pravidelnej práce miestnych dorastov.
Rôzne aktivity OC SEM Púchov

Lyžovačka OC SEM Púchov
31.01. - 03.02.2019, Kubínska Hoľa / Párnica
Cieľ: zážitkovou formou zažiť spoločenstvo s ľuďmi a Bohom
Lyžovačka 2 OC SEM Púchov / misijná víkendovka
31.01. - 03.02.2019, Kubínska Hoľa / Istebné
Cieľ: byť svetlom a zvestovať Krista
Lyžovačka OC – Alpy
14.03. - 17.03.2019, Solden / Rakúsko
Cieľ: zážitkovou formou zažiť spoločenstvo s ľuďmi a Bohom
Love thedifferencewithMove
27.07. - 04.08.2019, MEMC Ichthys Veľký Slavkov
Cieľ: zažiť spoločenstvo pri Božom v rámci medzinárodného tábora
Na konci roku 2018 bol podaný a schválený projekt v rámci programu Erasmus+ s názvom Love
the Difference with Move. V lete 2019 sa konal 2.ročník tejto mládežníckej výmeny medzi
krajinami Nemecko – Island – Slovensko u nás na Slovensku. Plán je, že v roku 2020 sa bude konať
tretia časť tohto projektu na Islande.
https://lovethedifference.semfest.sk/
Splav Hronu
31.08.2019, rieka Hron
Cieľ: zážitkovou formou zažiť spoločenstvo s ľuďmi a Bohom
Deň Vďakyvzdania
28.11.2019, Vydrná
Cieľ: pripomenúť si a poďakovať Pánu Bohu za veci a situácie, ktoré nám dáva do života
Misijná víkendovka
29.11.2019, Zliechov
Cieľ: budovať vzťahy s tínedžermi a zvestovať im Pána Ježiša Krista. Špecifické projekty v OC
Púchov
(EDS Európska dobrovoľnícka služba )
V rámci OC Púchov realizujeme 8.ročník projektu Európskej dobrovoľníckej služby (EDS), v rámci
ktorej sme od októbra hosťovali v Púchove dvoch dobrovoľníkov (Valery a Darya Neskaradzianyi
z Bieloruska). V prvom polroku tu bola Caroline z Nemecka.
O ich aktivitách si môžete prečítať na ich blogoch v rámci blogu OC.
http://old.sem.sk/ocsempuchov/europska-dobrovolnicka-sluzba-eds/
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Zhodnotenie práce v OC Púchov za rok 2019
V tomto roku sme reagovali na potreby jednotlivcov, či spoločenstiev návštevami, či akciami. Sme
vďační, že sú ľudia, ktorí sú ochotní pomôcť, často krát sami ponúknu svoje „služby“, bez ktorých
by nebolo možné realizovať akcie a aktivity. Zažili sme aj napriek našej hriešnosti a nedokonalosti,
že Pán Boh je verný a požehnáva snahu a úsilie nás hriešnych ľudí.

2.1.3. OBLASTNÉ CENTRUM SEM LIPTOV-ORAVA
Všeobecná charakteristika práce v OC SEM Liptov-Orava v roku 2019
Oblastné centrum Liptov-Orava nadviazalo v roku 2019 na svoju činnosť z predchádzajúcich
rokov. Cieľom bolo, podobne ako v SEM celkovo, niesť mladým ľuďom zvesť o Trojjedinom Bohu
a evanjelium o možnosti osobného vzťahu s Ježišom Kristom. Väčšina práce v oblasti Oravy sa
sústreďuje v Dolnom Kubíne. V oblasti Liptova sa práca s mládežou sústreďuje prevažne v okolí
Liptovského Mikuláša.
Pracovníci v OC SEM Liptov-Orava v roku 2019
Zodpovednosť za prácu v rámci oblastného centra Liptov-Orava niesol tím pracovníkov:
Jozef Šimek – predseda SEM, pracovník v OC
Janka Lukáčová - tajomník SEM, celoslovenské projekty, pracovník v OC, EDS, projekty
Roman Klein - klub Garáž
Lea Chynoranská – pracovník v OC, celoslovenské projekty
Martin Sochor - IT technik, pracovník v OC
Matúš Stáňa - pracovník v OC
Dobrovoľníci
Práca v našom regióne by nefungovala tak, ako funguje, keby sme nemali veľké množstvo
dobrovoľníkov, ktorí s otvoreným srdcom prichádzajú slúžiť na Božiu vinicu. Sme vďační za to, že
Pán Boh si ich povoláva a oni môžu byť odrazom Jeho lásky medzi mladými ľuďmi, s ktorými
prichádzajú do kontaktu.
Podujatia v OC SEM Liptov-Orava v roku 2019
V rámci oblastného centra sa v roku 2019 organizovalo mnoho pravidelných aj jednorazových
aktivít. V nasledujúcej tabuľke uvádzame aktivity v jednotlivých regiónoch (Orava a Liptov).
Uvedené počty účastníkov sú zaznamenané na základe prezenčných listín z podujatí, do ktorých
sa nie vždy všetci zapísali (niektoré počty sú teda len orientačné).
Názov podujatia

Termín

Evanjelici na ľade
SOM: Čoho sa bojíš?

05.01.2019
18.01.2019
15

Účas
ť
51
37

0-14
16
13

1519
11
14

20-25

26-30

6
5

5
4

31
+
13
1

Babinec: Naopak

26.-27.01.2019

27

6

15

2

2

2

SOM: Na vlnách modlitby
SOM: Odpustenie
Babinec: Swap
Chlapinec: Dobrý plán
SOM: Radosť
SOM: Superhrdinovia
Babinec
Chlapinec: Rozhodnutie
Gospel Párty
Babinec: Klub zlých dievčat
Chlapinec: Rozhodnutia
JK Games: Timeout
SOM: Koľko tentokrát
Stretnutie služobníkov OC
Welcome párty pre Maxa
Chlapinec: Ako prežiť (totalitu)
Babinec: Skutočne štedrá
Stretnutie dorastu Liptova
SOM: Neži Fake
Víkendovka regionálneho tímu
Spoločné stretnutie dorastu Liptova
SOM: Koho nasleduješ?

15.02.2019
22.03.2019
13.-14.04.2019
13.04.2019
03.05.2019
24.05.2019
01.06.2019
01.06.2019
31.08.2019
28.-29.09.2019
28.09.2019
28.09.2019
18.10.2019
26.10.2019
08.11.2019
09.11.2019
09.11.2019
29.11.2019
29.11.2019
06-12.2019
20.12.2019
20.12.2019

35
33
20
14
47
30
8
11
53
14
13
18
31
11
17
14
11
146
49
16
83
39

6
6
3
3
13
9
2
0
14
4
5
5
9
0
4
4
4
97
22
7
59
14

13
16
9
3
12
6
3
2
7
5
1
5
7
3
4
2
4
29
12
2
13
9

9
7
6
4
12
7
2
4
10
3
4
2
10
5
6
6
1
6
7
4
2
7

3
3
1
2
5
6
1
2
5
2
1
4
3
2
1
1
2
1
6
2
2
6

4
1
1
2
5
2
0
3
17
0
2
2
2
1
2
1
0
13
2
1
7
3

Stručný popis podujatí v OC SEM Liptov-Orava v roku 2019
Termíny stretnutí a témy:
18.01.2019 „Čoho sa bojíš?“ Filip Kriško
15.02.2019 „Na vlnách modlitby“ Ján Grexa
22.03.2019 „Odpustenie“ Marek Hrivňák
03.05.2019 „Radosť“ Malin Denker
24.05.2019 „Superhrdinovia“ Dávid Gurka
18.10.2019 „Koľko tentokrát?“ Matúš Korenko
29.11.2019 „Neži Fake“ Jakub Torok
20.12.2019 „Koho (na)sleduješ?“ Marián Grega
Popis: Stretnutia pre dorast a konfirmandov, ktoré vznikli z túžby po spolupráci medzi zbormi
a nadväzovaní nových kontaktov. SOM sú zároveň prínosom pre bratov farárov a sestry farárky
v miestnych zboroch ECAV, pretože môžu prísť so „svojimi“ deťmi a mládežou a zažiť spoločný
večer, ktorý pre nich pripravil niekto iný.
V roku 2019 sme sa stretávali na spoločnom SOMe raz do mesiaca vždy v piatok o 18:00 v klube
Garáž v Dolnom Kubíne. Tieto stretnutia sa mohli uskutočňovať aj vďaka výraznej pomoci
ochotných dobrovoľníkov z viacerých mládeží a dorastov v rámci nášho oblastného centra, ale
aj mimo neho.
Link na fotogalérie:
https://www.facebook.com/ocsem.orava.5/media_set?set=a.2286680011577667&type=3
https://www.facebook.com/ocsem.orava.5/media_set?set=a.2301345100111158&type=3
https://www.facebook.com/ocsem.orava.5/media_set?set=a.2314204678825200&type=3
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https://www.facebook.com/ocsem.orava.5/media_set?set=a.2343779199201081&type=3
https://www.facebook.com/ocsem.orava.5/media_set?set=a.2352669044978763&type=3
https://www.facebook.com/ocsem.orava.5/media_set?set=a.2468550966723903&type=3
Babince
Termíny stretnutí a témy:
26.-27.01.2019Babinec „Naopak“ Vladko Maťaš
13.-14.04.2019Babinec „Kto som?“ Malin Denker
01.06.2019 Babinec „Naivná“ Jana Lukáčová
28.-29.09.2019 Babinec „Klub zlých dievčat“ Peťka Bajusová
09.-10.11.2019 Babinec „Skutočne štedrá“ Jana Voreková
Miesto : klub Garáž
Popis: Stretnutia dievčat, ktorých cieľom bolo vytvoriť pre dievčatá priestor, kde môžu byť
otvorené, hovoriť o problémoch, ktoré ich trápia a mať spoločný čas plný „dievčenskej“ zábavy.
Prichádzali tak nielen dievčatá z okolitých zborov, ale aj tie, čo chodia do klubu Garáž alebo sa
dozvedeli o akcii z plagátov vyvesených po meste.
Počas stretnutí sme mali rôzne tematické aktivity ( quiz, zoznamovacie hry, výmenu oblečenia),
uvarili sme si spoločnú večeru, rozprávali sa o problémoch, ktoré trápia dievčatá a mladé ženy,
hľadali odpovede v Biblii, skúmali našu osobnosť a pozerali tematické filmy. Vďaka tomuto
projektu sme mohli hovoriť evanjelium aj dievčatám, ktoré nepochádzajú z kresťanského
prostredia, mohli sme hovoriť o tom, čo si nesieme v hĺbke našich sŕdc a taktiež nadviazať nové
vzácne priateľstvá.
Link na fotogalérie:
https://www.facebook.com/ocsem.orava.5/media_set?set=a.2286411254937876&type=3
https://www.facebook.com/ocsem.orava.5/media_set?set=a.2334257383486596&type=3
https://www.facebook.com/ocsem.orava.5/media_set?set=a.2365027863742881&type=3
https://www.facebook.com/ocsem.orava.5/media_set?set=a.2446034115642255&type=3
https://www.facebook.com/ocsem.orava.5/media_set?set=a.2489763124602687&type=3
Chlapince
Termíny stretnutí a témy:
26.01.2019Chlapinec „Naopak“ Monika Maťašová
13.04.2019Chlapinec „Dobrý plán“ Zac Shepperson
01.06.2019Chlapinec „Rozhodnutie “ Vladimír Kunovský
28.09.2019Chlapinec „Rozhodnutia“ Filip Kriško
09.11.2019 Chlapinec „Ako prežiť totalitu“ Maksim Baburyn
Popis: Chlapinec vždy kopíroval dátum Babinca, ale prebiehal striedavo na ECAV fare v Dolnom
Kubíne. Témy boli špeciálne pre chlapcov, s tým, že nezaznela priamo evanjelizácia, ale pozreli
sme si krátke filmy, vypočuli svedectvá, robili hlavne fyzické súťažné aktivity a jedli viac mäsa než
sladkostí. Hostia boli kresťanskí muži, ktorí sa snažili povzbudiť mladých mužov a chlapcov
k aktívnemu a zodpovednému životu. Sme vďační, že prišli mnohí chlapci, ktorí chodia do klubu,
aj tí problémoví, aj nepraktizujúci kresťania a rôznym spôsobom sa ich to dotklo.
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Stretnutie služobníkov OC Liptov-Orava
Termín: 26.10.2019
Miesto: Liptovský Mikuláš
Popis: Stretnutie bolo určené aktívnym dobrovoľníkom SEM, ktorý slúžia v rámci nášho
oblastného centra. Na úvodnom stretnutí sme sa viac spoznávali, študovali Božie Slovo, plánovali
a modlili sa za naše mládeže, dorasty a regionálnu prácu.
JK Games019: „Timeout“
Termín: 28.09.2019
Miesto: Liptovský Mikuláš
Popis: JK Games sa tentokrát uskutočnili trochu netradične, v menšom pre dorastencov a
mládežníkov z okolia Liptovského Mikuláša. Hrali sa netradičné športy a nechýbalo ani slovo
a spoločenstvo.
EDS – Európska dobrovoľnícka služba
Miesto: Dolný Kubín
Zodpovedný pracovník: Janka Lukáčová, Jozef Šimek
Popis: V súčasnosti prebieha v OC Liptov-Orava už šiesty ročník EDS. Každoročne nám tento
projekt prináša nielen nadobúdanie vzťahov s aktuálnymi dobrovoľníkmi (ktoré potom
pretrvávajú aj ďalej), ale aj množstvo nových skúseností a nových pohľadov na našu prácu.
Dobrovoľníci prinášajú do regiónu vlastné názory a vlastné skúsenosti, často prinášajú nápady na
nové projekty
Ročník 2018/2019:
Malin Denker a Luisa Pflaum
Dievčatá pochádzajú z oblasti Stuttgartu a Kolína. V rámci OC SEM Liptov-Orava pomáhajú
s prípravou SOMov, Babincov, zúčastňujú sa dorastov a mládeží, kde chodia poslúžiť hrami, či
iným programom. Zároveň pomáhajú v klube Garáž, a v miestnych školách, kde pomáhajú
s konverzáciami v nemčine a angličtine. Okrem toho pomáhajú pri chode kancelárie a prinášajú
živý a kreatívny pohľad na službu.
Ročník 2019/2020:
Maksim Baburyn
Maksim pochádza z Vitebska v Bielorusku. V rámci OC SEM Liptov-Orava, pomáha s prípravou
SOMov a Chlapincov. Zároveň pomáha v klube Garáž pri chode klubu, pri workshopoch ,
seminároch a taktiež vedie konverzácie v cudzom jazyku.
Zhodnotenie práce v OC SEM Liptov-Orava za rok 2019
V tomto roku sme si omnoho výraznejšie uvedomovali skutočnosť, že žatvy je síce mnoho, ale
pracovníkov málo. Sme vďační za všetkých ochotných pracovníkov a dobrovoľníkov, ktorí dali do
služby v regióne kopec svojho času, zápalu a obrovský kus srdca.
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KLUB GARÁŽ
Zodpovedný pracovník: Roman Klein
Cieľ: Klub garáž je misijný projekt ktorý slúži trom skupinám- mladým v meste a okolí
voľnočasovými aktivitami, dobrovoľníkom v osobnom raste a kresťanom v budovaní
spoločenstva a osobnej misie.
Charakter práce: Vedúci má na starosti tím dobrovoľníkov ktorý umožňuje praktické
fungovanie klubu hlavne cez víkendy ako nealkoholický bar s možnosťou zahrať sa hry a pod.
Väčšinu dobrovoľníkov tvoria chlapci, viacerí aj s problémovou povesťou, ktorá sa postupne stáva
minulosťou a založili sme pre nich s asistentom vedúceho skupinku. Spolu s hosťami a radou
dobrovoľníci pripravujú veľmi rôznorodé programy. Na stáže prišli do klubu prichádzajú mladí
chlapci získať skúsenosti pre podobnú službu.
Klub mieša dva oddelené svety a chce svojou činnosťou pomôcť zbúrať bariéry na oboch stranách.
Svetu kresťanov pomôcť vyjsť zo svojej „bubliny“ a naučiť sa prijímať s láskou iných aj
s rozdielnymi názormi či spôsobom života, a svetu tých ostatných zasa pomôcť učiť sa chápať bez
predsudkov o čom v skutočnosti kresťanstvo je. A pri tom považujeme za dôležitejšie mať osobný
záujem a osobné rozhovory než priveľa odborných slov do mikrofónu. Klub spolupracuje
s rôznymi miestnymi organizáciami a ponúka tiež svoje priestory v nevyužitých časoch pre rôzne
súkromné aj verejné aktivity v zhode s našimi hodnotami.
Všetko je za dobrovoľný príspevok, aj samotný nájom, financovanie zamestnancov a vybavenia
funguje na dobrovoľnom darcovstve. Časť financií máme cez projekt pre mesto DK. Ceníme si
hlavne ľudí ktorí podporujú mladých a vnímajú službu tejto generácii ako hodnotnú či už priamo
duchovnú alebo aj neduchovnú s tým že ich život je v mnohom dobre ovplyvňovaný a tak sú
postupne odkláňaní od nebezpečných aktivít a poznávajú našu Nádej. Stále hľadáme nových
darcov aby bol projekt sebestačný. Chceme začať oslovovať cirkevné zbory v regióne aj
firmy. Dúfame že nie len kresťania budú dávať ale aj iní darcovia nájdu dôvod prispieť finančne.
Aktivity: Za rok sme pripravili v klube takmer 70 aktivít pre verejnosť a cca 20 väčších
kresťanských stretnutí (okrem skupiniek). V zime je klub takmer vždy plný, v lete boduje viac
trampolína. Verejné aktivity sú v týchto oblastiach:
1. Bezpečný voľný čas
2. Rozvoj talentov
3. Hodnotné témy.
4. Pilier Garáže – spoločenstvo sme posilnili založením chlapčenskej skupinky. Všetky témy
vychádzajú z hodnôt evanjelia a pripravujú ich väčšinou kresťania. Tieto sú propagované širokej
verejnosti. Aktivity kresťanského spoločenstva ako skupinky, stretnutia mládeží/dorastu, či
Nedeľné Slovo sú propagované v našich kruhoch a osobných pozvánkach. Viaceré aktivity dostali
podobu samostatných projektov, a klub získal aj dva ocenenia Žilinského dobrovoľníckeho
centra. Prebehla intenzívna renovácia s cieľom umožniť odrasteným mládežníčkam pravidelné
stretávanie mami klubu. Klubový tím sa podieľal v jeseni na evanjelizačnej kampani na školách.
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2.1.4. OBLASTNÉ CENTRUM SEM TATRY
Všeobecná charakteristika práce v OC Tatry
Mládežnícka práca SEM v oblasti Tatier je sústredená hlavne okolo MEMC Ichthys vo Veľkom
Slavkove. Toto centrum, v ktorom sa už niekoľko rokov konajú mnohé celoslovenské aktivity SEM,
tak zastrešuje aj región Tatier, ktorý kopíruje oblasť Tatranského seniorátu ECAV, do ktorého
patrí 17 zborov. Každý rok sa nám podarí zorganizovať dve až tri akcie, ktorých zameranie je
osloviť evanjeliom mladých ľudí a hovoriť im o láske Pána Ježiša k ľuďom.
Pracovníci v OC Tatry
Oblastné centrum Tatry nemá v súčasnej dobe žiadneho stáleho pracovníka, ktorý by koordinoval
a viedol činnosť OC. Jednotlivé aktivity, ktoré sú v rámci OC organizované, zabezpečujú
dobrovoľníci z jednotlivých miestnych združení a to najmä Štrba, Batizovce, Gerlachov,
Slovenská Ves a Veľký Slavkov.
Súhrn podujatí OC Tatry v roku 2019
V rámci oblastného centra sa v roku 2019 organizovali nasledovné aktivity uvedené v tabuľke
nižšie. Počty účastníkov sú zaznamenané na základe prezenčných listín z podujatí, do ktorých sa
nie vždy všetci zapísali (niektoré počty sú teda len orientačné).

Tatry
Názov podujatia
Biblické
víkendové
štúdium
Konfivíkendovka TAS
Pracovné víkendovky
Poď Von!
Dorastovo-detský tábor

Termín

Účasť 014

1519

20-25

2630

31+

08. – 10.02.2019

12

1

2

2

4

3

01. – 03. 03. 2019
Apríl, Október
15.06.2019
12. - 16.08. 2019

64
40
58
28

32
0
7
13

20
0
31
7

2
0
13
1

2
0
4
2

8
0
3
5

Stručný popis podujatí v roku 2019
Biblické víkendové štúdium
Termín: 08. – 10. 02. 2019
Popis:
Počas dvoch dní (piatok a sobota) sme sa venovali listu Galatským. Štúdia sa zúčastnilo 12 ľudí,
ktorí okrem nových vedomostí, impulzov a hlbšieho poznania Božieho slova, spolu vytvorili super
spoločenstvo.
Konfivíkendovka TAS 2019
Termín: 01. – 03. 03. 2019
Popis:
Cca 50 konfirmandov
Zbory: Švábovce, Poprad, Iliašovce, Spišská Belá, Batizovce a Kežmarok.
Téma: Téma Konfivíkendovky odkazovala na Ježišove podobenstvá (O stratenej ovci, Márnotratný
syn, O dvoch staviteľoch, Štvoraká pôda). Na základe týchto podobenstiev sme konfirmandov
viedli k tomu, ako vo svojom živote žiť hlbšie s Ježišom.

Program: Začínali sme v piatok podvečer a končili sme v nedeľu pred obedom. Počas
konfivíkendovky si decká vypočuli 4 hlavné témy, zúčastnili sa 5 súťažných hier, v rámci
nich bolo aj spoznávanie okolia, výlet do Tatier, či pobyt v miestom aquaparku.
20

Dobrovoľníci: ani táto udalosť by sa nezaobišla bez dobrovoľníkov, ktorí pripravovali
najmä športové aktivity, jednotlivé zložky hlavného programu a zabezpečovali dozor
v počte 12 ľudí.
LINK:https://www.facebook.com/pg/SEM-Spolo%C4%8Denstvo-evanjelickejml%C3%A1de%C5%BEe-1579808325609754/photos/?tab=album&album_id=2287546931502553

Pracovné víkendovky
Termín: 26.-28. apríl, 04.-06. október, 11.-13. október
Popis: Zúčastnili sa ich mladí ľudia z CZ ECAV Záriečie a Lazy pod Makytou v celkovom
počte 40 ľudí. Počas týchto troch pracovných víkendov zažili účastníci kresťanské
spoločenstvo pri manuálnej práci. Práce, ktoré popri zažitom spoločenstve vykonali boli:
rekonštrukcia bleskozvodov, údržba futbalového a detského ihriska, maľovanie
exteriérových skladov, čistenie chodníkov a okolia budovy, umývanie okien a čistenie
vnútorných priestorov, ukladanie podláh v novovytvorených izbách a iná pomoc pri
stavbe v novej časti MEMC Ichthys.
Celkový počet 40 ľudí
Poď Von!
Termín: 15. jún 2019
Popis: športový deň, ktorý už tradične nesie názov Poď Von! Cieľom tejto akcie je vytvoriť
mladým ľuďom zo seniorátu priestor na šport, popri ktorom majú možnosť počuť Božie
slovo. Poď Von! sa konalo 15.06.2019 a zúčastnilo sa ho približne 60 mladých. Zápasy
prebiehali v týchto športoch: volejbal, florbal, futbal. Biblické slovo na tému: Do cieľa! mal
Martin Čajka z Batizoviec
Dorastový klub
Stretávanie dorastu vo Veľkom Slavkove vzniklo s cieľom poskytnúť bezpečný priestor
najmä pre mladých z dediny prežívajúcich svoj život na ulici bez cieľa. Dorast sa stretáva
pravidelne takmer každý piatok v priestoroch súkromného domu alebo v priestoroch
MEMC. Najprv sa zvykli stretávať na kluboch len chlapci v počte približne 6 kusov, no
postupne sa táto maličká skupinka rozrástla a pribudli aj dievčatá. V rámci dorastového
klubu je podniknutých aj zopár výletov do okolia, zoo či drobné športové akcie –
lyžovačka, korčuľovanie, hokej či futbal.

Dorastovo-detský tábor
Termín: 12.- 16.08.2019
Miesto: Spišské Tomášovce
Popis: Počas letných prázdnin sme pripravili tábor pre deti a dorast v príjemnom prostredí
Spišských Tomášoviec. Tábora sa zúčastnili deti z okolia Vojňan, Slovenskej Vsi, Veľkého Slavkova
v počte cca 30 kusov. Spoločný čas bol vyplnený spoločným programom, zamysleniami,
skupinkami, štúdiom Biblie ale aj množstvom športových a tvorivých aktivít. Tábor sa uskutočnil
v spolupráci s Domom na polceste vo Veľkom Slavkove.
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Plán podujatí na rok 2019
15.05.- 17.05.2020
Konfivíkendovka TAS
19.06.-20.06.2020
Poď Von! – Olympiáda
11.12. – 13.12.2020 Biblické víkendové štúdium

Špecifické projekty v oblasti / v OC
Ako sme uviedli na začiatku, činnosť SEM v oblasti Tatier je sústredená hlavne okolo MEMC
Ichthys vo Veľkom Slavkove a z veľkej časti ju zabezpečuje tím pracovníkov a dobrovoľníkov
MEMC Ichthys. Týmto spôsobom tím MEMC pomohol aj pri zabezpečení niektorých
celoslovenských aktivít SEMu a to:
- zabezpečenie mládežníckeho festivalu SEMFEST v Lenke pri Tornali v rozsahu 250
pracovných hodín
- zabezpečenie školiaceho programu DVK v rozsahu 250 hodín
Špecifickým projektom v rámci práce MEMC Ichthys je ponuka dobrovoľníckej služby/pobytu, pre
mladých ľudí. Táto forma ponúka mladému človeku nielen praktické zručnosti pre svoj život, ale
aj možnosť duchovne podrásť. V roku 2019 pôsobili v MEMC Ichthys ako dobrovoľníci:
• Martin Vecan (jún – august)
• Ján Findra, Jakub Maťaš, Oliver Maťaš (celoročne)

2.1.5. OBLASTNÉ CENTRUM SEM KOŠICE
Všeobecná charakteristika práce v OC Košice
Oblastné centrum Košice pracuje pri centrále SEMu. Cieľom týchto aktivít je vytvoriť priestor pre
komunikáciu a ďalšie zapojenie ľudí, ktorí sa nepodieľajú na aktivitách miestnych spoločenstiev.
V roku 2019 pokračovalo v práci najme nízkoprahových aktivitách je to príležitostná služba najmä
v prázdninovom období, kde sa jedná o voľnočasovú aktivitu, pri ktorej je zmysel v preventívnom
vplyve na mládež a tínedžerov v spolupráci s rodičmi mládežníkov. Na týchto stretnutiach sú
spolu aktívni kresťania a ľudia ktorí hľadajú a chcú spoznávať naše hodnoty a smerovanie.
Ťažisko týchto nízkoprahových projektov je HOKEJ SEM KE. Okrem toho je tu ešte individuálna
práca - mentoring s konkrétnymi ľuďmi mimo týchto projektov. Táto práca nadobudla
v poslednom období širší rozmer, nakoľko je potrebné osobne viesť a povzbudzovať ľudí
(pracovníkov) v oblasti duchovného a osobnostného rastu.
Pracovníci v OC Košice
Zodpovednosť za prácu v rámci oblastného centra niesli nasledujúci pracovníci a dobrovoľníci:
Ján Vecan (lektor SEM, pracovník v OC), pracuje v SEMe od roku 1992. V súčasnosti je lektor
projektu DVK a okrem toho pracuje pri nizkoprahových aktivitách a v mentoringu OC Košice.
Okrem toho pripravujeme aj rôzne semináre, či prednášky podľa potrieb SEMu.
Peter Bajdich – dobrovoľník, zodpovedný za akcie a tábory mládež Terasa
Jana Bajdichová – dobrovoľník, zodpovedná za akcie a tábory mládeže Terasa
LINK
http://sem.sk/oblastne-centra/kosice/
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Súhrn podujatí v roku 2019
V rámci oblastného centra sa v roku 2019 organizovali tieto pravidelné aj jednorazové aktivity.
24 x HOKEJ SEM KE

Košice

Január 2019

Jún 2019

22 ľudí

12 x HOKEJ SEM KE

Košice

Október 2019

December
2019

22 ľudí

1x SEM CUP – Turnaj

Dolný Kubín

Február 2019

23.-24.marec
2019

25 ľudí

Stručný popis podujatí v roku 2019
Hokej SEM KE – je to sezónna aktivita, ktorá začína v októbri a končí v máji, neskôr sú stretnutia
od októbra do konca decembra. Pravidelne sa opakuje 1krát týždenne v sobotu večer. Na
stretnutiach je 22 hráčov, rôznych vekových kategórii. Stretnutia sú neformálne a slúžia na
budovanie vzťahov, osobného rozvoja a prekonávať prekážky.
LINK
https://www.facebook.com/groups/128120790578303/
4. Špecifické projekty v OC Košice – sú to najme lektorské aktivity a návštevy mládeži. V tomto
roku sme si zobrali na starosť rozbeh dorastu v zbore Košice Terasa.

Jarný výlet – mládež KE Terasa Istebné

07.2.11.2.2019

Životné príbehy – aký je tvoj?

Klenovec – dorastová
prespávačka

Klenovec

3.5.-5.5.2019

Kresťan a vzťahy

Letný mládežnícky tábor
Terasa

Vyšné Ružbachy

7.8.-11.8.2019

Raj a boj

Seminár – konferencia SEM

Veľký Slavkov

15.11.2019

Chcem viesť – avšak nikto
ma nenasleduje

Víkendovka mentoring

Veľký Slavkov

30.10.1.11.2019

Mentoring v praxi –
poradenstvo

Vianočná nádielka

SEM KE Terasa

19.12.2019

Čo je najväčší DAR

LINK
https://www.facebook.com/groups/1850617825165935/
Zhodnotenie práce v OC Košice za rok 2019
Aktivity najme nizkoprahové sú stálou súčasťou nášho OC. V budúcnosti by sme radi pracovali
najmä aj s mládežami v okolí KE a PO. Je potrebné venovať sa ľuďom individuálne a preto sa
v tomto roku viac venujeme mentoringu. V priamom procese je teraz zapojených 6
potencionálnych spolupracovníkov s ktorými sa stretávame minimálne raz za 2 týždne
v osobných rozhovoroch a pri štúdiu. Takto sa nám darí napĺňať cieľ nájsť spolupracovníkov –
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dobrovoľníkov, ktorí by pomohli práve v spolupráci v regióne východ a tak by sa mohli rozbehnúť
aj nové aktivity potrebné pre duchovný rozvoj mládeže v oblasti OC Košice

2.1.6. OBLASTNÉ CENTRUM SEM MYJAVA
Všeobecná charakteristika práce v OC SEM Myjava
V roku 2019 sme v oblasti Myjava nadviazali na prácu z predchádzajúcich rokov. Našim hlavným
zámerom je zrozumiteľným spôsobom prinášať Dobrú správu, teda možnosť záchrany pre večný
život skrze vieru v Pána Ježiša Krista mladým ľuďom. Robíme tak pomocou stretávaní sa na
pravidelných podujatiach Klubu iSKejp412 a počas stretávaní sa na jednorázových podujatiach
v oblasti Myjavského seniorátu ECAV.
Pracovníci v OC SEM Myjava
Zodpovednosť za prácu v rámci oblasti Myjava niesli nasledujúci dobrovoľníci:
Michal Kovár (predseda OC SEM Myjava)
Michal je zodpovedný za chod celej oblasti, koordinuje činnosť všetkých dobrovoľníkov. Má
povinnosť prehodnotiť všetky záležitosti týkajúce sa fungovania oblasti. Jeho úlohou je tiež
komunikácia s verejnosťou, prípadne médiami, pokiaľ týmto nepoverí jedného zo svojich
zástupcov.
Ján Sadloň (podpredseda OC SEM Myjava)
Katarína Novomestská (podpredseda OC SEM Myjava)
Martina Hargašová (tajomník OC SEM Myjava)
Janko, Katka a Maťa sú zástupcami a pravou rukou riaditeľa, ich úlohou je v prípade
neprítomnosti alebo práceneschopnosti riaditeľa chopiť sa jeho povinností a plnohodnotne ho
zastúpiť, tiež majú povinnosť spolu s riaditeľom prehodnotiť všetky záležitosti týkajúce sa
fungovania oblasti Myjava.
Patrícia Sadloňová (pokladník OC SEM Myjava)
Andrea Jankovýchová (pokladník OC SEM Myjava)
Paťa s Aďou sú zodpovedné za hospodárenie s prostriedkami, ktorými oblasť Myjava disponuje.
Ich úlohou je tiež uhradiť účinkujúcim cestovné náklady, prípadne honoráre, vybavujú tiež
víkendové stretnutia a tábory po hmotnej stránke (ubytovanie, strava, cestovné, iné výdavky...).
O svojich rozhodnutiach sú povinné informovať riaditeľa a jeho zástupcov.
Ján Šeďo (technický referent OC SEM Myjava) Janko je zodpovedný za techniku využívanú
v rámci oblasti Myjava. Jeho úlohou je tiež dohodnúť všetky technické požiadavky s účinkujúcou
kapelou. O svojich rozhodnutiach je povinný informovať riaditeľa a jeho zástupcov.
Súhrn podujatí v roku 2019
V rámci OC SEM Myjava sme v roku 2019 organizovali štyri pravidelné a dve jednorázové aktivity.
V nasledujúcej tabuľke uvádzame všetky aktivity. Uvedené počty účastníkov sú zaznamenané na
základe prezenčných listín z podujatí.
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OC SEM MYJAVA
Názov podujatia
KONFIvíkendovka019
Veľkonočný klub
iSKejp 412 klub v rámci DOD CZ
ECAV Senica- Čáčov
Myfest
iSKejp412
SPOLU s NÍM

Termín
29.- 31.3. 2019
13. 4. 2019
15. 6. 2019

Účasť
78
48
38

0-14
41
15
12

15-19
21
13
9

20-25
2
8
8

26-30
1
1
1

31+
13
11
8

17.8.2019
26. 10. 2019
14. 12. 2019

332
39
53

80
10
18

32
9
4

52
7
7

30
0
3

138
13
21

Stručný popis podujatí v roku 2019
Klub iSKejp412 – Stretnutia dorastov a mládeží z oblasti Myjava
Termíny stretnutí a témy:
13. 04. 2019 Veľkonočný klub
15. 06. 2019 iSKejp 412 klub v rámci DOD CZ ECAV Senica- Čáčov
26. 10. 2019 iSKejp412
14. 12 .2019 SPOLU s NÍM
Popis:
Pravidelné stretnutia Klubu iSKejp412 sa začali v novembri 2009. Rok 2019 bol teda už v poradí
11 rokom. Vzniku Klubu iSKejp412 predchádzala potreba pravidelného stretávania sa všetkých
fungujúcich dorastov a mládeží v oblasti Myjava. V tom čase v oblasti Myjava fungovalo málo
dorastov a mládeží, na ktorých sa stretávalo veľmi málo ľudí. Zámerom Klubu iSKejp412 bolo
vytvoriť priestor pre pravidelné stretávanie sa fungujúcich dorastov a mládeží v rámci oblasti
Myjava. Počas existencie klubu sa zámer nezmenil.
Hlavným zámerom pravidelných podujatí je zvesť o dobrej správe a to nádeji večného života skrze
vieru v Pána Ježiša Krista a to najmä mladým ľuďom.
Jednorázové podujatie
Klub iSKejp 412 postupne rozšíril ponuku pre stretávania sa mladých ľudí, a k pravidelnému
stretávaniu dorastov a mládeží na klube pridal jednorázové podujatia. Zámerom jednorázových
podujatí je vzájomné prehĺbenie vzťahov návštevníkov klubov a vytvorenie priestoru kde môžu
pozvať svojich kamarátov, potencionálnych návštevníkov klubov, ktorí na kluby z rôznych
dôvodov nechodia.
Hlavným zámerom jednorázových podujatí je zvesť o dobrej správe, a to nádeji večného života
skrze vieru v Pána Ježiša Krista.
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LINK:
13. 4. 2019Veľkonočný klub
https://www.facebook.com/pg/iSKejp412/photos/?tab=album&album_id=2562212177142054
15. 6. 2019iSKejp 412 klub v rámci DOD CZ ECAV Senica- Čáčov
https://www.facebook.com/pg/iSKejp412/photos/?tab=album&album_id=3122567997773133
26. 10. 2019 iSKejp412
https://www.facebook.com/pg/iSKejp412/photos/?tab=album&album_id=2956725207690747
14. 12 .2019SPOLU s NÍM
https://www.facebook.com/pg/iSKejp412/photos/?tab=album&album_id=3090749980954935
KONFIvíkendovka019
Termín: 29.- 31. 3. 2019
Miesto: MEMC ICHTHYS (Veľký Slavkov)
Popis: Víkendové stretnutie pre dorastencov sa uskutočnilo vo Veľkom Slavkove. Zúčastnilo sa
ho 78 ľudí. Piatok a v sobotu bol program rozdelený do jednotlivých blokov. V rámci, ktorých boli
pre dorastencov pripravené rôzne súťaže, biblické témy, svedectvá a spev kresťanských piesní.
V témach KONFIvíkendovky019 sme sa zamerali na vzťahy: Vzťah k Bohu, Vzťah k sebe samému,
Vzťah k opačnému pohlaviu. Počas prestávok medzi jednotlivými blokmi si dorastenci mohli
zahrať stolný tenis alebo futbal. V sobotu popoludní program obohatil výlet podľa vlastného
výberu. Dorastenci si mohli vybrať buď návštevu Vysokých Tatier alebo Aquacity Poprad. Každý
súťažný tím bol odmenený v sobotu po hlavnom večernom programe. KONFIvíkendovka019 sa
končila v nedeľu mládežníckymi službami Božími na tému - Vzťah k rodičom.

Myfest
Termín: 17. 8. 2019
Miesto: Amfiteáter Trnovce- Myjava
Popis: MYFEST je jednodňový kresťanský festival pre celú rodinu, ktorý sa konal priamo v srdci
kopaníc – na Myjave! Okrem Božieho slova a dobrej hudby, na Myfest-e nechýbali ani športové
aktivity a program pre deti. Miroslav Hvožďara mladší, Martin Štuk a Stanislav Bielik boli rečníci
počas 1. Ročníka festivalu s témou Nový začiatok. Na festivale vystúpili tieto hudobné kapely:
Timothy, L+ band, Isaac Records, No Enemy, OnlyHis.

LINK:
29.- 31. 3. 2019 KONFIvíkendovka019
https://www.facebook.com/pg/iSKejp412/photos/?tab=album&album_id=25457399387
89278
17. 8. 2019 Myfest
https://www.facebook.com/pg/myfest.sk/photos/?tab=album&album_id=35367334891
6959&__xts__%5B0%5D=68.ARCT_fyEsEViuWqHa7055ea8IjxhwvGqKpjALIVsiraC3AUlPlI
kS4hWRN2ZFBFfiiimzykDN2UJOPvuWTRO37EennzvTNQJjzNv1LTLV_ULQfyFv_D_uFrXCre
-vH2tlAA7x19lp_SkZOZvIyg2sonOUpCPXlSWXAsHBJET7zEOLVdg--fOwgvO0_i9reB3ZDZba6DjZ9vtgDBVuhwbEwZdsPlr2imM9YUPYpkxaA-aEnpjRMsIq99D2EEXUqQhEcDYFP-lk4ItDbOKtFU83HkIt_lOs6qZofgv9MGqnYTT-o4H5rZVg26

ytQvp2NTN3mU3h9fPzZDeIKsmLkUyd3itIJW9fNsiuAcxsO3p3kNoOrBVKC1URXV0gf5vdV
1TMorDL3dWgTyIQarPNTcZFPWGfM9EKRR2y3vDt7dxxyk1XqEmarySEJ-qWb2fakhTcu2_J2Wk5EduhXtgDcNQ&__tn__=-UCH-R

Zhodnotenie práce v OC SEM Myjava
Rok 2019 bol prvým rokom, v ktorom sme od jeho začiatku mohli ako oblasť Myjava
administratívne plne fungovať ako Oblastné centrum SEM Myjava. Na spôsobe práce v oblasti to
nemalo takmer žiadny vplyv. Nespochybniteľnou výhodou je však priame napojenie na centrálu
SEM čo do určitej miery odbremenilo OC SEM Púchov, ktorého súčasťou sme boli do novembra
2018.
Výchovno-vzdelávacím cieľom v roku 2019 bolo priblížiť mladým ľuďom rôzne biblické príbehy
a vysvetliť im ako tieto príbehy (ich hlavné myšlienky) môžu aplikovať vo svojich rozhodnutiach,
ale i v praktickom živote.
Podarilo sa nám zrealizovať štyri pravidelné aktivity, kluby iSKejp412 a dve jednorazové aktivity
– Konfivíkendovka019 a Myfest. Tieto aktivity by sme nemohli zrealizovať bez stretávania sa
prípravného tímu, ktorý sa stretával vždy podľa aktuálnej potreby.
Najväčšou výzvou bolo pre nás podieľanie sa na príprave a samotnej realizácií kresťanského
festivalu Myfest. Bez spolupráce s inými kresťanskými spoločenstvami by realizácia tohto
festivalu nebola v našich podmienkach možná. V roku 2020 by sme v realizácií festivalu chceli
pokračovať a to naďalej i v spolupráci s inými kresťanskými spoločenstvami z oblasti.
Po 3 ročnej prestávke by sme chceli v roku 2020 opäť realizovať športovú olympiádu s názvom
iSKejp412 Games. V príprave klubov iSKejp412 a KONFIvíkendovky by sme chceli pokračovať
v nezmenenej forme.Rok 2020 prináša so sebou výzvu v podobe začiatku tvorby stratégie
a plánovania pre ďalšie roky práce OC SEM Myjava.
Za možnosť pôsobiť medzi mladými v oblasti Myjava v roku 2019 ďakujeme hlavne Pánu Bohu,
bez ktorého by sme nemohli pripraviť ani jednu z aktivít. Ďakujeme i predsedníctvu Myjavského
seniorátu ECAV, farárom a farárkam z cirkevných zborov ako i všetkým podporovateľom práce
s mládežou v OC SEM Myjava.

2.1.7 Misijná práca
Misijná práca v Bytči- Peter Soukup
Kontext: Do Bytče sme sa presťahovali s celou rodinou v polovici augusta 2019. No samotný
proces hľadania a príprav na sťahovanie do Bytče začal ešte niekedy v druhej polovici roku
2018. V „hre“ bolo viacero miest a oblastí na Slovensku. Mojimi dvomi podmienkami pri hľadaní
boli:
1. pôjdeme bývať a slúžiť na miesto, kde je aspoň jeden človek, ktorý sa za to mesto modlí
2. hľadáme miesto, kde bude možnosť misijne slúžiť mimo tradičných koľají a kde je nutné
priniesť evanjelium nášho dobrého Pána Ježiša.
Podmienkou mojej manželky bolo, že chce osobne od Hospodina počuť/prežiť, že sa máme
presťahovať.
Dopočuli sme sa, že takýmto modliacim sa mužom za mesto je náš priateľ, farár Marek Hrivňák
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zo Súľova (obec, ktorá leží vedľa Bytče). Po niekoľkých stretnutiach a hľadaniach spoločných
prienikov, sme sa rozhodli vo viere a smelej dôvere presťahovať do Bytče.

Význam: Bytča je špecifické mesto. Je to katolícka bašta, v ktorej je značne silný tradicionalizmus
a náboženská príslušnosť ku katolíckej formálnej cirkvi v duchu: nemusím mať osobný vzťah
s Kristom, ale dôležité je, že som katolík. Z tohto dôvodu vidíme obrovský význam a dôležitosť
nabúrať ľuďom toto do pekla vedúce presvedčenie, že stačí iba formálna príslušnosť k akejkoľvek
cirkvi. Nechceme ľudí kradnúť z RKC. Chceme spolu s nimi prísť pred Kráľa kráľov. Túžime vidieť
ľudí, ktorí preniknutí dobrou správou všetko strácajú a žijú nový život v Pánovi Ježišovi Kristovi.
Taktiež je mesto rodiskom farára Tisa, ktorý počas 2.sv. vojny bol prezidentom Slovenského štátu
a platil nacistom za deportáciu židov z územia Slovenska. Toto duchovné dedičstvo si mesto nesie
dodnes. Je tu veľmi silná podpora extrémistickej politickej strany ĽSNS. V tomto prostredí vidíme
ako veľkú výzvu byť „hlasom na púšti“, a ohlasovateľom Pravdy, ktorá je v mene Pána Ježiša
Krista.Silné zastúpenie v meste má okultizmus a taktiež new age myslenie v zmysle: vyberieme si
z každého náboženstva to čo nám vyhovuje a tak si tu spokojne budeme žiť na zemi. Preto deň čo
deň prosíme Boha, aby zlomil moc týchto okultných síl a aby v meste stratili moc. Taktiež sa
modlíme za zmocnenie Duchom Svätým v zmysle slov: „Pozri teraz, Pane, na ich hrozby a daj
svojim služobníkom, aby ohlasovali tvoje slovo s úplnou odvahou. Vystri svoju ruku, aby sa diali
uzdravenia, znamenia a zázraky v mene tvojho svätého Služobníka Ježiša.“ Sk4, 29-30.
Cieľ: Náš cieľ sa skladá z viacerých čiastkových častí.
1. nosným cieľom služby je osláviť a vyvýšiť to jediné meno, pred ktorým sa každý
pokloní- Ježiš Kristus.
2. systematicky slúžiť teenagerom a mladým rodinám (byť im priateľmi, zrozumiteľne
zvestovať evanjelium, získať ich pre Krista, viesť ich v učeneckom vzťahu). Ak sa
z tejto služby zrodí zdravé fungujúce spoločenstvo budeme radi. Ale vytvorenie
spoločenstva nie je primárny cieľ (podľa môjho názoru by ani nikdy nemal). Skôr je to
niečo, čo by sme radi videli ako výsledok práce na Božej vinici a prirodzená túžba ľudí
hľadajúcich Boha sa stretnúť v spoločenstve nasledovníkov.
3. Priniesť Nádej v troch rovinách- Nádej pre tvoj osobný život, Nádej pre tvoju rodinu,
Nádej pre tvoje mesto. Toto je zároveň „slogan“ našej služby. Vidíme ako reálne
a bytostne ľuďom chýba nádej, ako sa prebíjajú nesúc svoj batoh vín.

Stratégia: Vidíme, že minimálne rok musíme investovať iba do samotnej tvorby siete vzťahov
s ľuďmi z mesta. Nevidíme zatiaľ ako cestu organizovať a vytvárať veľké kresťanské spoločenstvo
(hoci by aj sviežo, zrozumiteľne a autenticky reflektovalo život s Kristom ako osobným
Spasiteľom), na ktoré by ľudia mohli prísť. Ľudia v meste sú opatrní a všetko čo vonia inak ako
formálna katolícka cirkev je sekta a treba sa tomu vyhnúť. Z tohto dôvodu si kladieme otázku,
ktorú veríme, by si mal klásť každý: kde nájdeme ľudí ktorých môžeme milovať a im slúžiť?
Hľadáme miesta, kde sa tínedžeri a mladé rodiny stretávajú a do tohto prostredia sa snažíme
infiltrovať.
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Našu stratégiu staviame na týchto pilieroch:
1. chceme byť najmilšími ľuďmi v meste
2. chceme čo najviac slúžiť a byť nápomocný v meste
3. chceme cielene a pravidelne navštevovať tie isté miesta (obchody, pumpy,
posilňovne, školy, aktivity pre mamičky s deťmi, krčmy, detský domov, komunitné
centrum)a na týchto miestach žiť, svietiť a vytvárať vzťahy, v ktorých získame
dôveru a dobré meno
4. chceme ľudí, u ktorých si získame dobré meno a dôveru, a ktorí budú mať záujem
o veci Božieho kráľovstva ďalej pozvať do spoločenstva. (nazývame to evanjelizácia
dvoch krokov. 1krok=vytvorenie vzťahov dôvery, 2krok=pozvanie do spoločenstva)
V súčasnosti nám Pán Boh otvoril dvere v detskom domove v Bytči, kde chodíme slúžiť
s manželkou ako dobrovoľníci. Je to priestor ako získať pre Krista vychovávateľov a taktiež
mladých. S týmto zameraním tam chodíme pravidelne každý týždeň. Taktiež sa zapájame do
života komunitného centra, ktoré funguje v meste. Toto centrum má dosah na okolo 150 mladých
rodín v meste. Modlíme sa, aby sme týchto ľudí mohli spoznať, a získať pre Krista. V najbližšej
dobe by som rád vstúpil do zápasu o tínedžerov na školách, ak to bude Božia vôľa. Modlím sa za
otvorené dvere v srdciach riaditeľov a žiakov. Vidíme veľký potenciál zamerať sa v službe práve
na školy. Otázkou v nás je, ako to máme spraviť.
Záver: Veríme, že Cirkev je povolaná loviť ľudí. Vchádzať do jazier, riek a morí a v nich získavať
ľudí pre Krista. Namiesto toho sa cirkev stala iba farmou. Žijeme z toho, čo si dopestujeme na
svojom políčku. Ak stratíme zameranie na získavanie stratených ku ktorým sme povolaní,
minieme sa cieľu, pre ktorý Boh ustanovil Cirkev.
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2.2.

Celoslovenské aktivity v roku 2019
2.2.1. SEMFEST 2019

Zodpovedný pracovník: Miroslav Mudrák
Termín: 04.-07. Júla 2019
Miesto: Lenka (pri Tornali)
Téma: Prameň
Hlavnou témou SEMfestu 2019 bol prameň. Mysleli sme tým prameň vody, ktorým chce byť Ježiš
Kristus v našich životoch. Môžeme ho sledovať aj v príbehu ženy Samaritánky. Bola to téma, ktorá
navádzala na reflexiu života veriacich aj neveriacich. Ak si veriaci a miluješ Ježiša, tak (ne)máš čo
riešiť. V Ježišovi máš všetko a On ti všetko dáva – riešiť už nemusíš nič. Na druhej strane ťa práve
to, že máš Ježiša, vedie k aktívnemu a zodpovednému životu v rodine, v spoločnosti,
v spoločenstve a v boji proti hriechu. A práve o tom všetkom bol Semfest 2019.

Program
Program bol pestrý. Okrem hlavných doobedňajších a večerných programov, počas dňa
pozostával z 15 seminárov, 10 diskusií na spoločenské témy, 8 workshopov a taktiež z biblických
štúdií, vstupov v medzinárodnom stane na rôzne témy a mnohého ďalšieho. Nechýbal ani veľmi
dobrý program v detskom stane a k dispozícii bol aj relax stan, modlitebný stan či novinka stan
bez mena. Na festivale vystúpilo 9 hudobných kapiel s rôznym hudobným zameraním.
Dobrovoľníci
Tento rok na SF slúžilo 129 dobrovoľníkov. Pred samotným festivalom sme mali víkendovku pre
dobrovoľníkov, kde sme mali teambuildingové aktivity. V nedeľu sme navštívili cirkevné zbory
v okolí, kde sme poslúžili piesňami, príhovormi, rozhovormi, aktivitami pre konfirmandov
a svedectvami. Od pondelka sme stavali a vyzdobovali stany, oplocovali areál, pripravovali
dekorácie a chystali priestor pre účastníkov festivalu
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2.2.2. DVK (DOKONALÍ V KRISTU)
Termín: celoročný projekt
Miesto: MEMC ICHTHYS –Veľký Slavkov
Téma: Vzdelávanie mládežníckych pracovníkov
Zodpovedný pracovník: Ján Vecan, Anna Galová (externá spolupráca), Janka Kovalčíková, Peter
Soukup, Janka Bruncková, Vladimír Maťaš, Zuzana Ivanecká, Ján Malovec, Michal Findra (externá
spolupráca), Monika Maťašová, pozvaní lektori a skupina 10 dobrovoľníkov, ktorí sa podieľajú
na osobnom mentoringu
Všeobecná charakteristika projektu:
Hlavné smery aktivít SEMu sú evanjelizačná práca a výchova spolupracovníkov – dobrovoľníkov
a vzdelávania mládežníckych vedúcich. Jedným z nosných aktivít v tomto smere v roku 2019 bolo
DVK – (ukončenie z roku 2018) a začatie nového ročníka 2019/2020.
Bližšia špecifikácia projektu:
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 zručností pri
organizovaní aktivít mládeže a táborov. Tento formát vzdelávania je začatím školského roku
2019/2020 už 10. Ročníkom. Takto sme touto neformálnou metódou vzdelávania vyškolili cca
150 nových spolupracovníkov. Základom je rozvoj v troch oblastiach – duchovný osobný rast vo
vzťahu s Bohom, rast v poznaní základných zásad kresťanskej viery – systematická teológia,
poznávanie písma, učeníctvo a následne praktické zručnosti a aplikovanie v reálnom
kresťanskom živote, cez skupinky, osobnú evanjelizáciu, či aktivity v rámci spoločenstva.
Účastníci z celého Slovenska sa stretávajú 1x mesačne na víkendovke, kde sa prednášajú biblické
témy, témy z oblasti psychológie a proces vzdelávania prebieha cez rôzne aktivity. Jeden ročník
ma 8 takýchto stretnutí. Na týchto víkendovkách si môžu účastníci odskúšať a zažiť to, čo
preberáme. V rámci programov je osobný mentoring- minimálne raz týždenne sa stretnúť
s účastníkmi v nich domácom prostredí kde riešime zadania, ktoré sú súčasťou programu kurzu.
Súčasťou kurzu je tiež pracovná cesta, kde navštívime prácu s mládežou v nejakej oblasti mimo
SR ( napr. Ostredok H2O, Poľsko, M.I.S.E. sliezka evanjelická Cirkev, misia Guetli v CH, ELIM Písek,
Križovatka Olomouc, ELIM Opava atď.) aby sme sa inšpirovali, ale aj získavali 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 zabezpečenie tímu: Celý program je zabezpečený tímom dobrovoľníkov ktorí
pripravujú jednotlivé stretnutia a témy (Janka Bruncková, Peter Soukup, Vladimír Maťaš, Stano
Gurka, Janka Kovalčiková, Zuzana Ivanecká a ďalší hostia – Slavomír Slávik, Mikuláš Lipták,
Ondrej Kolárovský...a ďalší. Na celom projekte sa zúčastňuje ďalších cca 10 dobrovoľníkov, ktorí
zabezpečujú osobný mentoring pre študentov 1krát týždenne. Mentor je priamo z oblasti kde
študent býva alebo študuje, a je to človek ktorý má dobrý vzťah k mladým a takouto formou
s nami spolupracuje (väčšinou je to absolvent DVK alebo lektor DVK). Na záverečnom stretnutí
mentor hodnotí a zdieľa priebeh DVK čím poskytuje spätnú väzbu. Ich práca má obrovský
význam aby sa preberané témy cez spoločné zdieľanie dostávali do životov a praxe študentov
DVK.
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Štatistika:
DVK – 2018/19

Pracovná cesta

DVK – 2019/20

Tým DVK 2018/2019

Tým DVK –
2019/2020

Veľký Slavkov

04.01.06.01.2019

22 ľudí

Veľký Slavkov

01.02.03.02.2019

18 ľudí

Veľký Slavkov

01.03.03.03.2019

22 ľudí

Olomouc, Č. Těšín

05.04.07.04.2019

17 ľudí

Veľký Slavkov

10.05.12.05.2019

38 ľudí

Veľký Slavkov

04.10.06.10.2019

19 ľudí

Veľký Slavkov

08.11.10.11.2019

23 ľudí

Gerlachov

06.12.08.12.2019

22 ľudí

Veľký Slavkov

17.01.2019

5 ľudí

Veľký Slavkov

11.02.2019

6 ľudí

Veľký Slavkov

11.03.2019

5 ľudí

Veľký Slavkov

15.04.2019

6 ľudí

Veľký Slavkov

10.09.2019

8 ľudia

Veľký Slavkov

23.09.2019

6 ľudí

Veľký Slavkov

14.10.2019

5 ľudia

Veľký Slavkov

20.11.2019

5 ľudia

Veľký Slavkov

16.12.2019

5 ľudia

LINK
https://www.facebook.com/dvk.dokonalivkristu
http://old.sem.sk/projekty/dvk2/
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2.2.3. KONFIVÍKENDOVKY
Termíny: v závislosti od seniorátu
Miesto: MEMC Ichthys Veľký Slavkov / Stredisko Prameň Častá
Zameranie: konfirmandi
Zodpovedný pracovník: Miroslav Mudrák, Janka Lukáčová, Michal Kovár, Tomáš Sklárš
Charakteristika projektu: Konfivíkendovky sú špeciálne víkendové stretnutia pre jednu vekovú
kategóriu – konfirmandov (12-14 roční), na ktoré sú pozývaní spoločne so svojimi bratmi
farármi/sestrami farárkami.
Cieľom je, aby konfirmandi počuli evanjelium a aby sa spoznali s inými konfirmandmi z vedľajších
cirkevných zborov ECAV. Na jednotlivých konfivíkendovkách zazneli témy, počas ktorých bolo
jednoduchou ale zaujímavou formou predstavených niekoľko príbehov z Biblie. Preberali sa
podobenstvá, emócie – prepojené s príbehmi z Biblie a mnoho iného.
Program je riešený zážitkovo, aby účastníkov zaujal, ale priniesol im aj podnety na uvažovanie.
Zaznievajú tiež osobné svedectvá mladých ľudí vo veku konfirmandov.
Sumár za rok 2019: V tomto kalendárnom roku sme usporiadali 12konfivíkedoviek. Niektoré
v rámci fungujúcich oblastných centier, niektoré v seniorátoch ECAV, ktoré prejavili záujem.
Zároveň počas roka prebiehajú konfirmačné víkendovky v Bratislavskom senioráte – pod
projektom INSIDE.
Sumár termínov:
01.-03.03.2019 Konfivíkendovka TAS
15.-17.03.2019 Konfivíkendovka HOS + DNS
22.-24.03.2019 Konfivíkendovka TUS
29.-31.03.2019 INSIDE víkend
29.-31.03.2019 Konfivíkendovka MYS
04.-06.04.2019 Konfivíkendovka NOS + KES
05.-07.04.2019 INSIDE víkend
12.-14.04.2019 Konfivíkendovka TUS
17.-19.05.2019 Konfivíkendovka ZVS + RIS
06.-08.09.2019 Konfivíkendovka GES
18.-20.10.2019 INSIDE víkend
25.-27.10.2019 INSIDE víkend

2.2.4. STRETNUTIA VEDÚCICH MLÁDEŽÍ
Termín:08.-10. 03.2019
Miesto: MEMC Ichthys Veľký Slavkov
Zameranie: vedúci mládeží a dorastov
Zodpovedný pracovník: Janka Lukáčová, Jozef Šimek
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Charakteristika projektu:
Stretnutia vedúcich mládeží vznikli, ako odpoveď na potrebu formovať generáciu pracovníkov s
mládežou na Slovensku. V SEMe si dlhodobo uvedomujeme, že stáť v službe a hlásať evanjelium
mladej generácii nie je vždy jednoduché. Často to znamená obetovať voľný čas, energiu,
pohodlie… a to všetko často popri vlastnej rodine, škole, práci. A práve preto je dôležité, aby aj tí,
ktorí takto slúžia, nezabúdali rásť vo vzťahu s Pánom Bohom, aby vedeli pevne stáť na Božom
Slove, skúmali svoje túžby a ciele a tiež nachádzali nové nápady pre prácu s mládežou.
To sa stalo aj našim cieľom pri organizovaní jednotlivých stretnutí – byť predovšetkým zdrojom
Božieho povzbudenia a zásobárňou nápadov, ako s mladými ľuďmi pracovať kreatívne. Zároveň
tieto stretnutia poskytujú priestor na nadviazanie nových kontaktov a upevňovanie už existujúcej
spolupráce medzi jednotlivými spoločenstvami a tiež výmenu skúseností medzi mladšou
a skúsenejšou generáciou pracovníkov s mládežou.
V roku 2019 sa uskutočnilo jedno stretnutie s témou „Kresťan na celý život“. Hlavnými rečníkom
boli Dušan Valko a Jozef Šimek.

2.2.5. KONFERENCIA SEM
Termín: 14. – 17. 11. 2019
Miesto: Veľký Slavkov
Téma: Určený pre Boží plán
Zodpovedný pracovník: Jozef Šimek
Všeobecná charakteristika projektu:
Konferencia SEM je akcia, ktorá sa organizuje na pravidelnej báze – raz ročne za výraznej pomoci
dobrovoľníkov z celého Slovenska. Za posledných pár rokov sa konala v MEMC Ichthys vo Veľkom
Slavkove; ani tohto roku tomu nebolo inak.
Hlavným cieľom konferencie je povzbudzovať mladých ľudí z celého Slovenska do živého vzťahu
s Bohom, hlbšieho a intenzívneho života založeného na kresťanských hodnotách, čo môže byť
v konečnom dôsledku prínosom nie len pre jednotlivcov, ale aj pre celú spoločnosť. V rámci
konferencie je možné zúčastniť sa študijných skupiniek, hlavných programov s nosnými témami,
seminárov či večerných diskusií na témy, ktoré prináša moderná doba.
Cieľovou skupinou konferencie sú predovšetkým mladí ľudia vo veku od 13 do 25 rokov.
Zúčastňujú sa ho však aj starší ľudia, mladé rodiny s deťmi.
Veríme, že aj tento ročník konferencie bol požehnaním pre účastníkov, organizačný tím, obec
a v neposlednom rade cirkevný zbor.

Téma: Téma, ktorej sme sa venovali na tohtoročnej konferencii boli momenty zo života apoštola
Petra – „Určený pre Boží plán“. Ako je to možné, že z obyčajného rybára sa stal svätý Boží muž?
Pretože Boh mal s ním svoj plán, tak ako ho má s každým z nás. Preto sme sa zamýšľali práve nad
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tým, ako Boh pracoval na Petrovom živote, aký bol jeho prerod na Božieho svätého muža a ako
pracuje na nás.
Program: Počas spoločných programov zazneli témy, ktorých cieľom bolo povzbudiť a budovať
naše životy. Konali sa aj doobedné skupinky, kde sme aktívne študovali 1 list Petra. Okrem neho,
boli pripravené semináre, modlitby a spoločné piesne a dostatok priestoru a času mali aj osobné
rozhovory. V sobotu nechýbalo ani tradičné Valné zhromaždenie SEM, v rámci ktorého sme
schvaľovali plán aktivít SEMu a rozpočet na rok 2020. Celý program konferencie bol nastavený
tak, že biblické štúdium a jednotlivé témy na seba nadväzovali a dopĺňali sa. Preto účastníci boli
pozvaní k účasti na celej konferencii. Konferencia sa začala vo štvrtok večer a skončila sa v nedeľu
po obede.
Dobrovoľníctvo: Do prípravy konferencie boli zapojení aj dobrovoľníci z celého Slovenska, hoci
logicky najviac ich bolo miestnych. Podieľali sa na celkovej príprave a priebehu konferencie –
výpomoc pri registrácii, pomoc pri tvorbe plagátu a informačných letákov, pomoc pri občerstvení,
napečenie koláčov do kaviarne, zabezpečenie výzdoby v priestoroch konferencie, zabezpečenie
kapely pre konferenciu a pod.
Štatistika:
Cca 100 účastníkov, 15 dobrovoľníkov, 1 kapela, ktorá vznikla len pre potreby konferencie
LINK:
https://konferencia.sem.sk/

2.2.6. STRETNUTIA FULLTIMEROV
V roku 2019 sa nám podarilo usporiadať „Stretnutia fulltimerov“. Na týchto stretnutiach sa
stretávali jednak pracovníci, ktorí pracujú v SEM na plný úväzok, pracovníci v rámci projektov
podpory zamestnanosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR alebo ďalší úzki spolupracovníci.
Cieľom a náplňou stretnutí bolo na jednej strane preberanie interných pracovných záležitostí, na
druhej strane (a to predovšetkým) zdieľanie záležitostí z osobného i pracovného života. Tieto
stretnutia tak neboli len pracovnými poradami, ale mohli sme na nich zažiť spoločenstvo s bratmi
a sestrami spolupracovníkmi.
Stretávali sme sa buď v klube Garáž v Dolnom Kubíne alebo v Púchove.

2.2.7. KNÍHKUPECTVO BRÁNA
Základné informácie:
Kníhkupectvo Brána sa nachádza v priestoroch centrály SEM na Zvonárskej 23 v Košiciach. Našim
zákazníkom prinášame literatúru, hudbu, film a milé drobné predmety. Okrem kamennej
predajne robíme predaj aj cez e-shop www.webareal.sk/knihkupectvobrana. Niekedy tento tovar
ponúkame aj na kresťanských akciách.
Zodpovedná osoba: Viera Sedláková.
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Charakteristika:
Projekt Kníhkupectvo Brána má za úlohu šíriť najlepšiu zvesť tlačenou formou. Literatúra je
zameraná na priblíženie Boha ľuďom, zvestovanie evanjelia Ježiša Krista, duchovný rast
kresťanov, štúdium Biblie. Zákazník tu môže nájsť aj knihy s psychologickou tematikou z pohľadu
kresťanských hodnôt, svedectvá, životopisy, študijné materiály, zamyslenia, výchovné knihy,
beletriu, poéziu, detskú literatúru. Ponúkame aj kresťanskú hudbu a film a množstvo milých
predmetov a darčekov v podobe magnetiek, obrázkov, pohľadníc, plagátov, hrnčekov, obalov na
Biblie a iných drobností pre potešenie.
Aby bola ponuka čo najpestrejšia, väčšinu kníh v našom kníhkupectve predávame, na základe
zmlúv a dohôd s vydavateľmi, formou komisionálneho predaja, čím znižujeme náklady na nákup
tovaru, aby sa v sklade nehromadil nepredajný tovar.
Túžime po tom, aby naša predajňa bola zároveň miestom, kde ľudia radi prídu, lebo okrem
dobrých kníh a iného tovaru, tu nájdu aj miesto pre rozhovor, povzbudenie, prijatie.
Link: www.webareal.sk/knihkupectvobrana

2.2.8. HELPINGHAND
Zodpovedný pracovník: Miroslav Mudrák
Všeobecná charakteristika projektu:
Misijný projekt HelpingHand funguje od roku 2009. Prešiel rôznymi vývojovými štádiami, ktorého
súčasťou boli rôzne menšie podprojekty. Základná myšlienka projektu – zvestovanie evanjelia –
však bola vždy zachovaná. Forma a spôsob sa menili podľa situácie a obecenstva.
V roku 2019 HelpingHand pomohol rôznymi spôsobmi na rôznych akciách. Tento rok to bola
koncentrácia najmä na malých zborových akciách aj v odľahlých častiach Slovenska. Nakoľko
ľudia a spoločenstvá, ktoré nás volajú na akciu, už rozumejú myšlienke, že na akcii musí odznieť
Božie slovo, tak už nie je potrebné s nimi až tak veľa komunikovať o tejto programovej zložke.
V roku 2019 sme s nafukovacími atrakciami pomohli približne na 50 akciách.
Súčasťou výjazdov boli aj viacdňové misijné výjazdy do Nemecka a Bieloruska.

3. Medzinárodné aktivity
Zodpovedný pracovník: Miroslav Mudrák, Monika Gurková, Janka Lukáčová, Tomáš a Kristína
Kuzielovci, Nikoleta Galová, Marek Hrivňák, Barbora Valková, Samuel Hudák, Sarah Behrová
Všeobecná charakteristika projektu:
Tento rok sme v rámci zahraničnej spolupráce uskutočnili 4 pracovné cesty. Jedna do Bieloruska
a tri do Nemecka. Cieľmi ciest bolo rozvíjať partnerstvá a misijne pôsobiť na danej akcii.
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S nemeckým Durínskom a Württenbergom máme dlhoročné partnerstvo v rámci troj-partnerstva
našich evanjelických cirkví, a preto sa už tradične máme možnosť zúčastňovať niektorých ich
aktivít. Tento rok a konali v Durínsku na Fachkonferenz v Bad Blankenburg a na Spielemarkte
v Potsdame. Vo Württenbergu sme navštívili cirkevný zbor Ohmenhausen, kde od septembra
2019 začala pôsobiť dobrovoľníčka Monika v rámci projektu podporeného Európskym zborom
solidarity.
Partnerstvo s Bieloruskom sa prehĺbilo najmä skrze EDS dobrovoľníkov Valeryho a Daryu
Neskaradziovcov (pôsobia v OC SEM Púchov) a Maksima (pôsobí v OC SEM Dolný Kubín).
Vysielajúcou organizáciou týchto dobrovoľníkov je YMCA Brest. V lete boli Kika a Tomáš
Kuzielovci s Katkou Studeničovou spoluorganizátori letného tábora vo Vitebsku – už piaty rok po
sebe.
V rámci medzinárodnej spolupráce sa s EEMN z USA v OC SEM Púchov každé leto organizuje
anglický biblický tábor. V tomto roku to bol 9. ročník anglického tábora, pričom bola denná forma
pre menších žiakov na škole a pobytová forma pre tínedžerov na chate. Školský tábor sa v Púchove
konal posledný krát, pričom pobytovú formu tínedžerského tábora plánujeme v roku 2020
rozšíriť. Na konci roku 2018 bol podaný a schválený projekt v rámci programu Erasmus+
s názvom Love the Difference with Move. V lete 2019 sa konal 2.ročník tejto mládežníckej výmeny
medzi krajinami Nemecko – Island – Slovensko u nás na Slovensku. Plán je, že v roku 2020 sa bude
konať tretia časť tohto projektu na Islande.

Zahraničné cesty
Názov podujatia
Spielmarkt Potsdam
Konferencia pre pracovníkov
s mládežou Bad Blankenburg,
Durínsko, Nemecko
Misijný výjazd Bielorusko
Love the Difference with Move
English Bible Camp
Teenage English Bible Camp
Preparation Love the Difference
with Move
Návšteva CZ Ohmenhausen

Termín

Účasť

0-14

03. - 04.5.2019 9
07. – 10. 1. 4
2019

1
0

1519
2
2

20-25

26-30

31+

0
1

0
1

6
0

02.–12.
07.
2019
27.7.-4.8.2019
15.-19.7.2019
13.-18.7.2019
8.-10.3.2019

3

0

0

1

1

1

37
81
40
6

1
56
6
0

25
5
21
3

7
7
5
0

2
1
7
2

2
12
1
1

29.12.2019

4

2

0

0

0

2

Spolupráca s Bieloruskom:
https://missions.nalcnetwork.com/mission-updatebelarus/?fbclid=IwAR1L0peCoJ1UbdHpfXDp9KQS46KlSRm4Fe7y24pGjFWu7yAXDfgybAI_Jk
Spolupráca s USA:
EEMN: https://www.eemn.org/partners/slovakia/
English Bible Camp: https://www.eemnmissionsblog.org/slovakia-19
Teenage English Bible Camp: https://www.eemnmissionsblog.org/slovakia-teens-19
Spielemarkt: https://www.spielmarkt-potsdam.de/
Love the Difference with Move: https://lovethedifference.semfest.sk/
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4. Finančná správa za rok 2019
NÁKLADY

Položka

Suma v EUR

Materiál
Drobný hmotný majetok
Pohonné hmoty
Energie
Cestovné náklady
Doprava, prepravné služby
Ubytovanie, strava
Ozvučovacie, osvetľovacie, iné technické služby
Nájomné za priestory, prenájom zariadení
Honoráre za hudobnú produkciu, lektorské služby
Hrubé mzdy, platy a ostatné vyrovnania
Zákonné poistenie do zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne
Organizačno - zabezpečovacie služby - Faktúry koordinátorov,
vedúcich OC
Servisné služby
Tlač materiálov, kopírovanie
Telefónne poplatky - mobily, pevná sieť
Iné služby - internet, web, poštovné, poistné,...)
Nákup tovaru
Ostatné náklady (poplatky - bankové, notárske, za odpad,členské,
vreckové, ...)
Odpisy
SPOLU
Kapitálové výdavky - HIM

17 278,07
8 673,60
3 534,49
1 235,89
14 155,14
864,00
81 943,88
800,00
24 767,42
3 150,00
27 188,50
8 736,15
49 546,19
2 092,12
1 621,40
2 522,05
15 074,43
10 690,07
9 759,31
2 894,32
286 527,03
14 108,00

VÝNOSY
Položka
Dotácia MŠVVaŠ SR
Dotácia - IUVENTA
Dotácia - ÚPSVaR Dolný Kubín
Dotácia - Mesto Púchov
Dotácia - Mesto Dolný Kubín
Zahraničné granty - HFO, EJW
Účastnícke poplatky
2% dane z príjmov
Dary a príspevky od právnických osôb
Dary a príspevky od fyzických osôb
Predaj tovaru
Ostatné výnosy (prijaté úroky, refakturácie služieb, poskytnutie
priestorov,...)
SPOLU

Suma v EUR
98 159,50
49 696,28
1 297,92
1 000,00
7 650,00
20 000,00
56 908,73
2 684,29
1 970,00
38 379,68
14 533,10
4 940,28
297 219,78
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Copyright: Spoločenstvo evanjelickej mládeže 2020
Spoločenstvo evanjelickej mládeže, Zvonárska 23, 040 01 Košice
Tel./fax. 055/622 00 96
E-mail: sem@sem.sk
Web: www.sem.sk
*neprešlo jazykovou úpravou*
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